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SYTUACJA OPERACYJNA
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że w ciągu czterech tygodni od działań
wojennych plany wojsk rosyjskich dotyczące dotarcia do granic administracyjnych obwodów
donieckiego i ługańskiego, okrążenia miasta Kijów i przejęcia kontroli nad lewym brzegiem
Ukrainy nie zostały zrealizowane .
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Ukraińskie wojsko przeprowadza kontrataki na rosyjskie ugrupowania działające w rejonie
Kijowa. Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wojska rosyjskie zostały
zatrzymane w kierunku wschodnim (Browarski). Według CNN Pentagon odnotowuje wzrost
odległości od wojsk rosyjskich do stolicy Ukrainy o 20-30 km. W kierunku północnozachodnim, jeśli wojska ukraińskie będą dalej działać, istnieje możliwość okrążenia
kontyngentu rosyjskiego.
Administracja Wojskowa Miasta Kijowa informuje, że wojska rosyjskie ponownie
ostrzeliwały Kijów. Uszkodzone zostały domy mieszkalne w rejonach Światoszyńskim i
Szewczenkowskim, 4 osoby zostały ranne. Nadal trwa ostrzał powiatu Podolskiego –
według burmistrza Witalija Kliczko, w wyniku ostrzału parkingu centrum handlowego są
ofiary. Potwierdzono, że dziennikarka The Insider Oksana Baulina zginęła podczas ostrzału
w rejonie Podolskim.
Burmistrz Sławutycza (obwód kijowski), Jurij Fomiczew, powiedział w nagraniu wideo, że
wojska rosyjskie ostrzelały punkt kontrolny przy wjeździe do miasta. Wojska rosyjskie nie
atakują obecnie Sławutycz, ale miasto jest zablokowane.
Kierunki Czernihów i Sumy:
W nocy z 22 na 23 marca rosyjski samolot uderzył i zniszczył most na rzece Desna w
Czernihowie, przez który przechodzi droga z miasta do Kijowa. Wieczorem wojska rosyjskie
przypuściły ostrzał artyleryjski na jedną z firm spożywczych w Czernihowie. W efekcie w
magazynie wyrobów gotowych wybuchł pożar i uszkodzeniu uległ główny rurociąg
amoniaku. Jednak według szefa Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej
Wiaczesława Chausa stężenie substancji pozostaje w normalnych granicach. Nie ma ofiar
ostrzału.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Wojska rosyjskie kontynuują ostrzał w rejonie Charkowa. 23 marca rano Oleg Synegubow,
szef Charkowskiej Administracji Wojskowej, powiedział, że w ciągu ostatnich 24 godzin
miały miejsce 32 ostrzały. Wzmożona jest aktywność rosyjskiego MLRS. W wyniku ostrzału
wsi Stary Sałtów w obwodzie charkowskim zginął sekretarz tamtejszej rady wiejskiej.
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Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdai powiedział, że
wieczorem 22 marca w Rubiżnym (obwód ługański) rosyjski pocisk uderzył w wieżowiec,
zabijając 4 osoby, w tym 2 dzieci i 6 innych.
Służba prasowa Zjednoczonych Sił odnotowała zniszczenie infrastruktury cywilnej obwodu
ługańskiego. W wyniku ostrzału przez wojska rosyjskie w Siewierodoniecku, Łysiczańsku,
Rubieżnoje, Kreminnej, Nowodrużesku, Wojewodowce uszkodzeniu uległo 31 obiektów, w
tym 10 budynków mieszkalnych i 13 domów prywatnych.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Wojska rosyjskie ostrzelały stację kolejową we wsi Oczeretine w obwodzie donieckim.
Budynki zostały zniszczone i nikt nie został ranny.
Kierunki południowy:
Przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej Mykołajewa Witalij Kim
poinformował, że w nocy z 22 marca na 23 marca wojska rosyjskie ostrzelały kamienice, w
wyniku czego zginęły 2 osoby. Również w wyniku ataków w rejonie Mykołajewa rannych
zostało 44 osoby. Później Kim opublikował nagranie zestrzelonego pocisku manewrującego
zestrzelonego przez ukraińskie wojsko w obwodzie mykołajowskim.

Konfrontacja informacyjna
Wieczorem 23 marca, w związku z masowym atakiem na dostawców usług
komunikacyjnych, sprzedaż biletów online i usługi telefoniczne Ukrzaliznyci stały się
chwilowo niedostępne.
SYTUACJA HUMANITARNA
23 marca otwarto 7 korytarzy humanitarnych, którymi ewakuowano 4554 osoby. Ze względu
na ostrzał i naruszenie reżimu milczenia ewakuacja ludności ze wsi Borodyanka w obwodzie
kijowskim nie była możliwa.
Daria Herasymczuk, doradca prezydenta Ukrainy ds. praw dziecka i rehabilitacji dzieci,
powiedziała, że na dzień 23 marca w wyniku działań wojennych na Ukrainie zginęło 121
dzieci; 167 dzieci zostało ciężko rannych. Do wieczora 21 marca zostało uszkodzonych 548
placówek oświatowych, z czego 72 placówki zostały całkowicie zniszczone. Ponadto
ucierpiało ponad 40 bibliotek, szkół sportowych, artystycznych itp.
