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SYTUACJA OPERACYJNA
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Według Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej w wyniku działań wojennych pod
Kijowem uszkodzeniu uległy dwie linie wysokiego napięcia doprowadzające prąd do
niektórych budynków na prawym brzegu stolicy.
Burmistrz Irpen Aleksander Markushin ogłosił wyzwolenie miasta od wojsk rosyjskich.
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że wojsko ukraińskie kontynuuje działania
obronne w kierunku Kijowa, zajmując pozycje w osadach Motyżyn, Lisne, Kapitaniwka i
Dmytriwka wzdłuż szosy żytomierskiej.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Szef charkowskiej OAW Oleg Sinegubow poinformował, że 28 marca wojska rosyjskie
przeprowadziły w regionie około 59 ostrzałów artyleryjskich i moździerzowych.
Zarejestrowano również 180 ostrzałów MLRS, w tym amunicję kasetową. Celem ostrzału
były rejony Saliwka, Oleksijewka, Piatihatok, Czuguiw i Dergaczi.
Prokuratura Okręgowa w Charkowie informuje, że 28 marca wojska rosyjskie rozpoczęły
atak rakietowy na miasto Lubotyn w obwodzie charkowskim. W efekcie zniszczonych
zostało 7 domów i samochód; 1 osoba zginęła, a 7 innych zostało rannych.
Według szefa Ługańskiej OAW Siergieja Gajdaj, wojska rosyjskie ponownie ostrzelały
Siewierodonieck i Rubiżne. W wyniku ostrzału rosyjskiego zginęły wówczas 2 osoby, a 10
zostało rannych. W regionie uszkodzeniu uległy 23 obiekty - 14 budynków mieszkalnych i 8
domów prywatnych, a także budynek szpitala w Siewierodoniecku.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Szef donieckiej OAW Pawło Kyrylenko informuje, że 28 marca wojska rosyjskie
kontynuowały ostrzał terytorium gminy maryńskiej. Dwie osoby zostały ranne w Marince i
Nowomychajłówce.
Kierunek Dniprovski:
Ołeksandr Wilkuł, szef Krzywego Rogu Obwodowej Administracji Wojskowej, powiedział, że
ukraińskie siły obronne zepchnęły wojska rosyjskie na odległość 40-60 km od podejść do
Krzywego Rogu.
Kierunek zachodni:
Według szefa rówieńskiego Obwodowej Administracji Wojskowej Witalija Kowala, rosyjskie
wojsko rozpoczęło atak rakietowy na skład ropy w obwodzie rówieńskim.

