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SYTUACJA OPERACYJNA
Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 10.03 wyniosły około 12 tysięcy ludzi,
ponad 335 czołgów, 1631 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego oraz 130
jednostek lotnictwo (samoloty i śmigłowce). Siły Zbrojne Ukrainy wstrzymały ofensywę wojsk
rosyjskich we wszystkich kierunkach. Siły Zbrojne Rosji, aby wprowadzić w błąd Siły Zbrojne
Ukrainy, zaczęły oznaczać się na rękawach żółtą wstążką, którą armia ukraińska
identyfikuje „swoich”.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Podczas walk w obwodzie browarskim obwodu kijowskiego na wschód od stolicy Sił
Zbrojnych Rosji poniósł znaczne straty osobowe i sprzętowe. W szczególności dowódca
pułku czołgów O. Zacharow został zlikwidowany przez Siły Zbrojne Ukrainy. W wyniku bitwy
wojska rosyjskie zostały zmuszone do odwrotu i przejścia do obrony.
Siły Zbrojne Ukrainy odparły próbę zmuszenia wojsk rosyjskich na rzece Irpin w pobliżu
osady Moszczun, jednostki Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zostały odparte, a osada
została wyzwolona.
W pobliżu wsi Mokrets w obwodzie kijowskim siły zbrojne Ukrainy przystąpiły do bitwy z
jednostkami Sił Zbrojnych FR, które zostały całkowicie rozbite. Straty wojsk rosyjskich to: 3
czołgi, zestaw rakiet przeciwlotniczych „Thor”, 2 MTLB. Wojska ukraińskie zabrały trofea,
które posłużą do obrony kraju: 7 czołgów T-72, 1 pojazd rozpoznawczy Combat.
Wojska rosyjskie ostrzeliwały fabrykę Coca-Coli w Wielkiej Dymerce pod Kijowem. Nikt nie
został ranny podczas ostrzału, firma przestała działać i ewakuowała pracowników
pierwszego dnia wojny.
Kierunki Czernihów i Sumy:
W rejonie Czernihowa Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły dywizję balistycznych systemów
rakiet operacyjno-taktycznych „Iskander-M”, które strzelały do ludności cywilnej.
Rosyjskie wojska ostrzelały Niżyn z wyrzutni rakiet Hurricane. Zgłoszono 8 rannych i 2
zabitych. W wyniku wybuchu uszkodzeniu uległo 40 metrów magistrali ciepłowniczej i trwają
prace remontowe.
W rejonie Czernihowa jedna z jednostek OK „Północ” walczyła z przeważającymi siłami
wroga. W wyniku tej bitwy Siły Zbrojne Ukrainy zajęły 10 czołgów roboczych, system rakiet
przeciwlotniczych i opancerzony wóz ewakuacyjny.
Kierunki Charków i Ługańsk:
Rosyjskie Siły Zbrojne dokonały kolejnego bombardowania lotniczego Charkowskiego
Instytutu Badawczego, będącego obiektem nuklearnym. Na Charkowski Instytut Fizyki i
Techniki w Piatihatkach zrzucono około 20-30 bomb. Ten ukraiński ośrodek badawczy jest
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pod auspicjami MAEA, ponieważ istnieją źródła promieniowania wykorzystywane do celów
naukowych.
W nocy 10 marca armia rosyjska ostrzelała osiedla Charkowa. W centrum miasta
zniszczono centrum handlowe Nikolsky, a we wsi Slobozhanske pocisk uderzył w prywatny
dom.
W wyniku nalotu w Czuguiw zniszczeniu uległ budynek SBU, a także sąsiednie budynki:
mieszkalne, szkoła i sklep.
Żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej rozpoczęli nalot na wioskę Selection w
obwodzie charkowskim. W rezultacie zmarła 73-letnia kobieta. Według wstępnych danych
ostrzał przeprowadzono bombami kasetowymi.
Rosyjskie ugrupowania wojskowe i zbrojne "LPR" próbują dostać się na terytorium stacji
tłocznych Novopskov obwód ługański, obwód Kupyansk Charków, a także ingerować w
pracę obiektów System transportu gazu. Wychwytywanie i dalsza ingerencja w procesy
technologiczne Systemu Przesyłowego Gazu stwarza poważne zagrożenia dla
bezpieczeństwa ciągłego transportu gazu do odbiorców na Ukrainie iw Europie oraz może
prowadzić do katastrofy technologicznej w regionie.
