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SYTUACJA OPERACYJNA
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy stwierdza, że obecnie odnotowuje oznaki
przygotowania Białorusi do bezpośredniej inwazji na Ukrainę.
Według doradcy szefa Kancelarii Prezydenta Mychajło Podolaka, w związku z
niepowodzeniami w ofensywie na Ukrainę, rosyjskie wojsko zaczęło używać bardziej
niszczycielskiej broni (zestawy rakietowe Bastion i Dagger) i poszukuje rezerw siły roboczej.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
W kijowskiej dzielnicy Światoszyński fragmenty pocisku wojsk rosyjskich wpadły do budynku
mieszkalnego. Pożar został ugaszony, ale 6 osób zostało rannych.
Wieczorem w wyniku ostrzału zapaliło się centrum handlowe i samochody na parkingu w
dzielnicy Podolskyj w Kijowie. Według Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy w
Kijowie zginęło 8 osób, a 1 został ranny.
Policja krajowa poinformowała o nalocie wojsk rosyjskich w kierunku wsi Zabujannia, rejon
buczański, obwód kijowski.
Według Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy 20 marca w obwodzie
żytomierskim w wyniku nalotu na osiedla rejonu Korosteń uszkodzeniu uległo 13 budynków.
Co najmniej 3 osoby zostały ranne.
Kierunki Czernihów i Sumy:
W nocy z 20 na 21 marca terytorium PJSC «Sumykhimprom» zostało ostrzelane w Sumach.
W wyniku ostrzału uszkodzony został 1 zbiornik z amoniakiem, 1 osoba została ranna. Szef
Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy Dmytro Żywycki zgłasza wyciek amoniaku,
dotknięty obszar ma około 5 km.
Kierunki Charków i Ługańsk:
20 marca armia rosyjska ostro ostrzeliwała Siewierodonieck, Rubieżnoje i Popasnaję
(obwód ługański). W efekcie uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 20 obiektów, w
tym 12 budynków mieszkalnych, magazynów żywności, budynków gospodarczych, garaży
i obiektów infrastruktury. 2 osoby zostały ranne.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Rano Rada Miejska Mariupola poinformowała, że 19 marca wojska rosyjskie
zbombardowały i zniszczyły budynek szkoły artystycznej w Mariupolu. Mieściło się w nim co
najmniej 400 osób, które są obecnie uwięzione.
Pułk «Azow» informuje, że cztery okręty rosyjskiej marynarki wojennej wystrzeliły z morza
w Mariupolu.
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W ciągu dnia wojska rosyjskie ostrzeliwały z moździerzy i MLRS miasto Awdijewka w
obwodzie donieckim. Wojskowa Administracja Cywilna Miasta Avdiivka zgłasza szkody w
zasobach mieszkaniowych i przedszkolu «Malyuk».
Według szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej
Paweł Kyrylenko, w wyniku ostrzału przez rosyjskich najeźdźców w ciągu ostatniego dnia w
obwodzie donieckim zabił 3 osoby, a 5 - zostało rannych.
Kierunek centralny:
Szef Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Borzow powiedział około
godziny 18:00, że ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły pocisk nad winnicą.
Kierunek zachodni:
Według szefa Równego Obwodowej Administracji Wojskowej Witalija Kovala na poligon
doświadczalny w obwodzie rówieńskim doszło do dwóch ataków rakietowych.
Konfrontacja informacyjna
Oficjalna grupa rosyjskiego portalu społecznościowego „VKontakte” została złamana użytkownicy otrzymują wiadomości z informacjami o wojnie Rosji z Ukrainą.
SYTUACJA HUMANITARNA
20 marca działały tylko 4 z 7 planowanych korytarzy humanitarnych. Drugi dzień z rzędu
ewakuacja z Borodianki w obwodzie kijowskim została zakłócona z powodu złamania reżimu
milczenia. Utracono komunikację z 6 osobami z kolumny, która miała nieść pomoc
mieszkańcom Wowczańska obwodu charkowskiego.
Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa poinformowała, że
okoliczne osiedla na Ukrainie zamieniane są w obozy koncentracyjne. Miejscowi cywile
głodują, co jest torturami i łamaniem międzynarodowych instrumentów praw człowieka.
Towary humanitarne z żywnością, lekarstwami i niezbędnymi artykułami są również
zabronione w osadach, w których toczą się walki w obwodach charkowskim, ługańskim,
donieckim i kijowskim. Denisova zauważyła, że nie jest możliwe dostarczenie wielu leków,
w tym insuliny, której obecnie wielu mieszkańców pilnie potrzebuje. Miasto Czernihów, w
którym brakuje elektryczności, ogrzewania i wody, cierpi z powodu katastrofy humanitarnej.
Prokuratura Generalna informuje: na Ukrainie zginęło 115 dzieci, ponad 140 zostało
rannych.
20 marca personel elektrowni jądrowej w Czarnobylu został częściowo rotowany, a ludzie
na stacji zostali ewakuowani. Pracownicy spędzili około 600 godzin w miejscu pracy,
wykonując swoje obowiązki zawodowe i utrzymując odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie działają stabilnie. Promieniowanie, pożary
i warunki środowiskowe na terenach przemysłowych elektrowni jądrowych i na terenach
przyległych nie uległy zmianie i mieszczą się w normach.
