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SYTUACJA OPERACYJNA
Wieczorem 21 marca służba prasowa Sił Połączonych poinformowała, że w ciągu dnia
ukraińscy wojskowi odparli 13 ataków na terenie operacji sprzymierzonych. W rezultacie
ponad 300 żołnierzy i sprzętu wroga (w tym 14 czołgów i 8 bojowych wozów piechoty)
zostało zniszczonych w rejonie Doniecka i Ługańska.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Szef Żytomierza Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Buneczko poinformował, że
wojska rosyjskie ostrzeliwały osadę Selec (obwód żytomierski) z «Gradiw». Zginęło 3
żołnierzy i 1 cywil.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Synegubow oświadczył, że
mobilne jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzeliły wrogi samolot myśliwski w pobliżu
Czugujewa. Zaznaczył też, że rano w obwodzie charkowskim, na terytorium czasowo
okupowanym przez Rosjan, mobilna grupa sił operacji specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy
zestrzeliła dwa rosyjskie drony «Orlan».
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Według szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawła Kyrylenko 21 marca
rosyjskie samoloty i artyleria ostrzelały Awdijewkę. W 15 domach wybuchły pożary. Co
najmniej pięć osób zginęło, a 20 zostało rannych.
Zastępca szefa policji patrolowej Ołeksij Biłoszycki napisał, że podczas ostrzału
Kramatorska w obwodzie donieckim wojska rosyjskie ponownie użyły amunicji fosforowej.
21 marca o godzinie 8:55 we wsi Małyniwka w rejonie Połogi obwodu zaporoskiego rosyjskie
wojsko ostrzeliło pojazdy cywilne. W rezultacie rannych zostało 6 osób, w tym dzieci.
Po południu 21 marca Pułk Azowski poinformował, że w bitwie o Mariupol w ciągu ostatnich
24 godzin jego wojownicy zniszczyły 2 rosyjskie czołgi, zatopiły łódź wroga, wyeliminowały
17 najeźdźców i zdobyły broń.
Kierunki południowy:
Rzecznik Regionalnej Administracji Wojskowej w Odessie Siergiej Bratchuk powiedział, że
rano rosyjska artyleria morska ostrzelała Odessę . W rezultacie zniszczeniu uległy 3 domy,
a 1 osoba została ranna.
Przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej Mykołajewa Witalij Kim powiedział,
że po południu wojsko Federacji Rosyjskiej ostrzelało kwatery mieszkalne w Mykołajewie.
Ostrzelano także jedną z miejskich placówek medycznych.
Kierunek centralny:
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Szef Administracji Wojskowej Okręgu Krzyworoskiego Jewhen Sitchenko powiedział, że we
wsi obwodu Krzywego Rogu doszło do ostrzału, nikt nie zginął ani nie został ranny.
Kierunek zachodni:
Szef rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal powiedział, że w pobliżu
ukraińskich sił zbrojnych zostały zestrzelone 3 pociski; czwartego pocisku nie udało się
zestrzelić, wyjaśniają się konsekwencje uderzenia.
Konfrontacja informacyjna
W Niemczech rozpowszechnia się fałszerstwo o śmiertelnym pobiciu nastolatka przez grupę
Ukraińców - mówi się, że 16-latek został pobity tylko dlatego, że mówił po rosyjsku.
SBU podkreśla, że Rosja kontynuuje rozpowszechnianie własnych narracji, fałszerstw,
jawnych prowokacji i filmów z miejsc ataków rosyjskich rakiet na ukraińskie miasta za
pośrednictwem kanałów telegramów skoordynowanych z rosyjskimi służbami
wywiadowczymi.
SYTUACJA HUMANITARNA
21 marca działało 7 z 8 uzgodnionych korytarzy humanitarnych, uratowano 8057 osób.
Podczas ewakuacji z Mariupola pojazdy z ludźmi znalazły się pod ostrzałem, w wyniku
czego rannych zostało 4 dzieci.
Dowódca pułku azowskiego Denis Prokopenko powiedział, że liczba ofiar cywilnych w
Mariupolu rośnie z dnia na dzień, osiągając na dzień 21 marca ponad 3 tysiące.
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR)
odnotowało 2361 ofiar cywilnych: 902 zabitych i 1459 rannych. Faktyczna liczba ofiar
śmiertelnych jest znacznie wyższa, ponieważ informacje z obszarów, na których toczą się
intensywne walki, docierają zbyt późno. Dotyczy to w szczególności Mariupola,
Wołnowacha, Izium, Siewierodoniecka, Rubiżnego, Trostyańca.
Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że 19 marca wojska rosyjskie
usunęły 2389 dzieci z tymczasowo okupowanych obwodów obwodu donieckiego i
ługańskiego. Prokuratorzy określili te działania jako przymusowe przenoszenie ludności
cywilnej, w tym dzieci, na terytorium państwa-agresora, z naruszeniem Pierwszego
Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskiej.
Według ministra zdrowia Wiktora Laszki, „z naruszeniem licznych konwencji
