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Stan na 8:00 15 marca 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Łączne straty bojowe wojsk rosyjskich od 24.02 do 14.03 wyniosły ok. 12 tys. osób, ponad
389 czołgów, 1866 jednostek sprzętu pancernego i samochodowego oraz 167 jednostek
lotniczych (samolotów i śmigłowców). Wojska rosyjskie nadal koncentrują swoje główne
wysiłki w kierunku Mariupola, Doniecka, próbując okrążyć Mykołajów i skierować się w
stronę Krzywego Rogu.
Kierunki Kijów i Żytomierz:
14 marca o godzinie 5:09 w dzielnicy Obolonskyi w Kijowie pocisk artyleryjski uderzył w
dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny, powodując częściowe zniszczenie. Zmarły 2
osoby, kolejne 3 trafiły do szpitala. Ostrzelano także fabrykę przedsiębiorstwa państwowego
Antonow, producenta samolotów.
Około godziny 11 nad Kijowem został zestrzelony rosyjski pocisk manewrujący. Wrak spadł
na Kureniówkę, w wyniku czego zginęła 1 osoba, a 6 zostało rannych.
14 marca armia rosyjska ostrzelała konwój cywilów ewakuujących się z Gostomel w
obwodzie kijowskim.
W nocy z 14 na 15 marca w Kijowie w różnych częściach miasta słychać było kilka eksplozji.
Pocisk wystrzelony przez wojska rosyjskie trafił w wieżowiec w dzielnicy Podolsk,
podpalając go od pierwszego do piątego piętra. Według wstępnych informacji jedna osoba
była hospitalizowana. W wyniku ostrzału zniszczony został również dwupiętrowy dom
prywatny w pobliżu Osokorek; dane dotyczące ofiar są wyjaśniane.
14 marca wojska rosyjskie przypuściły atak rakietowy na budynki administracyjne we wsi
Stawyszcze w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku 4 osoby zostały ranne, a 7
budynków zostało wcześniej zniszczonych, trwają poszukiwania.
Rosyjskie wojsko ponownie uszkodziło linię energetyczną, która zasila elektrownię atomową
w Czarnobylu i miasto Sławutycz po tym, jak 13 marca pracownicy Ukrenergo przywrócili
zasilanie miastu i elektrowni atomowej w Czarnobylu. Zasilanie zostało później
przywrócone. W dniach 9-14 marca elektrownia jądrowa w Czarnobylu działała na
generatorach diesla.
Kierunki Czernihów i Sumy:
13 marca w osadach Czupachówka i Olenyńskie w rejonie Ochtyrka (obwód sumski) wojska
rosyjskie wystrzeliły celowaną bombę lotniczą na miejsca przechowywania maszyn
rolniczych. W wyniku ataku zniszczeniu uległ cały sprzęt, ponad 30 jednostek. Centralna
Agencja Wywiadowcza Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że wojska rosyjskie
aktywnie niszczą maszyny rolnicze, aby nie dopuścić do rozpoczęcia kampanii zasiewów i
wywołać dalszy kryzys humanitarny z żywnością.
Rosyjscy okupanci zniszczyli Narodowy Uniwersytet Czernihowski podczas nocnego nalotu.
Agresor zbombardował też jedną z przepompowni Czernihowowodokanału: według
wstępnych danych zginęły 4 osoby. Ponadto pociski trafiły na rynek Privokzalny, bazę
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hurtową i detaliczną, kilka budynków mieszkalnych, budynek administracyjny Chernihivgaz
JSC i 4 pojazdy. W sumie w wyniku ostrzału Czernihowa 14 marca, według wstępnych
informacji, zginęło 10 osób.
W nocy 14 marca wojska rosyjskie zbombardowały prywatny sektor Ochtyrki, budynki
mieszkalne, zabijając co najmniej 3 osoby.
Podczas ostrzału wsi Ołyszówka (obwód Czernihowa) przez rosyjskie siły okupacyjne
pocisk trafił w budynek na terenie podziemnego magazynu gazu.
Kierunki Charków i Ługańsk:
W nocy 14 marca rosyjski agresor zintensyfikował ostrzał rejonu charkowskiego. z
terytorium Federacji Rosyjskiej kontynuują ostrzał regionalnego centrum systemami
rakietowymi Iskander. Wojska rosyjskie zaatakowały dzielnice mieszkalne miasta, niszcząc
4-piętrowy budynek w historycznym centrum, będący zabytkiem architektury.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Oddziały Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zbombardowały most w pobliżu wsi Kamyanske.
