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Război în Ucraina. Actualizare zilnică. ora 10.00, 29.03.2022.
Negocieri. Delegațiile din Ucraina și Rusia au sosit în Turcia pentru o nouă rundă de negocieri
pe 29 martie, după o serie de întâlniri virtuale și discuții în subgrupuri de lucru. Înaintea întâlnirii,
Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, a informat că Ucraina nu va face
concesii pe probleme cheie: „Nu facem comerț cu oameni, pământ sau suveranitate”. Programul
minim de negocieri în Turcia este găsirea unei soluții la criza umanitară. Programul maxim este o
încetare a focului, ajungând la acorduri stabile în acest sens.

Politică externă. Consiliul European a prezentat un plan în 10 puncte privind o coordonare
europeană mai puternică în ceea ce privește primirea ucrainenilor strămuți. Documentul prezintă
principalele prevederi privind acordarea de sprijin persoanelor care părăsesc Ucraina. Planul
prevede o platformă de înregistrare a UE, o abordare coordonată a nodurilor de transport și
informare, capacitatea de primire și cazare, o politică împotriva traficului de persoane, sprijin
pentru copii.

Țările G7 au respins cererea Rusiei de a plăti gazul în ruble rusești. „Plata în ruble este
inacceptabilă”, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck. Șase foști miniștri
europeni ai apărării au cerut să ofere Ucrainei ajutor militar.

Orașe atacate. La Kryvyi Rih, armata ucraineană a reușit să împingă trupele ruse la 40-60 km
depărtare de oraș. După luni de lupte grele, Irpin, regiunea Kiev, a fost eliberată ieri, spune
primarul orașului. Iată o hartă actuală a situației din jurul Kievului. După blocaj, 150 000 de
locuitori au fost evacuați din Mariupol, în timp ce aproximativ 170 000 au rămas sub asediu.
Aproximativ 30 000 au fost deportați ilegal în teritoriile ocupate și în Rusia. Consiliul local
raportează că, conform datelor preliminare, aproape 5 000 de locuitori au murit, printre care 210
copii. 90% din infrastructura orașului a fost deteriorată sau distrusă. Nikopol, regiunea
Dnipropetrovsk, a fost bombardată cu rachete peste noapte. Regiunea Rivne s-a confruntat cu
un alt atac cu rachete asupra depozitului de petrol. În Mykolayiv, o rachetă a lovit în această
dimineață un bloc rezidențial. La Melitopol, șeful departamentului de educație al Consiliului
Local Melitopol a fost răpit de armata rusă. În Energodar, regiunea Zaporizhzhia, ocupată
temporar, localnicii au organizat din nou un miting pro-ucrainean, cerând rușilor să părăsească
orașul și să-l elibereze pe viceprimarul răpit.

Sancțiuni. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei informează despre noile sancțiuni
internaționale introduse de diferite țări. Compania de căi ferate de stat finlandeze VR suspendă
serviciul feroviar de marfă cu Rusia. Republica Cehă a înghețat active în valoare de sute de
milioane de crooni aparținând cetățenilor și companiilor ruși sancționați. Coreea a interzis
exportul a 57 de tipuri de bunuri nestrategice în Rusia și Belarus. Aceste restricții se aplică în
principal semiconductorilor, microcircuitelor, cipurilor și computerelor. Massachusetts Institute of
Technology a suspendat cooperarea cu institutele de cercetare ruse după 11 ani de cooperare.

Crimă de război. Procuratura Generală a informat despre lansarea unei echipe comune cu
Eurojust pentru investigarea crimelor de război comise de Rusia împotriva Ucrainei. Această
echipă, susținută de Lituania și Polonia, își va coordona eforturile și cu Curtea Penală
Internațională (CPI). Agenția va oferi suport tehnic și juridic pentru a ajuta la înființarea acesteia.