międzynarodowych, nadal trwają ataki na placówki medyczne na Ukrainie. Zginęło sześciu
medyków, a 16 zostało rannych. Ostrzelano 135 szpitali, z czego 9 zniszczono. Pod
ostrzałem znalazły się również 43 karetki.”
Według zaktualizowanych informacji z miejsca trafienia pocisku w jedno z centrów
handlowych w dzielnicy Podolskyj w Kijowie, co miało miejsce wieczorem 20 marca, liczba
ofiar incydentu wzrosła do 8 osób.
Roman Prymush, zastępca szefa Państwowego Pogotowia Ratunkowego, powiedział, że
21 ukraińskich ratowników zginęło, a 47 zostało rannych w ostrzale, który jest zbrodnią
wojenną i będzie rozpatrywany przez międzynarodowe sądy.
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Minister ds. reintegracji terytoriów czasowo okupowanych Iryna Wierieszczuk
poinformowała, że w Melitopolu uprowadzono trzech obywateli Izraela. Burmistrz Berysława
Ołeksandr Szapowałow i lokalny działacz zostali uprowadzeni w obwodzie chersońskim i
przebywają w niewoli od trzech dni. Kierowcy i załoga karetki, którzy 20 marca próbowali
dostarczyć pomoc humanitarną do Wowczańska w obwodzie charkowskim, zostali
zwolnieni.
Mychajło Podoliak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta, powiedział, że do krajów
europejskich wyjechało ponad 3 mln Ukraińców. Tylko 11-12 milionów osób zostało
przesiedlonych wewnętrznie.
Mychajło Pinczuk, dyrektor ogrodu zoologicznego «XII-miesięcy» we wsi Demydiw w
obwodzie kijowskim, donosi o trudnej sytuacji w kontrolowanej przez niego instytucji, która
znajduje się na terytoriach okupowanych. 300 zwierząt jest skazanych na zagładę,
ponieważ nie ma zapasów żywności i ciepła.
Opór
Mieszkańcy Chersona nadal protestują przeciwko czasowej okupacji przez wojska
rosyjskie. Według naocznych świadków i kanałów TG regionalnych mediów na Placu
Wolności rosyjskie siły bezpieczeństwa obrzuciły proukraińskich demonstrantów granatami
i otworzyły do nich ogień. Poinformowano, że są ranni obywatele.
Energoatom informuje, że po proukraińskich wiecach w Energodarze 20 marca Rosja
wysłała do miasta ponad 500 sił bezpieczeństwa, aby stłumić wszelkie protesty.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Służba prasowa Rady Najwyższej Ukrainy poinformowała, że prezydent podpisał ustawę o
uregulowaniu i uproszczeniu prac rekonstrukcyjnych w celu wyeliminowania skutków
działań wojennych.
Ministerstwo Gospodarki poinformowało o relokacji 40 firm ze strefy działań wojennych, z
których 18 już wznowiło pracę w nowej lokalizacji. W najbliższym czasie swoje zakłady
przeniosą kolejne 299 firm.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premierem Holandii Markiem
Rüyutem i poinformował go o zbrodniach wojennych Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.
21 marca odbyły się rozmowy on-line pomiędzy oficjalnymi delegacjami Ukrainy i Rosji.
Według doradcy szefa Kancelarii Prezydenta i członka delegacji ukraińskiej Mychajło
Podoliaka, Ukraina nie idzie na ustępstwa w negocjacjach z Federacją Rosyjską, broniąc jej
wolności i integralności terytorialnej.
Przedstawiciele litewskiego Sejmu przybyli do Kijowa, by zademonstrować swoje poparcie
dla Ukrainy podczas rosyjskiej agresji wojskowej. „To pierwsza delegacja parlamentarna z
europejskich krajów partnerskich, która przybyła na Ukrainę od początku wielkiej inwazji

3

Civil Organization “Centre for International Security”
www.intsecurity.org

info@intsecurity.org

Daily Digest
RUSSIAN INVASION OF UKRAINE – 2022
https://intsecurity.org/en/war2022/

Rosji na Ukrainę” – powiedział burmistrz Kijowa Witalij Kliczko, który spotkał się z litewskimi
prawodawcami.
Premier Ukrainy Denis Szmygal poinformował, że 13 krajów przystąpiło do podpisania
wspólnego oświadczenia „W sprawie pilnej potrzeby modernizacji obrony przeciwlotniczej
Ukrainy”. Parlamentarzyści Czech, Estonii, Francji, Gruzji, Niemiec, Irlandii, Łotwy, Litwy,
Polski, Holandii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii podpisali wspólne
oświadczenie wzywające do wsparcia obrony wojskowej i cywilnej Ukrainy, humanitarnej
pomoc i ochrona jądrowa.
Według doniesień węgierskich mediów, węgierski minister spraw zagranicznych Peter
Siarto powiedział, że Budapeszt nie poprze sankcji wobec Rosji, które mogą stanowić
zagrożenie dla węgierskich zasobów energetycznych. Grozi to sankcjami UE na import
rosyjskiego gazu.
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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