Ponad 278 tys. odbiorców pozostaje bez dostaw gazu, 1336 osiedli jest bez prądu, a łącznie
ponad 1 mln abonentów.
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Według ministra edukacji i nauki Serhija Szkarleta ponad 500 instytucji edukacyjnych na
Ukrainie zostało zniszczonych lub uszkodzonych.
Rada Miejska Energodaru ogłosiła porwanie pierwszego zastępcy burmistrza Iwana
Samoidiuka.
Według ONZ 3389044 ukraińskich uchodźców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich
domów w ciągu ostatnich trzech tygodni (od 24.02 do 20.03). Wysoki Komisarz Narodów
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) ostrzega, że potrzeby humanitarne rosną
wykładniczo. Około 13 milionów ludzi zostało dotkniętych w najbardziej dotkniętych
obszarach Ukrainy i potrzebuje pomocy humanitarnej.
Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Haidai poinformował, że 11
marca rosyjskie wojsko ostrzeliło dom opieki w Kreminnej, zabijając 56 osób. Kolejne 15
osób zostało uprowadzonych przez rosyjskie wojsko i wywiezionych do okupowanego
miasta Swatove w obwodzie ługańskim.
Opór
Mieszkańcy obwodu chersońskiego nadal protestują przeciwko czasowej okupacji przez
wojska rosyjskie. Kilkuset mieszkańców Kachowki zgromadziło się na proukraińskim wiecu,
w pokojowym wiecu wzięło też udział kilka tysięcy mieszkańców Chersoniu.
Podczas proukraińskiego wiecu w Berdiańsku w obwodzie zaporoskim rosyjskie siły
bezpieczeństwa użyły przemocy fizycznej i zatrzymały ludność cywilną.
W Energodarze na Zaporożu około półtora tysiąca mieszkańców poszło na proukraiński
wiec, a także wesprzeć wiceburmistrza Iwana Samojdiuka, porwanego dzień wcześniej
przez rosyjskie wojsko. Rosyjskie wojsko wywierało presję na protestujących, w tym
zatrzymało pewną liczbę obywateli i wystrzeliło w powietrze ostrzegawczy ogień.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Wiceszef Kancelarii Prezydenta Rostislav Shurma zapewnił na antenie narodowego
teletonu, że Ukraina nie będzie miała problemów z żywnością z powodu rosyjskiej agresji.
Jednostka analityczna Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej (Instytut KSE) oraz wolontariusze z
Centrum Strategii Gospodarczej i «Prozorro.Sales» uruchomili projekt «Russia Will Pay»,
który wylicza szkody wyrządzone infrastrukturze Ukrainy w wyniku militarnej agresji Rosji.
W szczególności, na dzień 17 marca łączna kwota strat wynosi 62,6 miliardów dolarów.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
20 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie wideo do rządu
Izraela, członków Knesetu i obywateli kraju. W swoim przemówieniu Zełenski nakreślił
paralelę między nazistowską eksterminacją Żydów podczas II wojny światowej a obecną
sytuacją na Ukrainie i wezwał rząd Izraela do ochrony ukraińskich Żydów w wojnie z
Federacją Rosyjską.
Ponadto prezydent Ukrainy potwierdził gotowość do bezpośrednich rozmów pokojowych z
prezydentem Rosji i zaznaczył, że Ukraina nie zaakceptuje żadnych kompromisowych
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propozycji związanych z jej integralnością terytorialną i suwerennością, gdyż jest państwem
niepodległym.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy
Wołodymyrem Zełenskim w niedzielę 20 marca. Omówiono kwestie forsowania interesów
Ukrainy na szczytach NATO i G7 w przyszłym tygodniu, a także wzmocnienia wsparcia
wojskowego, gospodarczego i dyplomatycznego dla Ukrainy.
Prokurator generalny Ukrainy Iryna Venediktova poinformowała, że sześć krajów
europejskich rozpoczęło śledztwo w sprawach karnych dotyczących rosyjskich zbrodni
wojennych podczas ataku na Ukrainę. Te kraje to Estonia, Litwa, Niemcy, Polska, Słowacja,
Szwecja.
Szwajcarska firma Weatherford stała się ostatnią z tzw. „wielkiej czwórki” firm usług
naftowych, które zdecydowały się na wstrzymanie dostaw, inwestycji i wdrażania nowych
technologii w Rosji.
Australia zakazała sprzedaży tlenku glinu i rudy aluminium do Rosji. Ta inicjatywa ma na
celu ograniczenie zdolności Rosji do produkcji aluminium, które jest kluczowym składnikiem
broni i amunicji. Rosja otrzymywała 20% swojego zapotrzebowania na tlenek glinu z
Australii.
W przeddzień posiedzenia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych UE łotewski minister
spraw zagranicznych Edgars Rinkevićs wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i
Białorusi, w tym zamknięcia europejskich portów dla rosyjskich statków.
Francja zamroziła 22 mld euro środków z Centralnego Banku Rosji, a także konta i
nieruchomości osób fizycznych na kwotę 850 mln euro, które zostały objęte sankcjami –
poinformował minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Mer.
Informacje zawarte w streszczeniu pochodzą z oficjalnych źródeł - raportów władz
państwowych Ukrainy, ukraińskich i międzynarodowych agencji informacyjnych.
Dokładność danych jest dokładnie sprawdzana przez zespół projektowy i korygowana w
przypadku fałszywych wiadomości.
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