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24 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 25 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Policja obwodu kijowskiego informuje, że wojska rosyjskie ostrzeliwały osiedla w rejonie 

Fastów w obwodzie kijowskim. We wsi Kałyniwka podczas ostrzału rannych zostały 3 osoby. 

Wieś Jasnohorodka znalazła się pod ostrzałem. 

W pobliżu Wasylkowa rosyjskie wojsko ostrzeliło pociąg ewakuacyjny Kijów - Iwano-

Frankiwsk. Według Ukrzaliznytsia uszkodzone zostały 3 wagony. 

Ciężka artyleria ostrzelała przedmieścia Wyszhorodu, na północ od Kijowa. W wyniku 

ostrzału Nowego i Starego Petrivtsi kompleks hotelowy został uszkodzony. 

Według Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy 24 marca ostrzał rakietowy 

uszkodził budynek liceum, kotłownię i dom kultury we wsi Kirdany w rejonie Korosteń 

(obwód żytomierski). Nikt nie zginął ani nie został ranny. 5 zostało zniszczonych, 13 domów 

i 7 budynków gospodarczych we wsi Rakiwszczyna w rejonie Korosteń zostało 

uszkodzonych, 1 osoba została ranna. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Szef Obwodowej Administracji Wojskowej Sumy Dmitrij Żiwicki informuje, że w nocy z 23 

na 24 marca wojska rosyjskie ostrzelały osiedla mieszkaniowe w mieście Ochtyrka. Walki 

toczą się również wokół miasta Trostyanets. Według Państwowej Służby Ratunkowej 

Ukrainy w wyniku rosyjskich nalotów na Sumach co najmniej 5 osób zostało rannych, a 1 

zginęła. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

W Charkowie wojska rosyjskie ostrzelały posterunek Nowa Poszta, w pobliżu którego 

mieszkańcy Charkowa otrzymywali pomoc humanitarną. Według wstępnych danych zginęło 

6 cywilów, a 15 zostało rannych. 

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow poinformował, że 

w nocy z 23 na 24 marca rosyjskie wojsko wystrzeliło rakiety w centrum Charkowa. 

Powiedział również, że w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 44 ostrzały Charkowa z 

artylerii, czołgów, moździerzy itp. oraz 140 ostrzałów z MLRS. Według szefa Obwodowej 

Administracji Wojskowej miasto Izjum pozostaje punktem krytycznym w regionie. Również 

rano 24 marca wojska rosyjskie ostrzelały miasto Złoczów, a dzień wcześniej miasto 

Bałaklija. 

Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdai powiedział w telewizji, 

że rosyjskie wojsko wkroczyło w głąb miast Rubiżne i Popasna (obwód ługański) i tam się 

osiedliło, ale nie zajęło ich całkowicie. Gajdai powiedział później, że rosyjscy żołnierze 

otworzyli ogień z broni strzeleckiej do mieszkańców Rubieżnoje. Według wstępnych 

informacji 1 osoba zginęła, a 1 została ranna. W sumie w ciągu ostatniego dnia w 

Siewierodoniecku, Rubiżnym i Łysiczańsku zginęło 5 osób, a 8 zostało rannych. 
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Uszkodzone zostały 32 obiekty, w tym 7 budynków mieszkalnych i 9 domów prywatnych, 

szkoła i kino w Siewierodoniecku. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko informuje, że co 

najmniej trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału w regionie 24 marca - w Nowym 

Jorku, Nowoseliwce i Nowopokrowskim; 6 osób zostało rannych. Dokładnych danych o 

ofiarach w Mariupolu i Wołnowahi nie ma. 

Rankiem 24 marca w porcie Berdiańsk, który został tymczasowo zajęty przez rosyjskie 

wojsko, zaobserwowano wybuchy i pożar dużej  rosyjskiej floty desantskiej „Saratow”. 

Prawdopodobnie nie da się tego naprawić. Dwa duże okręty desantowe («Cesar Kunikov» 

i «Novocherkask») opuściły teren portu i również uległy uszkodzeniu. 

Zaporoże Obwodowa Administracja Wojskowa, odnosząc się do przewodniczącego gminy 

Małyniwka, poinformowała, że Siły Zbrojne Ukrainy wyzwoliły wieś Małyniwka (obwód 

zaporoski) od wojsk rosyjskich. 

 

Kierunek Dniprovski: 

Wieczorem 24 marca wojska rosyjskie wystrzeliły dwa pociski w jedną z jednostek 

wojskowych na przedmieściach miasta Dniepro. Według lokalnego SES budynki na terenie 

jednostki uległy uszkodzeniu. Wyjaśniane są informacje o zabitych i rannych. 

