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SYTUACJA OPERACYJNA
Kierunki Kijów i Żytomierz:
15 marca budynek mieszkalny w kijowskiej dzielnicy Światoszyński został uszkodzony przez
amunicję, zabijając cztery osoby. Z domu ewakuowano 35 osób.
W wyniku nalotów na miasto Malyna i wieś Juriwka w obwodzie żytomierskim jedna osoba
zginęła, a dwie zostały ranne. Zniszczeniu uległy dwa domy prywatne, a nawet kilkanaście
domów zostało uszkodzonych.
Kierunki Charków i Ługańsk:
15 marca około godziny 11:00 w Charkowie w wyniku ostrzału artyleryjskiego uległy
zniszczeniu trzy wieżowce. 33 osoby zostały uratowane przez służby ratownicze.
O godzinie 19:00 burmistrz Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeh
Synegubow oświadczył, że Siły Zbrojne Ukrainy odparły atak wojsk rosyjskich pod
Charkowem i wypchnęły je z dotychczasowych pozycji.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
W obwodzie donieckim ostrzelano wieś Oleksandropil w obwodzie kostiantynowskim, ranną
osobę, uszkodzono budynek administracyjny.
Według mera obwodu nikopolskiego Ołeksandra Sajuka ostrzeliwany był obszar między
Nikopolem a wsią Oleksijewka w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie wojska rosyjskie
zbliżają się w kierunku Zaporoża.
Kierunki południowy:
Rankiem 15 marca w jedną z osad w rejonie Odessy uderzyły samoloty i statki, w wyniku
czego ranne zostały dwie osoby.
Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Gerashchenko powiedział, że „około 16
marca dokonano zmasowanego ostrzału rakietowego i artyleryjskiego ze statków w pobliżu
brzegu ukraińskiej wsi Tuzla w obwodzie odeskim”.
Kierunek centralny:
Według szefa Dniepropietrowskiej Wojskowej Administracji Państwowej w nocy z 14 na 15
na lotnisko w Dnieprze doszło do dwóch ataków rakietowych, które zniszczyły pas startowy
i uszkodziły terminal.
Konfrontacja informacyjna:
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała hakera, który zapewniał sieć komórkową na
Ukrainie rosyjskim wojskom (w tym najwyższemu dowództwu wojskowemu). Centrum
Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy
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informuje o nowym typie zagrożenia informacyjnego. Użytkownicy botów lub konta
„prawdziwych użytkowników” wysyłają wiadomości na czacie, aby dowiedzieć się o zasięgu
bombardowania i dokładnej lokalizacji, aby skorygować ostrzał.
Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy stworzyło grę online, która służy do
przeprowadzania ataków ukierunkowanych w celu blokowania rosyjskich stron służących
rosyjskiej armii.
SYTUACJA HUMANITARNA
15 marca z 9 uzgodnionych korytarzy humanitarnych uruchomiono 7, ewakuowano 28 893
osób z zablokowanych miast Doniecka, w szczególności z miasta Mariupol, Sumy, obwód
charkowski.
Mariupol jest otoczony od początku marca. Miasto jest pod ciągłym ostrzałem samolotów i
artylerii. Obecnie 400 osób i personel medyczny jest zakładnikami regionalnego szpitala
intensywnej terapii.
Oblężone od dwóch tygodni miasto Izyum w obwodzie charkowskim jest na skraju katastrofy
humanitarnej. „Nie ma nikogo, kto mógłby grzebać zmarłych. Opieka medyczna nie jest
świadczona. Nie jest możliwe dostarczenie wystarczającej pomocy humanitarnej. Nie ma
sposobu, aby zabrać ludzi ”- powiedział zastępca burmistrza Wołodymyr Matsokin.
Według danych Prokuratury Generalnej na dzień 15 marca na Ukrainie zginęło 97 dzieci, a
ponad 100 zostało rannych.
Fotoreporter i operator Fox News Pierre Zakżewski zginął podczas zbierania wiadomości w
obwodzie kijowskim. Inny korespondent sieci, Benjamin Hall, trafił do szpitala. W sumie od
początku konfliktu zginęło sześciu dziennikarzy, a siedmiu zostało rannych.
Zakończono prace poszukiwawczo-ratownicze po ataku lotniczym szkoły w rejonie
Mykołajewa 13 marca. Ratownicy uratowali z gruzów 3 ofiary i ciała 7 zabitych. W sumie na
dzień w rejonie Mykołajewa rannych jest 80 osób, z których dwoje dzieci.
