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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 01.03.2022.
Este prima zi de primăvară și a șasea zi de război în Ucraina! 122 de ore de rezistență!

Prypiat. Ieri, 28 martie, delegațiile ucrainene și ruse s-au întâlnit pentru primul tur de negocieri
lângă râul Prypiat. Nu s-a ajuns la niciun acord și ambele delegații s-au întors în capitalele lor
naționale pentru consultări. Printre cerințe, Rusia a insistat să acorde formării nerecunoscute a
LDNR controlul asupra întregului teritoriu al regiunilor Donețk și Lugansk. Reprezentanții
ucraineni de cealaltă parte au cerut retragerea tuturor trupelor ruse, inclusiv din Donbas și
Crimeea.

Direcția UE. Președintele Zelenskyi a semnat o cerere de aderare a Ucrainei la UE. Aplicația a
fost înregistrată conform lui Vsevolod Chentsov. Liderii Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei,
Letoniei, Lituaniei, Poloniei, Slovaciei și Sloveniei au cerut statutul imediat de candidat la UE al
Ucrainei. Cu toate acestea, Germania, Franța și Olanda sunt mai atente în sprijinirea aderării
Ucrainei la ideea UE, referindu-se la aceasta ca nefiind punctul principal de pe ordinea de zi.

Ora Haga. Karim Khan, procurorul general al Curții Penale Internaționale a anunțat că va
continua cu deschiderea unei anchete împotriva posibilelor crime de război sau crime împotriva
umanității în Ucraina. Decizia vine după apelul Ucrainei la instanță de a „opri imediat atacurile
militare asupra obiectelor civile, inclusiv case, mașini private, ambulanțe și alte obiecte civile
special protejate, cum ar fi școli și spitale din Ucraina”, potrivit ministrului Justiției Denys
Malyuska. .

Război fără reguli. Ieri, bombă termobarică a trupelor rusești a fost interzisă de Convenția de
la Geneva asupra unei rafinării de petrol din Okhtyrka, regiunea Sumy. Obuzele puternice la
unitatea militară locală au ucis 70 de soldați ucraineni. Vehiculele de evacuare din Volnovakha
au fost bombardate de BM-21 „Grad” rusesc. În satul Borodyanka, regiunea Kiev, centrul de
reabilitare al Ministerului Afacerilor Veteranilor din Ucraina a fost bombardat. Aproape de Kiev,
un obuz a lovit maternitatea. Pe 26 februarie, trupele ruse au împușcat un autobuz în
apropierea orașului Volokhiv Yar din regiunea Harkov și unele victime sunt încă dispărute.

Situația de la Kiev și regiuni. Sirenele de aer se dovedesc a fi o „coloană sonoră” de coșmar a
acestor zile și nopți. Ieri, centrele orașelor Kiev și Harkov au fost puternic bombardate pentru
prima dată din 1941! O rachetă a lovit o unitate militară din Brovary, aproape de Kiev - vezi
videoclipul. Bombardamentele au lovit blocurile din întreaga regiune, au distrus 3 blocuri cu
mai multe apartamente. Harkiv a fost bombardat toată ziua. În această dimineață, rachetă a
lovit administrația regională. Șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Numărul morților
este în curs de stabilire. Vezi videoclipul. Berdiansk, regiunea Zaporizhzhia au fost ocupate
temporar de trupele ruse. Cetățenii locali au venit la un miting în fața clădirii consiliului orașului,
forțând trupele să plece. Herson a fost încercuit de trupele ruse, încercând să preia controlul
asupra orașului. Primarul orașului susține că orașul este încă sub controlul Ucrainei. Mariupol și
Volnovaha, regiunea Donețk continuă să reziste atacului puternic, dar rămân sub controlul UA.

Belarus. Unități separate ale armatei belaruse se deplasează la granița cu Ucraina în direcția
Volyn. Belarus este folosit pentru incursiuni de luptă ale aeronavelor rusești. Avioanele Forțelor
Armate Ruse au reluat recunoașterea aeriană a obiectelor ucrainene din spațiul aerian al
Belarusului.

Războiul hibrid. Trupele ruse folosesc, de asemenea, simbolurile de stat și uniformele Ucrainei
ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale și Poliției Naționale. Armata rusă atârnă
steaguri ucrainene pe coloanele echipamentelor lor - astfel de cazuri au fost înregistrate la
Peremoga și Nova Basana din regiunea Kiev, pe drumul Krasnostav-Nizhyn din regiunea
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Cernihiv. Invadatorii atârnă, de asemenea, un steag alb, se presupune că se predau. Cu toate
acestea, după ce s-au apropiat de pozițiile ucrainene, invadatorii au deschis focul.

Sectorul energetic. Ucraina se va integra în rețeaua electrică a UE, sincronizându-se cu
aceasta în locul celor rusești și belaruse. Sincronizarea va începe în câteva săptămâni în loc de
2023.

Rezistență la informații. Grupul internațional de hackeri Anonymous a piratat o serie de
site-uri media deținute de ruși (de exemplu, TASS, RBK, Izvestia etc.), postând mesaje
împotriva războiului. Între timp, Roskomnadzor blochează site-urile rusești, precum Tayga.info
sau jurnalul Doxa, care scriu adevărul despre războiul în desfășurare.

Comunitate internațională. Evenimentele istorice continuă să se desfășoare în Europa. Elveția
adoptă sancțiuni UE, îngheață activele lui Putin. Elveția și-a încălcat statutul de neutră din punct
de vedere istoric pentru a adopta sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza războiului său
împotriva Ucrainei. UE a impus sancțiuni împotriva unui număr de persoane apropiate
guvernului rus.

Statistici:

● Victime printre ucraineni: peste 2.040 de civili, inclusiv 45 de copii, au fost răniți de la
începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei. Datele se actualizează;

● De la începutul războiului, de la 1 martie dimineață, Rusia a pierdut aproximativ 5710,
sute de echipamente și vehicule militare;

● În cinci zile de la invazie, Ucraina a fost lovită de 56 de rachete, 113 de rachete de
croazieră au fost lansate.

Chiar și acțiunile mici contează!

● Distribuiți informații despre site-ul nostru web și note informative prin canalele
dvs. de comunicare. Cât mai mulți oameni trebuie să știe despre situația din
Ucraina.

● Imprimați nota de informare și distribuiți-o la protest, cutiile poștale ale vecinilor
dvs., precum și între colegii dvs.

● Sună-ți politicienii, factorii de decizie și întrebați ce au făcut aceștia pentru a
preveni tragedia. Sună-i să vorbească și să împărtășească notele noastre de
informare ca dovadă.

● Luați legătura cu presa locală și împărtășiți-le informațiile.

Glorie Ucrainei! Slava Ukraini!

Actualizare pregătită de reprezentanți ai ONG-urilor ucrainene și experți în securitate umană și democrație, care se
află chiar acum în orașele din toată Ucraina. ONG-uri: Institutul pentru cercetare politică și informațională ONG,
World of Communities, Centrul educațional din Kiev Tolerspace, ONG U-Cycle (Asociația cicliștilor din Kiev),
OpenSpace.Works Cooperative. Experți: Sofia Oliynyk, Maryana Zaviyska, Taras Tymchuk, Marianna Semenyshyn.
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