 

Kierunki południowy: 

Przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej Mykołajewa Witalij Kim 

poinformował, że wojska ukraińskie wyparły Rosjan w rejonie Mykołajewa do granicy z 

regionem Chersoniu. 

W wyniku ostrzału wojsk rosyjskich na wieś Yavkine w Mykołajewszczynie zginęło 3 osoby, 

13 zostało rannych. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Energoatom informuje, że 24 marca grupa rosyjskich dziennikarzy przybyła do elektrowni 

atomowej w Czarnobylu czasowo okupowanej przez wojska rosyjskie, aby nakręcić materiał 

propagandowy na temat działania stacji. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprzecza informowaniu rosyjskich środków 

masowego przekazu o rzekomym zatrzymaniu rosyjskich specjalistów jądrowych na terenie 

rówieńskiej elektrowni jądrowej. Odnotowano, że 4 obywateli Rosji, którzy towarzyszyli 

ładunkowi paliwa jądrowego i przybyli na stację przed 24 lutego, dobrowolnie przebywa 

teraz na terytorium Ukrainy poza elektrownią jądrową. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

24 marca otwarto 7 korytarzy humanitarnych, a z obszaru działań wojennych ewakuowano 

3343 osoby. 

Prokuratura Generalna informuje, że w wyniku zakrojonej na szeroką skalę inwazji Rosji na 

Ukrainę zginęło 128 dzieci, a ponad 172 zostało rannych. 
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Służba prasowa Państwowego Inspektoratu Regulacji Jądrowych Ukrainy zauważa, że 

elektrownia jądrowa w Czarnobylu i strefa wykluczenia nie pozwalają na kontrolę 

regulacyjną stanu bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, a także kontrolę materiałów 

jądrowych. Obecna sytuacja zagraża życiu i zdrowiu pracowników oraz ich rodzin, wywiera 

znaczną presję psychologiczną i moralną na personel operacyjny. 

Rada Miasta Mariupol informuje, że około 15 000 mieszkańców Mariupola zostało 

nielegalnie deportowanych, zostali deportowane do Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr 

Zełenski stwierdził, że Ukraińcy przymusowo deportowani do Rosji byli pozbawieni 

dokumentów i łączności, a następnie próbowali mobilizować się do wojska. 

W obwodzie chersońskim trwają represje wobec ludności cywilnej. Ukraiński biznesmen i 

polityk Serhij Chlan informuje o zatrzymaniu 22 marca Dmytro Afanasjewa, zastępcy Rady 

Okręgu Okrętowego i szefa frakcji «Solidarność Europejska». 

Komisarz Rady Najwyższej ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa powiedziała, że 200 tys. 

osób w obwodzie donieckim nie ma dostępu do wody pitnej. Ponadto mieszkańcy Mariupola, 

Mykołajowa, Charkowa, Ochtyrki, Izjum, Makarowa, Połogo, Wasylówki, Orychowa, 

Huliajpola, Czernihowa, Trostyańca i wielu innych osad zostali częściowo lub całkowicie bez 

wody. 

Wicepremier ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Iryna Vereshchuk 

powiedziała, że pierwsza pełnoprawna wymiana jeńców wojennych w formacie 10 do 10. 

Również w zamian za 11 cywilnych rosyjskich marynarzy uratowanych z zatopionego statku 

koło Odessy udało się wrócić na Ukrainę 19 ukraińskich marynarzy cywilnych ze statku 

ratunkowego „Sapphire”, którzy zostali schwytani podczas próby wywiezienia ukraińskich 

wojskowych z wyspy Zmiiny. 

Szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Chaus powiedział, 

że w wyniku ostrzału w Czernihowie zginęło nawet 200 cywilów. 

Według kijowskiej administracji wojskowej od 24 lutego w stolicy zginęło 75 cywilów, w tym 

4 dzieci. 

Obwodowa Administracja Wojskowa w Mykołajowie poinformowała, że od początku 

rosyjskiej inwazji w rejonie Mykołajowa 1299 obiektów cywilnych jest częściowo lub 

całkowicie uszkodzonych. Spośród nich 964 to obiekty mieszkalne, 24 to instytucje 

medyczne i kulturalne, a 30 to instytucje edukacyjne. 

Według Instytutu Mediów Ukraińskich na dzień 24 marca odnotowano na Ukrainie 148 

przestępstw przeciwko dziennikarzom i mediom, za które odpowiada Rosja. Na służbie 

zginęło 5 dziennikarzy, 7 zostało rannych, a 1 dziennikarz zaginął. 