10 marca około godziny 12.50 rosyjski agresor ostrzelał centralną część miasta Bałaklia w
obwodzie charkowskim.
Rubiżne w obwodzie ługańskim ponownie znalazło się pod ostrzałem. W efekcie wybito
szyby w gmachu komitetu wykonawczego, szpitalu, miejskim pałacu kultury, uszkodzeniu
uległo wiele budynków mieszkalnych.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Około godziny 11:30 wojska rosyjskie ostrzelały dzielnice mieszkalne w Mariupolu, gdzie
pracowali ratownicy. Równolegle z ostrzałem artyleryjskim rosyjskich sił powietrznych
rozpoczęło się bombardowanie z powietrza. Bomby uderzyły w budynki mieszkalne, a także
w budynek Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Azowie. Bombardowanie odbyło
się również na terenie Teatru Dramatycznego, przy nim powstał lej o głębokości ponad 10
metrów. Doszczętnie zniszczona została Główna Dyrekcja Państwowego Pogotowia
Ratunkowego Ukrainy w obwodzie donieckim.
Wojska rosyjskie, które zdobyły elektrownię jądrową Zaporoże w Energodarze, zaminowały
wybrzeże Zbiornika Kachowka, który graniczy z elektrownią atomową.
W pobliżu Switłodarska w obwodzie donieckim wojska rosyjskie odcięły gazociąg wysokiego
ciśnienia.
Kierunki Mykołajewa i Chersoniu:
W obwodzie chersońskim agresor rosyjski próbuje wprowadzić reżim administracyjnopolicyjny i stworzyć system biur komendantury w tymczasowo okupowanych osiedlach.
Kierunek centralny:
Dwie rakiety trafiły w lotnisko w Łozuwatce, obwód Krzywy Róg, obwód dniepropietrowski.
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W rejonie Połtawy miejscowa obrona terytorialna przy pomocy quadkoptera odkryła czołg i
system odrzutowy ostrzału salwowego „Huragan” wojsk rosyjskich, po czym celnym ogniem
zniszczono sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych Rosji.
W Dnipri rankiem 11 marca około 6:10 miały miejsce trzy naloty na miasto w rejonie
Nowokodatskim. Bomby uderzyły w przedszkole, budynek mieszkalny i dwupiętrową
fabrykę obuwia.
Opór
Od kilku dni mieszkańcy Melitopola i Berdiańska protestują przeciwko atakowi Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę i czasowej okupacji ich miast, skandując „Chwała Ukrainie!”, „Wynoś
się stąd” itp.
Rozpoczęły się aresztowania i przeszukania domów działaczy krymskotatarskich na
okupowanych przez Rosję terytoriach południowej Ukrainy przylegających do Krymu.
Konfrontacja informacyjna
Rosja rozpoczęła kampanię informacyjną na zagranicznych zasobach i mediach o
rzekomych prześladowaniach Żydów w obwodzie żytomierskim. Celem tej kampanii
informacyjnej jest sianie nienawiści etnicznej. Rosyjskie podróbki obalił naczelny rabin
Żytomierza Szlomo Wilhelma.
Rosja od ponad tygodnia prowadzi kampanię informacyjną, która ma usprawiedliwić wojnę
z Ukrainą w oczach obywateli Rosji. Rosja stopniowo pozbywa się narracji o „denazyfikacji
i demilitaryzacji” i zastępuje ją nową, fikcyjną narracją: rozwój amerykańskiej broni
biologicznej i chemicznej na Ukrainie. Odpowiednia narracja może być dalej wykorzystana
przez stronę rosyjską do zatuszowania faktycznego użycia broni biologicznej lub chemicznej
przeciwko ludności Rosji, o którą będzie obwiniać Ukrainę.
Rosyjskie Ministerstwo Obrony zaczęło rozpowszechniać nowe podróbki o rzekomym
rozwoju broni biologicznej na Ukrainie, która ma być dystrybuowana w Rosji za
pośrednictwem nietoperzy i ptaków wędrownych. Według rosyjskich mediów rzekomo
złapali zakażone ptaki wypuszczone z rezerwatu chersońskiego w obwodach iwanowskim i
woroneskim (na Ukrainie takiego rezerwatu nigdy nie było).
