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SYTUACJA OPERACYJNA
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Wojska rosyjskie wkroczyły do miasta Sławutycz i zajęły budynek szpitala miejskiego.
Ostrzelano miasto Bojarka. Kijowska Prokuratura Okręgowa informuje, że według
wstępnych informacji rannych zostały 4 osobyw, tym małoletnie dziecko. Uszkodzona
infrastruktura obejmuje wieżowce i domy prywatne, garaże i inne nieruchomości.
Kierunki Czernihów i Sumy:
Dmytro Zhyvytskyi, szef Sumy Obwodowej Administracji Wojskowej, powiedział, że miasto
Trostyanets w regionie Sumy zostało wyzwolone od wojsk rosyjskich.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Według Państwowej Inspekcji Regulacji Jądrowych Ukrainy elektrownia jądrowa „Źródło
Neutronów” ponownie znalazła się pod ostrzałem rosyjskim w Charkowie.
Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleh Synegubow informuje, że Siły
Zbrojne Ukrainy rozpoczynają kontrofensywę w kierunku Maloi Rohani. Ponadto, według
Sinegubowa, wojska rosyjskie próbują przebić się przez Izjum, by otoczyć ukraińskie
jednostki działające w strefie operacji połączonych sił.
Szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Hajdaj powiedział, że rosyjskie
wojska rozpoczęły atak rakietowy i ostrzeliwały Łysyczańsk i Siewierodonieck z MLRS. W
wyniku ostrzału kopalnia została pozbawiona energii, a robotnicy pozostali pod ziemią.
Rosyjski ogień zniszczył 3 wieżowce i 8 prywatnych domów. Ostrzelano także szkołę we
wsi niedaleko Łysychańska, infrastrukturę stacji pogotowia ratunkowego w
Siewierodoniecku oraz dwie hurtownie w mieście; 2 osoby zostały ranne.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Obwodowa Administracja Wojskowa Zaporoże informuje, że wojska rosyjskie zablokowały
ruch konwoju ewakuacyjnego w pobliżu miasta Wasylówka. Tylko wieczorem ponad 300
samochodów i ponad 80 autobusów mogło dotrzeć do Zaporoża.
Według informacji, którymi dysponuje Obwodowa Administracja Wojskowa Zaporoża,
wojska rosyjskie mogą przygotowywać się do przeprowadzenia „pseudoreferendum” na
okupowanych terytoriach regionu. Podobno w tymczasowo okupowanym Melitopolu
Rosjanie obiecują wypłacać lokalnym emerytom świadczenia pieniężne w wysokości 10 tys.
rubli. Jednak zebrane w tym celu dane osobowe mogą posłużyć do stworzenia obrazu „woli
ludzi”.
Szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko powiedział, że w
wyniku rosyjskich działań w Marince i Krasnohoriwce jedna osoba zginęła, a sześć zostało
rannych.
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Kierunek zachodni:
Wieczorem 26 marca na Lwów rozpoczęto naloty rakietowe. Szef Lwowskiej Obwodowej
Administracji Wojskowej Maksym Kozyckij poinformował, że dwa pociski trafiły w skład ropy
i zakład obronny, a 5 osób zostało rannych.
Obwodowa Administracja Wojskowa Wołynia informuje o przechwyceniu rosyjskich rakiet
nad regionem, które zostały wystrzelone przez Ukrainę z samolotów w białoruskiej
przestrzeni powietrznej.
Szef Rówieńskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Witalij Kowal poinformował, że
wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na skład ropy w Dubnie.
SYTUACJA HUMANITARNA
26 marca otwarto 10 uzgodnionych korytarzy humanitarnych. Łącznie w ciągu dnia
ewakuowano 5208 osób.
Prokuratura Generalna poinformowała, że w 31 dniu wojny na Ukrainie zginęło 136 dzieci.
199 dzieci doznało obrażeń o różnym nasileniu.
Ołeksandr Kamyszyn, prezes zarządu „Ukrzaliznytsia” SA poinformował, że od początku
działań wojennych zginęło 54 pracowników spółki. Dodał, że dziś 64 kolejarzy jest rannych,
3 kolejnych jest w niewoli. W tym okresie „Ukrzaliznytsia” ewakuowała 3 mln obywateli z
centrum, południa i wschodu Ukrainy do regionów zachodnich oraz 400 tys. z zachodu do
sąsiednich krajów.
Prokurator generalna Irina Venediktova poinformowała, że od początku wojny na Ukrainie
zginęło 12 dziennikarzy (m.in. obywatele USA, Irlandii i Rosji). Kolejnych 10 przedstawicieli
mediów odniosło obrażenia o różnym nasileniu. Według Jednolitego Rejestru Śledczych
Postępowań Przedprocesowych, wojska rosyjskie popełniły przestępstwa przeciwko co
najmniej 56 przedstawicielom mediów.
Przemawiając na XX Forum Doha w Katarze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
stwierdził, że Mariupol jest zablokowany, wszystkie drogi do miasta są zamknięte. Armia
rosyjska nie wpuszcza nawet towarów humanitarnych z żywnością, wodą i lekarstwami.