Obecnie nie ma połączenia komunikacyjnego między Energodarem a Zaporożem.
Wojska rosyjskie zniszczyły oczyszczalnie ścieków w Wasiliwce w obwodzie zaporoskim.
Bez funkcjonowania oczyszczalni Wasylowskiego Oddziału Operacyjnego Wodociągów,
Kanalizacji i Pompowni Ścieków, ścieki z miasta będą dopływać do Dniepru bez żadnego
oczyszczania.
W kierunku Doniecka wojska rosyjskie próbowały przebić się przez obronę jednostek Sił
Zbrojnych Ukrainy. Podczas odpierania ofensywy jednostki Sił Zbrojnych FR straciły do 100
osób, 2 czołgi, 3 bojowe wozy piechoty i 1 transporter opancerzony, po czym wycofały się.
W centrum Doniecka zajętym przez wojska rosyjskie 14 marca zginęło w wyniku upadku 20
osób, a 28 zostało rannych.
Kierunki Mykołajewa i Chersoniu:
Rankiem 14 marca wojska rosyjskie ostrzelały miasto Snihuriwka i wieś Perwomajskie w
rejonie Mykolaev. Atak zniszczył wiele domów.
Kierunek zachodni:
W wyniku ataku rakietowego wojsk rosyjskich na wieżę telewizyjną we wsi Antopil w
obwodzie rówieńskim zginęło 9 osób, 9 innych zostało rannych.
Opór
Na Zaporożu mieszkańcy miast czasowo okupowanych przez wojska rosyjskie nadal
gromadzą się na znak protestu przeciwko najeźdźcom. Mieszkańcy Primorska
przemaszerowali rano przez centrum miasta. W południe mieszkańcy Berdiańska wyszli, by
stawić opór okupantom.
Mieszkańcy Melitopola nadal zbierają się na protesty. Jednak 14 marca rosyjskie wojsko
otoczyło centralny plac Melitopola i nie wpuściło mieszkańców na wiec, dwóch działaczy
zostało porwanych i wywiezionych w nieznanym kierunku.
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Około tysiąca mieszkańców wsi Belozerka pod Chersoniem udało się rano na pokojowy
wiec przeciwko rosyjskim okupantom i uniemożliwiło przejazd konwojowi pojazdów wroga.
Konfrontacja informacyjna
Ministerstwo Obrony Ukrainy zaczęło korzystać z systemu rozpoznawania twarzy
amerykańskiej firmy Clearview AI, która ma dostęp do bazy danych 10 miliardów zdjęć, z
czego 2 miliardy pochodzą z sieci VKontakte.
W regionie Żytomierza hakerzy włamali się na stronę rady regionalnej i opublikowali
fałszywą wiadomość o ewakuacji. Cyberataki na portale samorządowe zostały już
przeprowadzone w obwodach odeskim, czerkaskim, wołyńskim, winnickim i żytomierskim.
SYTUACJA HUMANITARNA
W 19 dniu wojny rosyjski agresor kontynuuje ostrzał ludności cywilnej i infrastruktury. 14
marca o godz. 9.00 na Ukrainie otwarto 10 korytarzy humanitarnych do ewakuacji ludzi z
osiedli dotkniętych ostrzałem armii rosyjskiej.
Setki tysięcy cywilów zostało zablokowanych przez rosyjskie wojska w Kijowie, Mariupolu i
Wołnowacha w obwodzie donieckim bez żywności, wody, opieki medycznej i innych
środków utrzymania. Tysiące cywilów zabitych w ciągłych ostrzałach, w tym próbach
ewakuacji przez przygotowane wcześniej korytarze humanitarne, padło już ofiarą rosyjskiej
blokady Mariupola. Ponad 160 prywatnych samochodów zdołało opuścić Mariupol w drodze
do Berdiańska po otwarciu korytarza 14 marca. Towary humanitarne z żywnością, wodą i
odzieżą nie dotarły do Mariupola.
Rosyjskie wojsko zabrało uprowadzonego burmistrza Melitopola Iwana Fiodorowa do
okupowanego Ługańska, gdzie oskarża się go o „terroryzm”.
Rosyjski agresor strzelał do 15 osad w obwodzie donieckim, zginęły co najmniej dwie osoby,
wyjaśniane są informacje o zabitych i rannych.
