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18 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 19 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę siłom zbrojnym udało się wyzwolić ponad 30 

tymczasowo zajętych osad w obwodzie kijowskim. 

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zwrócił uwagę, że w kierunku południowym wojska 

rosyjskie rozbudowują system logistyczny i nie prowadzą aktywnych działań ofensywnych. 

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Ołeksandr Gruzewycz, zastępca szefa sztabu Dowództwa Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych 

Ukrainy, poinformował, że na prawym brzegu Kijowa Siły Zbrojne Ukrainy odparły jednostki 

wojsk rosyjskich 70 km od stolicy. Trwają również prace nad wzmocnieniem trzeciego 

dalekiego pierścienia obrony Kijowa. 

Rankiem 18 marca ostrzelano dzielnicę mieszkalną kijowskiego rejonu Podolskiego. W 

wyniku upadku rozbitej rakiety uszkodzeniu uległo 6 domów, 1 osoba zginęła, 19 zostało 

rannych, w tym 4 dzieci. 

W rejonie Bucza w obwodzie kijowskim jednostki obrony przeciwlotniczej Wojsk Lądowych 

Ukrainy zestrzeliły rosyjski myśliwiec-bombowiec SU-34 za pomocą MANPADS Stinger. 

W wyniku ostrzału miasta Makarów (obwód kijowski) 18 marca zginęło 6 osób, a 5 zostało 

rannych. Poinformował o tym pierwszy zastępca przewodniczącego kijowskiej rady 

regionalnej Jarosław Dobrianski. 

Według SES, w nocy 18 marca we wsi Zalissia (obwód żytomierski) w wyniku ostrzału 

artyleryjskiego uległy zniszczeniu 2 budynki mieszkalne i budynek gospodarczy. 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Służba prasowa dowództwa operacyjnego „Północ” poinformowała, że w ciągu ostatniego 

dnia pod Czernihowem Siły Zbrojne Ukrainy odparły dwie próby ataku wojsk rosyjskich. 

Rankiem 18 marca ukraińskie siły zbrojne zniszczyły w pobliżu Czernihowa kompleks 

elektronicznego rozpoznania «Torn» oraz stanowisko dowodzenia i obserwację 

batalionowej grupy taktycznej wojsk rosyjskich. 

18 marca około godziny 16:00 w wyniku ostrzału w mieście Sumy zapalił się budynek 

magazynu wyrobów farb i lakierów. Nie ma poprzednich ofiar. 

Według szefa Sumy Obwodowej Administracji Państwowej Dmytra Żywyckiego, w mieście 

Trostyanec (obwód sumski) został ostrzelany szpital. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

SES poinformowała, że rankiem 18 marca w Charkowie ostrzał uczelni został poważnie 

uszkodzony przez ostrzał, a dwa sąsiednie budynki mieszkalne zostały uszkodzone. Jedna 

osoba zginęła, a co najmniej 12 zostało rannych. 

Rodzina składająca się z 3 osób dorosłych i 2 dzieci zginęła w wyniku ostrzału 18 marca we 

wsi Zavody, rejon Izium (obwód charkowski). 
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Około godziny 15:00 szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Haidai 

poinformował, że rosyjskie wojsko wystrzeliło 10 pocisków do szpitala w Łysyczańsku 

(obwód Ługański). 

18 marca wojska rosyjskie ostrzelały Siewierodonieck, Rubiżne, Pryvilia i Kreminna w 

obwodzie ługańskim, niszcząc 54 obiekty infrastrukturalne. Wśród nich jest 19 budynków 

mieszkalnych i 19 domów prywatnych, dwa zakłady opieki zdrowotnej, obiekty infrastruktury 

krytycznej, magazyny i budynki gospodarcze. Zginęły 4 osoby, a 10 zostało rannych. 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 

Według Ivana Arefewa, rzecznika Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, 

rankiem 18 marca na przedmieściach Zaporoża przeprowadzono zmasowany ostrzał 

poligonu wojskowego i jednej z fabryk oraz przylegającego do niej kamieniołomu z wyrzutni 

rakietowej Smerch. 

Główny Zarząd SES Ukrainy w Obwodzie Zaporoskim poinformował, że rano w cywilnym 

obiekcie we wsi Nataliwka w Obwodzie Zaporoskim rosyjscy żołnierze ostrzeliwali 

ratowników, którzy przybyli zgasić skutki wcześniejszego ostrzału. W wyniku ostrzału zginął 

jeden pracownik SES, a 5 zostało rannych. 