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

Konfrontacja informacyjna
Burmistrz Melitopola Iwan Fiodorow poinformował, że wojska rosyjskie, które czasowo
kontrolują miasto, drugi dzień utrzymują blokadę informacyjną. Blokowali telefonię
komórkową i Internet w Melitopolu.
Serwis prasowy «Ukrtelecomu» poinformował, że 28 marca przeprowadzono potężny
cyberatak na infrastrukturę IT firmy, który zakłócił działanie Internetu dla ponad 70%
użytkowników Ukrtelecomu na Ukrainie.
SYTUACJA HUMANITARNA
Według minister ds. reintegracji Ziem Okupowanych Iryny Wierieszczuk, ze względu na
możliwe prowokacje na trasach korytarzy humanitarnych oraz ze względów bezpieczeństwa
publicznego 28 marca korytarze humanitarne nie zostały otwarte. Jednocześnie minister
złożył oświadczenie o ryzyku uszkodzenia obiektów izolacyjnych w elektrowni jądrowej w
Czarnobylu w związku z zajęciem strefy wyłączonej przez rosyjskie wojsko. W przypadku
odpowiedniego uszkodzenia znaczna ilość radioaktywnego pyłu może przedostać się do
atmosfery i zanieczyścić nie tylko Ukrainę, ale także inne kraje europejskie.
Prokuratorzy ds. nieletnich twierdzą, że 143 dzieci zginęło, a 216 zostało rannych w wyniku
działań wojennych na pełną skalę na Ukrainie.
Burmistrz Mariupola Wadym Bojczenko poinformował o przybliżonych stratach i
zniszczeniach miasta podczas oblężenia przez wojska rosyjskie. Według niego, na dzień 27
marca w Mariupolu zginęło prawie 5000 osób, w tym około 210 dzieci. W tym okresie 90%
całkowitej liczby budynków mieszkalnych w mieście zostało uszkodzonych przez ostrzał i
bombardowanie. Zniszczono również 3 szpitale; kolejnych 7 placówek medycznych zostało
uszkodzonych. Ponadto wojska rosyjskie zaatakowały 57 szkół i 70 przedszkoli, niszcząc
odpowiednio 23 szkoły i 28 przedszkoly. Przed blokadą Mariupol opuściło do 140 tys. osób;
150 000 kolejnych osób zostało później ewakuowanych. W oblężeniu pozostało 170 tys.
mieszkańców miasta. 30 000 osób zostało deportowanych do Rosji.
Pierwszy wiceprzewodniczący chersońskiej rady obwodowej Jurij Sobolewski poinformował
o zatrzymaniu w Heniczsku z obwodu chersońskiego zastępcy rady lokalnej z partii Sługa
Narodu Ołeksija Konowałowa. Później wyjaśnił, że rosyjskie wojsko zwolniło zastępcę.
28 marca wyszło na jaw, że dziennikarz agencji informacyjnej UNIAN Dmytro Chilyuk,
uprowadzony we wsi Kozarovychi w obwodzie kijowskim mniej więcej na początku marca,
jest przetrzymywany jako zakładnik.
Mer Melitopol Iwan Fiodorow informuje, że wojska rosyjskie zatrzymały szefową miejskiego
wydziału edukacji Irinę Szczerbak. Według niego starają się w ten sposób wywrzeć presję
na wychowawców Melitopolu, zmuszając ich do wznowienia procesu edukacyjnego w
ramach programu rosyjskiego.
Szef administracji wojskowo-cywilnej miasta Avdeevka Witalij Barabasz mówił o sytuacji
humanitarnej w mieście, które znajduje się w obwodzie donieckim. W wyniku rosyjskiego
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ostrzału Awdijewka zostaje bez ogrzewania i wody. Występują problemy z dostawą energii
elektrycznej.
Opór
Według burmistrza Energodaru (obwód zaporoski) Dmitrija Orlowa okoliczni mieszkańcy po
raz kolejny zebrali się na proukraińskim wiecu przeciwko czasowej okupacji miasta przez
wojska rosyjskie. W szczególności tym razem ludzie ponownie wezwali do uwolnienia
pierwszego zastępcy burmistrza Iwana Samojdiuka.
SYTUACJA EKONOMICZNA
Według minister gospodarki Julii Svyrydenko, całkowite straty Ukrainy w wojnie z Rosją
sięgnęły 564,9 mld dolarów. Szacunki obejmują straty ludności cywilnej, PKB i inwestycje
bezpośrednie w ukraińskiej gospodarce.
Minister energetyki Herman Galushchenko poinformował, że straty sektora energetycznego
po pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na koniec marca wyniosły 2 mld USD.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
28 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził serię rozmów
telefonicznych ze światowymi przywódcami. Z premierem Wielkiej Brytanii Borisem
Johnsonem rozmawiali o krytycznej sytuacji humanitarnej w miastach zablokowanych przez
rosyjskie wojska, procesie negocjacji z Rosją, perspektywach zaostrzenia sankcji wobec
Rosji, współpracy obronnej między Ukrainą a Wielką Brytanią.
Wołodymyr Zełenskij rozmawiał z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem o pilnej
potrzebie zielonych korytarzy dla ochrony ludności cywilnej w strefie działań wojennych.
Prezydent Ukrainy podziękował Azerbejdżanowi za pomoc humanitarną i gotowość
dostarczenia Ukrainie paliwa. Wołodymyr Zełenski omówił także z kanclerzem federalnym
Niemiec Olafem Scholzem proces negocjacji z Federacją Rosyjską, poinformował o
postępach w przeciwdziałaniu agresji i zbrodniom Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy
oraz wezwał do zaostrzenia sankcji.
Tego samego dnia Władimir Zełenski przeprowadził podobne rozmowy z premierem Włoch
Mario Draghim i Bułgarii Kirillem Petkovem. Ponadto Prezydent Ukrainy rozmawiał z
premierem Kanady Justinem Trudeau o współpracy ukraińsko-kanadyjskiej w dziedzinie
obrony i sankcji przeciwko Rosji, poinformował go o zbrodniach Rosji na Ukrainie oraz o
specyfice procesu negocjacyjnego z Rosją.
Macedonia Północna ogłosiła, że pięciu rosyjskich dyplomatów jest non-grata w związku z
ich działalnością, która „sprzecza Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych”.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamyka swoje biura w Moskwie i Mińsku w związku
z rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę. EBOR potwierdził swoje niezachwiane
poparcie dla Ukrainy i już uzgodnił wstępny pakiet stabilizacyjny o wartości 2 miliardów euro
dla Ukrainy i innych krajów rozdartych wojną.
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28 marca odbyła się konferencja ministrów energetyki G7, w wyniku której padło
oświadczenie, że państwa G7 odrzuciły żądania Rosji dotyczące rachunków za gaz w
rublach. Strony podkreśliły, że odpowiednie żądania Kremla są „jednostronnym i wyraźnym
naruszeniem istniejących umów”.
Rada Unii Europejskiej uzgodniła 10-punktowy plan wsparcia ukraińskich uchodźców, a
także krajów UE, które przyjmują większość z nich.

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.