Według ministra zdrowia Wiktora Laszka w ciągu miesiąca aktywnych działań wojennych 

na Ukrainie uszkodzono 246 placówek służby zdrowia, z czego 13 zniszczono bez 

możliwości odtworzenia. 

UNICEF informuje, że w ciągu miesiąca wojny 4,3 mln dzieci – ponad połowa z 

szacowanych na 7,5 mln dzieci na Ukrainie – zostało uchodźcami 

 

SYTUACJA EKONOMICZNA 

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o zwolnieniu z ceł i podatku od wartości dodanej 

towarów importowanych przez przedsiębiorstwa. 
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W stanie wojennym Rada Najwyższa uprościła ukraińskim rolnikom dostęp do dzierżawy 

działek, a także zliberalizowała niektóre formy relacji producentów rolnych z państwem. 

Na Ukrainie ustawa o organizacji stosunków pracy w stanie wojennym weszła w życie 24 

marca. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

Podczas nadzwyczajnego szczytu NATO prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał 

członków do wezwania pomocy wojskowej. W oświadczeniu wydanym po szczycie szefowie 

państw i rządów NATO wezwali Rosję do natychmiastowego zakończenia wojny i wycofania 

wszystkich jej sił z Ukrainy oraz zgodzili się na dalsze wsparcie Ukrainy w sferze pomocy 

wojskowej, gospodarczej i humanitarnej. 

24 marca prezydent Ukrainy zwrócił się także do przywódców państw G7. Wezwał ich do 

zaostrzenia sankcji finansowych wobec Rosji; podkreślił ideę stworzenia skutecznego 

systemu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i regionu; zaprosił państwa G7 do udziału w 

projekcie odbudowy Ukrainy po wojnie. We wspólnym oświadczeniu po spotkaniu 

przywódcy państw G7 potępili militarną agresję Rosji na Ukrainę i zadeklarowali gotowość 

do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. 

Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Rady Europejskiej. Opisał niszczycielskie skutki 

rosyjskiej inwazji, podziękował UE za wsparcie i wezwał do szybkiego zajęcia się integracją 

europejską Ukrainy. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z przybyłymi do Kijowa 

przewodniczącymi parlamentów Łotwy, Litwy i Estonii. Podziękował tym państwom za 

aktywne wsparcie, poinformował o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę i 

podkreślił znaczenie dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji. 

Wołodymyr Zełenski nakręcił także wideo-przemowę do polityków i mieszkańców Szwecji. 

Prezydent podziękował za wsparcie (historyczna decyzja Szwecji o zapewnieniu Ukrainie 

niezbędnej broni i przystąpieniu do sankcji). Głowa państwa wezwała szwedzki rząd do 

rezygnacji z rosyjskiej ropy, zablokowania portów dla rosyjskich statków oraz zaprosił 

Szwecję do wzięcia udziału w odbudowie Ukrainy po wojnie. 

W ramach wznowionej 11. nadzwyczajnej sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ 

ds. Ukrainy przyjęto rezolucję potępiającą łamanie przez Rosję międzynarodowego prawa 

humanitarnego i praw człowieka na Ukrainie. Dokument poparło 140 państw. Przeciw 

głosowało tylko 5 krajów: Rosja, Korea Północna, Białoruś, Syria, Erytrea. Popierając ten 

dokument, państwa członkowskie ONZ potwierdziły wyłączną odpowiedzialność Rosji za 

humanitarne konsekwencje agresji na Ukrainę. 

Stany Zjednoczone nałożyły nowy pakiet sankcji na firmy z rosyjskiego przemysłu 

obronnego, dyrektora wykonawczego «Sbierbanku» i Dumy Państwowej Federacji 

Rosyjskiej. 

Wielka Brytania nałożyła nowe sankcje na szereg rosyjskich banków («Gazprombank», 

«Rosselkhozbank», «Alfa-Bank», «SMP Bank»), rosyjskie koleje, «Sovcomflot», 

«RusHydro» i firmy zbrojeniowe. Na liście znajdują się również największa na świecie firma 

wydobywająca diamenty «Alrosa», Ministerstwo Obrony Białorusi oraz Mińska Fabryka 

Traktorów. 
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Kanada nałożyła sankcje na 160 członków Rady Federacji Rosyjskiej i rozpoczęła proces 

ograniczania eksportu niektórych wrażliwych towarów i usług do Rosji. 

 

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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