Rada Miejska Mariupola, powołując się na naocznych świadków, poinformowała, że wojska
rosyjskie siłą usunęły personel medyczny, pacjentów i innych mieszkańców Mariupola
ukrywających się przed ostrzałem w piwnicy placówki medycznej (szpital miejski nr 1) w
nieznanym kierunku.
Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleh Sinegubow informuje o
represji wojsk rosyjskich wobec władz lokalnych w regionie. W Bałaklii wojska rosyjskie
zatrzymały zastępcę burmistrza Serhija Połtoraka i Olega Bludowa, szefa Departamentu
Obrony Cywilnej i Egzekwowania Prawa. Istnieją informacje, że zatrzymano również
burmistrza Balaklii Ivana Stolbovy. Mykoła Sikalenko, przewodniczący gminy Cyrkuniwka,
przebywa w niewoli.
Służba prasowa Państwowego Inspektoratu Dozoru Jądrowego informuje, że personel
Zaporożskiej EJ i ich rodziny znajdują się pod stałą presją psychologiczną z powodu
obecności wrogich wojsk rosyjskich i dużej ilości sprzętu wojskowego na terenie elektrowni
jądrowej i w Energodarze. W Energodarze wciąż brakuje żywności i leków. Obecnie jednak
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pracownicy zakładu nadal monitorują stan bloków energetycznych i zapewniają ich
bezpieczną eksploatację.
Minister ds. rozwoju społecznego i terytorialnego Ołeksij Czernyszow poinformował, że od
początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zniszczonych zostało ok. 4500 domów, 100
przedsiębiorstw, ok. 400 placówek oświatowych i 150 placówek służby zdrowia. Według
prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za 31 dni wojny na Ukrainie zostało
uszkodzonych co najmniej 59 budynków o znaczeniu duchowym.
Służba prasowa Ministerstwa Energii podaje, że na dzień 26 marca 330 tys. Ukraińców nie
ma dostaw gazu; ponad 1327 osiedli i ponad 863 tys. konsumentów zostało bez prądu.
Opór
Mieszkańcy Sławutycza w obwodzie kijowskim zorganizowali wiec proukraiński, ale
rosyjskie wojsko użyło granatów świetlnych i dźwiękowych i wystrzeliło w powietrze, aby
rozproszyć tłum. Podczas rajdu ranna została jedna osoba.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Minister energetyki Herman Galushchenko oświadczył, że Ukraina proponuje wykorzystanie
swoich podziemnych magazynów gazu do stworzenia strategicznego zaopatrzenia w gaz
dla krajów europejskich.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
Minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba i minister obrony Ołeksij Reznikow
przeprowadzili w Warszawie rozmowy z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem i
sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Po raz pierwszy w historii amerykańskoukraińskiego partnerstwa strategicznego rozmowy odbyły się w formacie kwadrygi
urzędników spraw zagranicznych i obrony. Do spotkania z ukraińskimi ministrami dołączył
także prezydent USA Joe Biden. Rozmowy dotyczyły wsparcia USA dla Ukrainy, w tym
nałożenia przez Stany Zjednoczone nowych sankcji na Rosję. Ponadto sekretarz stanu USA
Anthony Blinken powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe przekazać Ukrainie
dodatkowe 100 mln USD na poprawę bezpieczeństwa granic i infrastruktury krytycznej
ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także wsparcie organów ścigania w
rosyjskiej agresji.
Podczas pobytu w Warszawie prezydent USA Joe Biden wygłosił przemówienie na temat
wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy. Zdecydowanie potępił
działania Rosji i wezwał Europę do zjednoczenia i przeciwstawienia się agresywnej polityce
Rosji.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził wideokonferencję z Prezydentem RP
Andrzejem Dudą. Prezydent Ukrainy podziękował polskiemu odpowiednikowi za przyjęcie
uchodźców z Ukrainy. Prezydenci omówili także obecną sytuację na Ukrainie i uzgodnili
przyszłą pomoc wojskową.
Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie wideo na Forum Doha w Katarze. Prezydent
Ukrainy wezwał państwa dostarczające energię do zwiększenia produkcji energii, aby
pozbawić Rosję możliwości szantażu energetycznego. Podkreślił potrzebę realnej reformy
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/

instytucji międzynarodowych (mechanizmów ONZ) i wezwał świat do połączenia sił w celu
zapobieżenia kryzysowi żywnościowemu.
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba omówił z przewodniczącym OBWE i
polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau dalsze kroki w celu złagodzenia
kryzysu humanitarnego na Ukrainie i zakończenia rosyjskiej agresji.
Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) ogłosiła zawieszenie współpracy z
Rosją i Białorusią w związku z inwazją wojskową Rosji na Ukrainę.
Komisja Europejska i rząd Kanady zapowiedziały rozpoczęcie globalnej kampanii zbierania
funduszy na rzecz ukraińskich uchodźców. Zbiórka odbędzie się w ramach internetowego
wydarzenia „Stań w obronie Ukrainy”, ogłoszonego 9 kwietnia przez prezydenta Ukrainy
Wołodymyra Zełenskiego.

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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