Około 2,7 mln ukraińskich kobiet, dzieci i seniorów wyjechało za granicę w wyniku działań
wojennych na Ukrainie wywołanych inwazją rosyjską. Najwięcej uchodźców z Ukrainy
przyjęły: Polska – ok. 1,5 mln, Węgry – ponad 200 tys., Słowacja – prawie 150 tys., Mołdawia
– ok. 100 tys., Rumunia – ok. 100 tys.
REAKCJA MIĘDZYNARODOWA
Szefowie Rządów Ukrainy, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej przyjęli wspólną
deklarację potępiającą bezprecedensową, brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną
Rosji na Ukrainę. Strony wezwały społeczność międzynarodową do dalszego zwiększania
presji na Rosję, w szczególności poprzez dalsze wzmacnianie twardej, konsekwentnej i
długotrwałej polityki sankcji. Polska i Litwa opowiadają się za „natychmiastowym”
przyznaniem Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE. Mówi o tym
wspólne oświadczenie Trójkąta Lubelskiego.
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Parlament Republiki Estońskiej wezwał państwa członkowskie ONZ do zamknięcia nieba
nad Ukrainą. To pierwsza decyzja parlamentu kraju będącego członkiem UE i NATO.
Estońscy parlamentarzyści wezwali do natychmiastowego kompleksowego embarga
handlowego na Federację Rosyjską i Białoruś, co ograniczyłoby potencjał państwagresorów do prowadzenia wojny.
UE zatwierdziła czwarty pakiet sankcji wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Nowe
sankcje wymierzone są w osoby fizyczne i prawne zaangażowane w agresję na Ukrainę, a
także w kilka sektorów rosyjskiej gospodarki. Ponadto unijni ambasadorowie zatwierdzili
także oświadczenie skierowane do ŚOH w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę, w którym
wzywa się do zniesienia korzyści, jakie Rosja cieszy się z członkostwa w organizacji, oraz
wstrzymania ubiegania się przez Białoruś o członkostwo w ŚOH.
Organizacja Narodów Zjednoczonych zapewni Ukrainie dodatkowe 40 milionów dolarów
pomocy humanitarnej i utworzy zespół reagowania, który zajmie się skutkami wojny dla
gospodarki światowej.
W ciągu osiemnastu dni zbrojnej inwazji armii rosyjskiej na Ukrainę społeczność światowa
nałożyła już 3612 środków ograniczających przeciwko Rosji.
Czechy zawieszają wydawanie wszystkich wiz, z wyjątkiem wiz humanitarnych, dla
obywateli Rosji - poinformował premier Petro Fiala.
Izrael oświadczył, że chociaż nie przyłączy się do sankcji wobec Rosji, nie pozwoli na
wykorzystanie swojego terytorium jako sposobu na obejście sankcji.
Chińskie akcje w Hongkongu spadły o prawie 2,1 biliona dolarów w związku z doniesieniami
o chińskiej pomocy wojskowej dla Rosji, co jest rekordem od czasu kryzysu z 2008 roku.
Szereg międzynarodowych firm przyłącza się do inicjatywy powszechnej i stopniowej izolacji
Rosji:
• Firma kosmetyczna Avon wstrzymuje wszelkie inwestycje w Rosji i przestaje
eksportować produkty z rosyjskiej fabryki na wszystkie inne rynki. Zakończyła się również
współpraca między Avon Ukraina i Avon Rosja.
• Japońska firma Ricoh, specjalizująca się w produkcji drukarek, aparatów
fotograficznych i innych urządzeń wielofunkcyjnych, ogłosiła zawieszenie dostaw do Rosji.
• Japoński koncern międzynarodowy Bridgestone, największy światowy producent
opon, wstrzymuje produkcję w Rosji, inwestycje i dostawy do kraju agresora.
• Niemiecki gigant farmaceutyczny Bayer wstrzymuje inwestycje w Rosji i na
Białorusi.
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• Firma kosmetyczna Amway przestaje dostarczać swoje produkty do Rosji i zamyka
wszelkie operacje na rynku kraju agresora.
• Amerykański bank inwestycyjny Citigroup ogranicza swoją obecność w Rosji i nie
przyjmuje nowych klientów.
• Szwajcarska firma Burckhardt Compression, jeden z wiodących światowych
producentów przemysłowych sprężarek tłokowych, ogłosił odmowę eksportu swoich
produktów do Rosji.
• Firma komputerowa ASUS dołącza do blokady cyfrowej i opuszcza rynek rosyjski.
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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