Securitate energetică. Trupele ruse care sunt prezente în prezent la centrala nucleară din
Chornobîl capturată ar putea suferi otrăvire internă cu radiații din cauza prafului radioactiv.
Anterior, trupele și-au condus vehiculele blindate fără protecție împotriva radiațiilor printr-o zonă
extrem de toxică numită „Pădurea Roșie”, ridicând nori de praf radioactiv, potrivit martorilor
oculari. Inhalarea prafului radioactiv poate provoca intoxicații cu radiații în corpurile lor.

Securitate digitală. Furnizorul național de servicii de telecomunicații al Ucrainei, Ukrtelecom, a
fost lovit de un atac cibernetic masiv, descris ca fiind unul dintre cele mai puternice de la
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începutul războiului. Ukrtelecom oferă telecomunicații pe linie fixă   – servicii de telefonie și
internet în bandă largă – în toată țara, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de servicii.

Dezinformare. Anonim nu se oprește niciodată. De această dată, grupul a lansat documentul
scurs - ordinul Rusiei de a produce videoclipuri de propagandă pentru a discredita forțele
ucrainene, arătând modul în care aceștia maltratează prizonierii de război (POW). În ultimele
două zile, în mass-media și online au circulat videoclipuri cu soldați ucraineni care torturează
prizonierii de guerra ruși. Oficialii ucraineni au susținut că este un fals, declarând că Ucraina a
înființat tabere de prizonieri, așa cum prevede convenția de la Geneva. Documentul scurs a
confirmat că videoclipul a fost pus în scenă de partea rusă.

Cultură. La Harkov, ocupanții ruși au distrus un alt monument arhitectural – o fostă stație de
pompieri care a fost construită în 1867. În timp ce armata rusă continuă să distrugă moștenirea
culturală, Ucraina continuă să-și documenteze crimele de război. Urmați acest link pentru a
consulta o listă actualizată a obiectelor deteriorate sau distruse ale infrastructurii culturale.

Știri pozitive. Cu mai puțin de două săptămâni în urmă am scris despre licitația de caritate a
operei lui Banky din Londra. Ieri, pictura anti-război CND Soldiers a lui Banksy a fost vândută la o
licitație tăcută britanică pentru aproximativ 100 000 de dolari. Acum, veniturile vor fi transferate la
Spitalul de Copii din Kiev „Okhmatdyt”, care tratează persoanele care au fost rănite din cauza
agresiunii ruse.

Statistici:

● 1,370 de rachete au fost lansate spre Ucraina de Rusia, informează Pentagonul SUA.
● 510,000 de cetăţeni s-au întors în Ucraina de la începutul războiului. 75-80% sunt bărbați.
● 3,8 milioane de oameni au părăsit Ucraina de la începutul războiului.
● De la începutul războiului, numărul cazurilor de infracțiuni penale și administrative a

scăzut de peste 2,5 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, relatează Poliția
Națională a Ucrainei.

● Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat pierderile totale estimate ale
armatei ruse la ora 10:00, 29 martie 2022: personal – în jur de 17,200, tancuri ‒ 597, APV
‒ 1,710, sisteme de artilerie – 303, MLRS – 96 , sisteme de luptă antiaeriană – 54,
avioane cu aripă fixă   – 127, elicoptere – 129, vehicule cu piele moale – 1,178, bărci și
bărci cu viteză ușoară – 7, cisterne de combustibil – 73, UAV nivel operațional-tactic – 71,
echipamente speciale – 21, sistem SRBM mobil - 4.

Fiecare acțiune contează, nicio contribuție nu este prea mică!

● Distribuiți aceste informații actualizate despre situația din Ucraina, fie pe rețelele de
socializare, cu presa locală, fie prin răspândirea acestei scurte actualizări.

● Abonați-vă la actualizările noastre zilnice pe Twitter și pe site-ul nostru.
● Puteți susține proiectul nostru cu donații prin PayPal. Mai multe informații aici.

Vă mulțumim pentru susținerea Ucrainei! Slava Ucraini! Glorie Ucrainei!
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