Trwa liczenie ofiar ataku z 1 marca na regionalną administrację w Charkowie. Z gruzów
budynku wydobyto już ciała 24 ofiar. Trwa demontaż gruzu.
Minister zdrowia Wiktor Laszko powiedział, że od 24 lutego ostrzelano 58 karetek, a 24
medyków zginęło.
Na południu trwają uprowadzenia Ukraińców. Miejsce pobytu deputowanego ludowego
(Berdiańsk) Ołeksandra Ponomariowa, ojca Switłany Zalizieckiej, dziennikarki i dyrektorki
portalu „Ria-Melitopol”, nie jest znane. Zatrzymano tymczasowo szefa Chersońskiego
Teatru Muzyki i Dramatyki i zastępcę Ołeksandra Knigę.
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Według Wołodymyra Zełenskiego wszystkie cztery elektrownie jądrowe działające na
Ukrainie i ich 15 bloków jądrowych są zagrożone. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu stała
się areną wojny, a 30-kilometrowa strefa wokół niej jest wykorzystywana do przygotowania
się do nowych ataków. Zaplanowane prace, konserwacja i naprawa systemów w elektrowni
jądrowej w Czarnobylu nie są w pełni realizowane. Pożary są rejestrowane w strefie
wykluczenia. Nadzór regulacyjny nad bezpieczeństwem jądrowym i radiacyjnym
bezpośrednio na terenie elektrowni Zaporoża jest również niemożliwy ze względu na
obecność rosyjskiego wojska.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Służba prasowa NBU poinformowała o podpisaniu umowy z Narodowym Bankiem Polskim
w sprawie zawarcia swapu walutowego hrywna/dolar amerykański w kwocie do 1 mld USD
w ekwiwalencie.
Danilo Hetmantsev, przewodniczący Komitetu ds. Polityki Podatkowej Rady Najwyższej
Ukrainy, powiedział, że Komitet zalecił posłom zatwierdzenie ustawy gwarantującej osobom
fizycznym pełną kwotę depozytów bankowych w czasie stanu wojennego.
23 marca prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił decyzję o przekazaniu do rubla płatności
za gaz dla tzw. „nieprzyjaznych krajów” w odpowiedzi na sankcje zachodnie. Odpowiedni
krok rosyjskiego kierownictwa ma na celu próbę rozwiązania problemu braku gotówki w
kraju.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
23 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie wideo do
francuskiego parlamentu. Prezydent podziękował Francji za pomoc, starania prezydenta
Emmanuela Macrona, wezwał rząd francuski do zaostrzenia sankcji, a francuskie firmy do
wycofania się z rynku rosyjskiego.
W tym samym dniu prezydent Ukrainy W. Zełenski przemawiał w parlamencie Japonii. W
swoim przemówieniu prezydent wezwał Japonię do dalszego wywierania presji na Rosję i
włączenia się w opracowywanie nowych instrumentów i gwarancji bezpieczeństwa.
Ponadto w rozmowie telefonicznej Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Wielkiej
Brytanii Borisem Johnsonem przebieg działań wojennych i pomoc obronną dla Ukrainy.
Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem sekretarza stanu USA Anthony'ego Blinkena, na
podstawie analizy zebranych faktów rząd Stanów Zjednoczonych uważa, że za zbrodnie
wojenne na Ukrainie odpowiada rosyjska armia.
23 marca Sejm RP podjął uchwałę w sprawie popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni
przeciwko ludzkości oraz łamania przez Rosję praw człowieka na Ukrainie.
Rada Bezpieczeństwa ONZ nie poparła proponowanej przez Rosję rezolucji w sprawie
pomocy humanitarnej i ochrony ludności cywilnej w strefie konfliktu, ponieważ w
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dokumencie nie wspomniano o roli Rosji w organizowaniu obecnego kryzysu
humanitarnego. Dokument poparły tylko Rosja i Chiny.
Ministrowie transportu Polski, Łotwy, Litwy i Estonii wezwali Unię Europejską do zakazu
ruchu ciężarówek z Białorusi i Rosji oraz wjazdu na Białoruś i Rosję drogą lądową.
Ministrowie wzywają również UE do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu
zakazania statkom pływającym pod rosyjską i białoruską banderą wchodzenia do portów
UE.
Rada Unii Europejskiej postanowiła przeznaczyć dodatkowe 500 mln euro na wsparcie
Ukrainy w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (European Peace Facility),
podwajając tym samym kwotę początkową do 1 mld euro.
Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie pomocy dla państw członkowskich UE,
które przyjmują osoby uciekające przed wojną na Ukrainie z Funduszu Pomocy Kryzysowej
REACT-EU. Pomoc ta, wraz z programem CARE (Cohesion's Action for Refugees in
Europe) mającym na celu pomoc uchodźcom, przyspieszy dostęp państw członkowskich
UE do finansowania infrastruktury, mieszkalnictwa, wyposażenia i usług w zakresie
zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, zdrowia i opieki dzieci.
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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