Rosyjskie media zaczęły aktywnie rozpowszechniać informacje, że białoruscy specjaliści
przejęli kontrolę nad sytuacją z pozbawioną prądu elektrownię atomową w Czarnobylu i
zaczęli dostarczać prąd z Mozyrza. Państwowa firma Energoatom niemal natychmiast
zaprzeczyła tej informacji i nazwała ją fałszywą. Elektrownia jądrowa w Czarnobylu jest
obecnie bez prądu, a kluczowe obiekty są wspierane przez zapasowe generatory diesla.
SYTUACJA HUMANITARNA
Mariupol jest nadal zablokowany do ewakuacji. Pomoc humanitarna nie może być wysłana
do miasta. Ponad 300 000 osób od 1 marca 2022 roku cierpi z powodu braku wody i ciepła,
a także żywności.
Według dowództwa wojskowego Ukrainy, według stanu na 10 marca rosyjskie siły zbrojne
zabiły więcej ukraińskich cywilów niż zginęło w bitwie naszych wojsk ze wszystkich struktur
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sektora obronnego. Zamiast tego ONZ poinformowało, że do dnia 8 marca 1424 cywilów
zostało rannych w ataku ze strony Rosji, w tym 516 zabitych.
Łącznie uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało co najmniej 280 placówek
oświatowych, 30 placówek służby zdrowia, 8 kościołów, 1600 budynków mieszkalnych, 19
budynków biurowych, 23 fabryki i ich magazyny, 12 lotnisk, 5 elektrowni cieplnych i
wodnych. W samym Charkowie agresorzy zbombardowali około 400 wieżowców.
Ponadto zniszczono lub unieruchomiono ponad 15 000 km. autostrady, 5 tys. km. koleje,
350 mostów.
REAKCJA MIĘDZYNARODOWA
W Turcji odbyły się rozmowy ukraińsko-rosyjskie w ramach zorganizowanego forum
dyplomatycznego. Strony reprezentowali ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i
państwo-agresor za pośrednictwem ministra spraw zagranicznych Turcji. W trakcie rozmów
Ukraina dążyła do uzgodnienia korytarzy humanitarnych, w szczególności z Mariupola, oraz
co najmniej 24-godzinnego rozejmu, aby zaspokoić wszystkie potrzeby humanitarne
ludności. Negocjacje okazały się bezowocne.
Na nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej w dniach 10-11 marca w Wersalu przyjęto
oświadczenie, w którym uznano perspektywę członkostwa Ukrainy w UE, która zostanie
następnie rozpatrzona przez Komisję Europejską.
Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał niedopuszczalne żądania prezydenta Rosji
Władimira Putina o zakończenie wojny na Ukrainie. Macron powiedział również, że chce
przygotować się na „wyjście Europy z uzależnienia od rosyjskiego gazu”.
MFW przekazał Ukrainie 1,4 miliarda dolarów pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. Stany
Zjednoczone przeznaczają dodatkowe 53 miliony dolarów na wsparcie ludności cywilnej
dotkniętej agresją Rosji na Ukrainę.
Z każdym dniem rosyjskiej agresji coraz więcej firm odmawia dalszej współpracy
gospodarczej z Rosją.
- YouTube wyłączył funkcję zarabiania w Rosji.
- Chiny odmówiły dostaw części do samolotów rosyjskim liniom lotniczym.
- Honda i Mazda zapowiedziały wycofanie się z rynku rosyjskiego.
- Japońska sieć handlowa Uniqlo zawiesiła działalność w Rosji.
- Amerykański producent produktów Mondelez International obiecuje zaprzestać
inwestowania na rosyjskim rynku i reklamie.
- Mars wstrzymuje nowe inwestycje w Rosji.
- Amerykańscy producenci obuwia Crocs i Skechers wstrzymują dostawy do Rosji.
- Jedna z największych firm inwestycyjnych na świecie Goldman Sachs Group Inc.
oświadczył, że planuje zamknąć swoją działalność w Rosji.
- System międzynarodowych przekazów pieniężnych Western Union zawiesza
działalność w Rosji i na Białorusi.
- Firma nagraniowa Sony Music zawiesza pracę w Rosji.
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- Tureckie linie lotnicze Pegasus Airlines postanowiły na jakiś czas odwołać loty do
Rosji.
- Globalna sieć fast foodów Burger King zamknęła swoje restauracje w Rosji.
- Największa na świecie internetowa platforma do wyszukiwania pasażerów
samochodów BlaBlaCar hamuje rozwój biznesu w 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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