Według Serhija Haidaia, szefa Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej, 15 marca
pod ostrzałem znalazł się autobus ewakuacyjny wiozący ludzi z Rubiżnego w obwodzie
ługańskim.
Strona rosyjska przymusowo zatrzymuje przedstawicieli samorządu miejskiego Ukrainy,
mianowicie Iwana Fiodorowa i Serhija Priymę (Melitopol), Jewgieniju Matwiejewu
(Dnieprorudne), Ołeksandra Musienko (Czułakiwka, obwód chersoński). Ukraiński ratownik
Oleksiy Danchenko również jest w niewoli.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy zniszczono 3500 obiektów
infrastrukturalnych, w tym 230 obiektów infrastruktury transportowej, a 165 obiektów
podtrzymywania życia, takich jak podstacje energetyczne i gazociągi, zostało całkowicie lub
częściowo zniszczonych. Bombardowania i ostrzał uszkodziły również ponad 400 placówek
oświatowych, z których 59 zostało całkowicie zniszczonych.
W ciągu niespełna trzech tygodni zniszczonych zostało co najmniej 28 budynków o
znaczeniu duchowym (m.in. cerkwie, seminaria duchowne i synagogi) w co najmniej sześciu
regionach Ukrainy.
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Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji szacuje, że liczba Ukraińców, którzy opuścili kraj
od początku wojny na pełną skalę, sięga 3 milionów.
Opór
Mieszkańcy tymczasowo okupowanych osiedli w obwodzie chersońskim nadal protestują.
W szczególności w ciągu dnia wiece poparcia dla Ukrainy odbywali mieszkańcy Chersoniu,
a także mieszkańcy jednego z największych czarnomorskich kurortów – wioski Zalizny Port.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
15 marca uchwalono dekret prezydencki o przedłużeniu stanu wojennego na Ukrainie do 24
kwietnia 2022 r. włącznie. Rada Najwyższa uchwaliła 21 ustaw wspierających kraj w stanie
wojennym i wzmacniających system gospodarczy. W szczególności przewiduje
uproszczony system opodatkowania dla dużego biznesu, zniesienie akcyzy na paliwo i
obniżenie podatku VAT, zwolnienie prywatnych przedsiębiorców z płacenia jednorazowej
składki na ubezpieczenie społeczne i nie tylko. Prezydent Ukrainy podpisał także poprawki
do kilku ustaw ustanawiających odpowiedzialność karną za działalność zbiorową.
Ukraina i Rosja kontynuują proces negocjacyjny – skupiają się na omówieniu ogólnych
kwestii ugodowych, zawieszenia broni, wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy. Według
przemówienia Zełenskiego z 16 marca „stanowiska w rozmowach brzmią bardziej
realistycznie. Jednak jest jeszcze czas, aby decyzje były w interesie Ukrainy.” Negocjacje
mają być kontynuowane 16 marca.
Rada UE zatwierdziła czwarty pakiet sankcji wobec Rosji. 15 marca „Rosnieft”,
„Gazpromnieft” i „Transnieft” zostały objęte nowymi sankcjami UE. Stany Zjednoczone i
Kanada rozszerzyły sankcje wobec rosyjskich funkcjonariuszy obrony. Kolejne 370 osób z
Białorusi i Rosji dołączyło do brytyjskiej listy sankcyjnej.
Szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii odwiedzili Kijów w porozumieniu z Unią
Europejską. Celem wizyty jest potwierdzenie poparcia dla suwerenności i niepodległości
Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla Ukrainy w wojnie. Na Ukrainę
przybył unijny komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius. 15 marca minister spraw
zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis złożył roboczą wizytę na Ukrainie, podczas
której przyjęto wspólne oświadczenie potępiające działania Rosji, podkreślające
bezpośredni udział Białorusi w agresji.
15 marca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jednogłośnie zaleciło wykluczenie
Rosji z Rady Europy.
Wiele mediów poinformowało ostatnio o prośbie Rosji skierowanej do Chin o wsparcie
finansowe, techniczne i żywnościowe. Te informacje są odrzucane przez oba kraje. Stany
Zjednoczone ostrzegają Chiny przed potencjalnymi konsekwencjami wsparcia Rosji dla
Chin, w tym sankcjami.
15 marca Joe Biden ostatecznie podpisał decyzję o udzieleniu Ukrainie 13,6 miliarda
dolarów pomocy nadzwyczajnej. Ukraina otrzyma dodatkowe 200 mln dolarów od Banku
Światowego w związku z rosyjską agresją. Fundusze mają wspierać zabezpieczenie
społeczne grup znajdujących się w trudnej sytuacji.
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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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