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16 marca 2022 r.
Stan na 8:00 17 marca 2022 r.
SYTUACJA OPERACYJNA
Kierunki Kijów i Żytomierz:
Aktywne działania wojenne toczyły się w okolicach Irpen, Buczy i Wyszogrodu, gdzie Siły
Zbrojne Ukrainy prowadzą kontrofensywę.
Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko powiedział, że wieczorem 16 marca pociski uderzyły w kilka
prywatnych domów w dzielnicy Podolskiej w Kijowie. Według kijowskiego pogotowia
ratunkowego w kijowskiej dzielnicy szewczenkowskiej w wyniku porannego ostrzału 17
marca uszkodziły się dwa wieżowce mieszkalne. Rano 17 marca szczątki zestrzelonej
rakiety spadły na wieżowiec w rejonie darnickim. Zginęła 1 osoba, kolejne 3 zostały ranne.
16 marca rano rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak rakietowy na miasto Berdyczów, w
wyniku którego zniszczona została infrastruktura ośrodka szkolenia wojskowego.
Kierunki Charków i Ługańsk:
W mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim w wyniku ostrzału zniszczonych zostało pięć
domów i budynków gospodarczych, a w Siewierodoniecku sześć domów i budynek rządowy.
Kierunki Donieck i Zaporoże:
Według sekretarza rady miasta Zaporoża Anatolija Kurtewa, 16 marca rano w Zaporożu
doszło do wybuchu na stacji kolejowej „Zaporiżia-2”.
Na Mariupol przeprowadzono nalot, w wyniku którego zniszczono budynek Teatru
Dramatycznego, w którym schroniło się około tysiąca cywilów. Później na terenie Zagłębia
Neptuna, w którym obecni byli cywile, w tym kobiety i dzieci, przeprowadzono nalot lotniczy.
Kierunki południowy:
Ukraińskie wojsko zniszczyło śmigłowce armii rosyjskiej, stacjonujące na zdobytym lotnisku
w Czarnobajewce w obwodzie chersońskim.
Kierunek centralny:
W nocy z 15 na 16 marca ostrzelano wieżę telewizyjną koncernu RRT (część Państwowego
Wydziału Łączności Specjalnej) w Winnicy. Transmisje na żywo w mieście są tymczasowo
zamknięte.
Kierunek zachodni:
Według szefa Obwodowej Administracji Wojskowej Witalija Kowala około godziny 23.00
wojska rosyjskie rozpoczęły atak rakietowy na „jeden z obiektów infrastruktury wojskowej”
zlokalizowany w mieście Sarny (obwód rówieński).
Konfrontacja informacyjna
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Około godziny 12:30 na kanale informacyjnym telewizji Ukraina 24 wyemitowano fałszywy
apel prezydenta Ukrainy o złożenie broni i poddanie się.
Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i
Obrony Ukrainy stworzyło nowego bota sprawdzającego fakty „Weryfikacja”.
Rosja podała we własnych mediach, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rzekomo „przy
pomocy krajów zachodnich przygotowuje prowokację z użyciem trujących substancji
przeciwko ludności cywilnej”.
SYTUACJA HUMANITARNA
Sytuacja humanitarna w Mariupolu jest bardzo trudna. 16 marca przeprowadzono naloty na
Teatr Dramatyczny i basen Neptuna. Według wstępnych danych w Teatrze Dramatycznym
ukrywało się kilkuset mieszkańców Mariupola. Również wojska rosyjskie z Gradowa
ostrzelały konwój jadący z Mariupola do Zaporoża. Jest 5 rannych, w tym jedno dziecko.
Mimo to ewakuowano 6426 osób.
W Czernihowie wojska rosyjskie ostrzeliwały ludzi stojących w kolejce po chleb: co najmniej
10 zabitych. Ratownicy znaleźli ciała 5 osób, w tym 3 dzieci, w akademiku w Czernihowie
zniszczonym przez nalot 13 marca.
Według Energoatomu rosyjskie wojsko nadal detonuje pociski i miny na terenie Zaporoskiej
Elektrowni Atomowej. Rankiem 16 marca na terenie stacji znajdowało się około 50 jednostek
sprzętu wroga, wiele materiałów wybuchowych i broni. Formalnie Rosjanie nie ingerują w
pracę elektrowni jądrowych, ale pracownicy wszystkich rozwiązań technicznych zmuszeni
są się z nimi zgadzać. W rezultacie zagrożone jest bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne.
W Kijowie w wyniku ostrzału zawalił się dom. Zostało to zgłoszone przez SES Ukrainy.
Według wstępnych informacji 2 osoby zostały ranne, a 35 osób zostało ewakuowanych.
Burmistrz Melitopola Iwan Fiodorow został zwolniony z niewoli rosyjskiej, a burmistrz
schwytanego Skadowska Aleksandr Jakowlew nagrał wideo, w którym twierdzi, że jest
bezpieczny.
