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27 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 28 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Według Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej walki w Irpeniu trwały przez cały 

dzień. Wojska rosyjskie ostrzelały także kontrolowany przez Ukraińców Makariv. 

Burmistrz Żytomierza Serhij Suchomlyn skomentował eksplozje odczuwane przez 

mieszkańców miasta wieczorem 27 marca. Według wstępnych danych informacje o ataku 

na Żytomierz nie są potwierdzone. Zarejestrowano dwie eksplozje, które mogą świadczyć o 

uderzeniu poza miastem lub o pracy ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Synegubow powiedział, że 

ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły wioskę Husarówka niedaleko Bałaklii. Potwierdził również, 

że wieś Mala Rohan jest całkowicie pod kontrolą ukraińskiego wojska; walki trwają na 

terenie wsi Wilchówka. 

Rosyjskie samoloty uderzyły we wioskę Oskil w rejonie Izium w obwodzie charkowskim. 

Według Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej pocisk trafił w jeden z budynków 

mieszkalnych. Zmarła czteroosobowa rodzina; 1 dziecko zostało ranne. 

Szef Ługańskiej OAW Serhij Hajdaj poinformował, że w wyniku ostrzału we wsi Borivske 27 

marca zginęło 1 dziecko, a 2 inne zostały ranne. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko powiedział, że wojska rosyjskie ściskają pierścień 

wokół Mariupola, poruszając się w głąb lądu, ale miasto pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych 

Ukrainy. 

Policja obwodu donieckiego poinformowała, że rosyjscy wojskowi ostrzeliwali dzielnice 

mieszkalne Krasnohoriwki (obwód doniecki) z amunicji kasetowej, używając MLRS 

„Tornado-C”. 

 

Kierunki południowy: 

Według rzecznika odeskiej administracji wojskowej Sergieja Braczuka, w nocy nad 

regionem Odessy zestrzelono rosyjską rakietę. 

 

Kierunek zachodni: 

Wieczorem wojska rosyjskie ostrzelały Łuck. Szef Wołyńskiej OAW Jurij Pohulajko 

poinformował o ataku rakietowym na skład ropy. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny informuje o rosyjskich operacjach 

informacyjnych mających na celu zdyskredytowanie Sił Zbrojnych Ukrainy. Według 

wojskowych Rosjanie kręcą i rozprowadzają filmy inscenizacyjne z nieludzkim traktowaniem 
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rzekomych „ukraińskich żołnierzy” przez „rosyjskich jeńców”. Doradca szefa Kancelarii 

Prezydenta Ołeksij Arestowycz skomentował krążące w Internecie wideo, które rzekomo 

pokazuje znęcanie się nad rosyjskimi więźniami. To zostanie sprawdzone. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

Minister ds. reintegracji Ziem Okupowanych Iryna Wierieszczuk poinformowała, że 27 

marca otwarto dwa korytarze humanitarne w obwodach donieckim i ługańskim. Wyjaśniła, 

że w sumie ewakuowano ponad 1000 osób. W ciągu jednego dnia z Mariupola do Zaporoża 

przejechało 586 osób własnymi pojazdami. 

Według danych prokuratorów ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich na dzień 

27 marca 2022 r. w rosyjskiej inwazji zginęło 139 dzieci, a ponad 205 zostało rannych. 

Komisarz Rady Najwyższej Ludmiła Denisowa poinformowała, że Rosjanie przeprowadzają 

masową deportację ludności z czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, z naruszeniem 

art. 49 Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych w czasie wojny. Na przykład 

Szpital Wyszniewskiego w okupowanym Doniecku mieści obecnie sieroty wywiezione z 

Mariupola. «W sumie w ten sposób przymusowo przesiedlono dziesiątki tysięcy Ukraińców» 

– powiedziała minister ds. reintegracji Ziem Okupowanych Iryna Wierieszczuk. 

Lasy płoną w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia z powodu działań wojennych. Według 

komisarz Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Ludmiły Denisowej odnotowano 31 pożarów 

obejmujących ponad 10 000 hektarów lasów. Powoduje to wzrost poziomu radioaktywnego 

zanieczyszczenia powietrza. Kontrola i tłumienie pożarów jest niemożliwe z powodu zajęcia 

strefy wykluczenia przez wojska rosyjskie. Obecne zagrożenie ma znaczenie 

międzynarodowe. 

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, rosyjskie wojsko codziennie 

transportuje dziesiątki ton amunicji z bazy logistycznej rozmieszczonej w obwodzie 

homelskim Republiki Białoruś. Korytarz transportowy przechodzi przez miasto Prypjat, a 

dalsze składowanie amunicji odbywa się w mieście Czarnobyl. Poważnie zwiększa to ryzyko 

uszkodzenia konstrukcji izolacyjnych, które zostały zbudowane nad czwartym blokiem 

elektrowni po jego wybuchu w 1986 roku. 

Obrończyni praw człowieka Oleksandra Matviychuk opublikowała listę 36 osób publicznych 

i działaczy zatrzymanych po 24 lutego na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy (w 

Melitopolu, Chersoniu, Berdiańsku, Kachowce, Sławutyczu i innych miejscowościach). Z 

uwagi na rosnącą liczbę przypadków brania zakładników, obrońca praw człowieka uważa, 

że działania te należy uznać za zabronioną metodę prowadzenia działań wojennych. 

 

Opór 

Mieszkańcy obwodu chersońskiego nadal protestują przeciwko czasowemu zajęciu regionu 

przez wojska rosyjskie. W ciągu dnia kilkuset mieszkańców Kachowki, Nowej Kachowki i 

Chersonia zebrało się na pokojowym proukraińskim wiecu. W szczególności w Chersoniu 

poinformowano, że rosyjscy wojskowi próbowali rozproszyć wiec: zaczęli strzelać i używać 

granatów gazowych. Według protestujących jedna osoba została ranna. 
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SYTUACJA EKONOMICZNA 

Serwis prasowy Ministerstwa Finansów Ukrainy informuje, że prawie 6 miliardów hrywien z 

resztek subwencji oświatowych zostanie przeznaczonych na wsparcie społeczności w 

czasie stanu wojennego. 

Według deputowanego ludowego Danyła Hetmancewa, w ramach programu ewakuacji 

przeniesiono już 89 przedsiębiorstw z różnych regionów kraju do zachodnich regionów 

Ukrainy. Hetmancew poinformował też, że Rada Najwyższa Ukrainy wspólnie z Gabinetem 

Ministrów przygotowała projekt ustawy, która 1,5-krotnie zwiększy podatki na Ukrainie dla 

firm, które nadal działają w Rosji. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

David Arahamiya, członek zespołu negocjacyjnego i przewodniczący frakcji Sługa Narodu 

w Radzie Najwyższej, powiedział, że w kolejnej rundzie rozmów internetowych między 

Ukrainą a Rosją postanowiono przeprowadzić kolejne spotkanie obu delegacji w Turcji. 

Rozmowy odbędą się 29 marca w Stambule. 

Premier Izraela Naftali Bennett powiedział na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem 

stanu USA Anthonym Blinkenem w Jerozolimie, że Izrael zdecydowanie wspiera naród 

ukraiński i będzie kontynuował działania na rzecz powstrzymania rozlewu krwi. 

Finlandia zakończyła proces anulowania kolejowych przewozów pasażerskich z Federacją 

Rosyjską. Finlandia zawiesza również przewozy kolejowe z Rosji. Od teraz Rosja nie ma 

połączenia kolejowego z żadnym z krajów Unii Europejskiej. 

Finlandia zakończyła proces anulowania kolejowych przewozów pasażerskich z Federacją 

Rosyjską. Finlandia zawiesza również przewozy kolejowe towarów z Rosji.  Od teraz Rosja 

nie ma połączenia kolejowego z żadnym z krajów Unii Europejskiej. 

Naczelna Rada Sprawiedliwości zaapelowała do Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw 

Człowieka Miszela Baczelet oraz Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw 

Człowieka OBWE Matteo Meccacciego o niezwłoczne zainicjowanie wydalenia Federacji 

Rosyjskiej z tych organizacji w związku z działaniami Rosji na Ukrainie niezgodne z 

zasadami i wartościami organizacji międzynarodowych kierujących się prawem 

międzynarodowym i mających na celu zachowanie pokoju na świecie. 

 

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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