Według prokuratora generalnego Iriny Venediktovej zmarło 103 dzieci. Około 1,5 miliona
ukraińskich dzieci zostało uchodźcami od czasu rosyjskiej inwazji 24 lutego.
Według stanu na 15 marca Organizacja Narodów Zjednoczonych odnotowała w walkach
726 zabitych i 1174 rannych ukraińskich cywilów. Jednocześnie Biuro Wysokiego
Komisarza zauważa, że liczba ofiar może być znacznie wyższa, zwłaszcza wśród
mieszkańców okolicznych terenów. Są to terytoria, na których trwają aktywne walki
naziemne, w szczególności miasto Izyum w obwodzie charkowskim, Wołnowacha i Mariupol
w obwodzie donieckim.
Opór
Mieszkańcy okupowanego Skadowska w obwodzie chersońskim udali się na pokojowy
wiec, domagając się uwolnienia przywódców miasta zatrzymanych przez rosyjskie wojsko,
okupanci użyli gazu łzawiącego i otworzyli ogień.
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Na Zaporoże mieszkańcy również nie przestają chodzić na proukraińskie wiece. W
szczególności tym razem tysiące mieszkańców Berdiańska maszerowało przeciwko
tymczasowej okupacji.
WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE
16 marca Ukraina przystąpiła do ENTSO-E, zintegrowanego systemu energetycznego
Europy kontynentalnej. Synchronizacja ukraińskiego systemu energetycznego z
europejskim zmniejszy wpływ Rosji na Europę w sektorze energetycznym, a także zwiększy
poziom bezpieczeństwa energetycznego w całym regionie. Rada Najwyższa Ukrainy
przyjęła ustawę o zwiększeniu wydatków na rozwój, zakup, modernizację i naprawę broni i
sprzętu wojskowego.
Prezydent Ukrainy W. Zełenski zwrócił się do Kongresu USA, w którym podkreślił swoją
inicjatywę powołania U-24 (Zjednoczonej dla Pokoju) do rozwiązywania konfliktów
międzypaństwowych i zaapelował o alternatywę dla wprowadzenia strefy zakazu lotów nad
Ukrainą, w szczególności w postaci systemów obrony powietrznej.
W swoim wystąpieniu 16 marca Wołodymyr Zełenski poinformował, że na Ukrainę przybył
już prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan. Rozpoczął
również pracę zespół śledczy Międzynarodowego Trybunału Karnego, który wraz z
ukraińskimi funkcjonariuszami organów ścigania zbiera już wszystkie dowody i fakty
dotyczące rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Rosja musi natychmiast zaprzestać
działań wojennych na Ukrainie. Na najwyższym szczeblu prawnym stwierdzono fakt inwazji
Rosji na Ukrainę, a orzeczenie Trybunału jest prawomocne zgodnie z prawem
międzynarodowym. Ponadto Trybunał nie znalazł żadnych dowodów na zarzuty Rosji o
ludobójstwo na Ukrainie.
Ministrowie obrony państw NATO, a także Finlandii, Szwecji, Gruzji i Ukrainy odbyli
nadzwyczajne spotkanie, aby omówić rosyjską inwazję na Ukrainę i długoterminowe
konsekwencje dla NATO - zdaniem brytyjskiej delegacji przy NATO. Na nadzwyczajnym
posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej wystąpił minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.
Rada Wykonawcza UNESCO zdecydowanie potępiła działania militarne Federacji
Rosyjskiej wspierane przez Białoruś przeciwko Ukrainie i na VII Sesji Specjalnej przyjęła
decyzję „Obecna sytuacja na Ukrainie we wszystkich aspektach mandatu UNESCO”.
Decyzja wzywa do natychmiastowego zakończenia ofensywy Rosji na Ukrainę w celu
zagwarantowania ochrony przed dalszym niszczeniem naturalnego, architektonicznego i
ruchomego dziedzictwa kulturowego Ukrainy we wszystkich jego formach.
Szwajcaria nałożyła sankcje na kolejne 200 rosyjskich firm i osób fizycznych. Ich aktywa w
Szwajcarii zostaną zamrożone.
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Stany Zjednoczone wraz z Australią, Kanadą, Komisją Europejską, Niemcami, Włochami,
Francją, Japonią i Wielką Brytanią powołały wielostronną grupę zadaniową do poszukiwania
i zamrażania aktywów rosyjskich oligarchów. Ponadto w tym tygodniu Stany Zjednoczone
przekażą Ukrainie 800 mln dolarów na pomoc obronną, w tym obronę przeciwlotniczą,
systemy przeciwpancerne, drony, broń strzelecką i nie tylko. Zostało to ogłoszone 16 marca
przez prezydenta USA Joe Bidena podczas przemówienia w Białym Domu.
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.

4