Według szefa Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawła Kyrylenko, po 

porannym uderzeniu rakietowym w Kramatorsk znaleziono 25 osób rannych, a 5 osób 

zmarło. We wsi Awdijewka doszło też do ostrzału, w wyniku którego zraniono trzy osoby, a 

dwie inne zabito. W Pokrowsku jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych w wyniku 

ostrzału z amunicji kasetowej. 

Po części rosyjskie wojsko odniosło sukces w kierunku donieckim - czasowo pozbawiło 

Ukrainę dostępu do Morza Azowskiego - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych. 

 

Kierunki południowy: 

Po południu 18 marca doszło do ataku rakietowego na Mykołajew. Co najmniej 40 

ukraińskich żołnierzy zginęło w ataku rakietowym na siedzibę 79 brygady 

powietrznodesantowej. 

Południowe Dowództwo Powietrzne poinformowało, że około godziny 6 rano w rejonie 

Odessy jednostka rakiet przeciwlotniczych Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzeliła rosyjski pocisk 

manewrujący marynarki wojennej. 

Według doradcy szefa Kancelarii Prezydenta Ołeksija Arestowycza, wojsko ukraińskie dwa 

razy dziennie strzelało z artylerii na lotnisko Czarnobajewka. Sztab Generalny MON 

potwierdza, że w wyniku pierwszego ostrzału zniszczone zostało stanowisko dowodzenia 8 

Armii Wszechwojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, a także 

rosyjskie samoloty i śmigłowce. zniszczone i uszkodzone. Podczas ostrzału zginął dowódca 

8 Armii Wszechwojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej generał porucznik Andriej Mordvichev. 

 

Kierunek centralny: 

Rano szef Winnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Borzow poinformował, że 

ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w obwodzie winnicki trzy pociski manewrujące. 
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Kierunek zachodni: 

Według burmistrza Andrija Sadowego, atak rakietowy na Lwów miał miejsce rankiem 18 

marca. Kozyckij, szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, mówił o sześciu 

pociskach manewrujących wystrzelonych z Morza Czarnego, z których dwa zostały 

zniszczone przez ukraińską obronę powietrzną, a pozostałe cztery trafiły we Lwowskie 

Państwowe Zakłady Naprawy Samolotów w pobliżu międzynarodowego lotniska im. Danyła 

Halickiego we Lwowie. Jedna osoba została ranna. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Federacja Rosyjska, z pomocą sieci społecznościowych i fabryk «trolli», aktywnie 

rozpowszechnia narrację, że Siły Zbrojne Ukrainy rzucają do walki nieprzeszkolonych 

bojowników. 

Podczas kolejnej odprawy Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej pojawiły się fałszywe 

informacje, jakoby SBU rzekomo zaminowała szpital miejski w Dnieprze i planuje wysadzić 

budynek podczas lotu nad miastem rosyjskim samolotem. 

W ciągu dnia przeprowadzono masowe ataki DDoS na stronę Occupier, która zawiera 

wszystkie dostępne informacje o jeńcach rosyjskich: ich imiona i nazwiska, stopnie, 

lokalizacje itp. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

18 marca uruchomiono 7 z planowanych 9 korytarzy humanitarnych i ewakuowano 9145 

osób. Human Rights Watch poinformował, że strona rosyjska nadal ostrzeliwuje korytarze 

humanitarne z naruszeniem prawa o konfliktach zbrojnych. 

Sytuacja humanitarna w miastach Mariupol i Sumy jest katastrofalna; mieszkańcy miast 

borykają się z krytycznym niedoborem żywności, wody i lekarstw. Biuro Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców  informuje, że potrzeby humanitarne we 

wschodniej Ukrainie stają się coraz bardziej dotkliwe. W kilku osadach w obwodzie 

donieckim ponad 200 000 osób jest obecnie pozbawionych dostępu do wody, podczas gdy 

ciągłe ostrzały w obwodzie ługańskim zniszczyły 80% niektórych osad, pozostawiając 97 

800 rodzin bez prądu. 

Ludzie nadal są ratowani spod zniszczonego Teatru Dramatycznego Mariupol, brak 

informacji o zmarłych. Pod gruzami pozostaje ponad 1300 osób. 

Dmytro Wasylijew, sekretarz rady miejskiej Nowa Kachowka, został wzięty do niewoli i 

umieszczony w areszcie śledczym. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji 

Państwowej Ołeh Synegubow poinformował, że Rosjanie zwolnili przebywającego w 

szpitalu burmistrza gminy Wielikburłuckiej Wiktora Tereszczenki. Organizacje pozarządowe 

kierowane przez Ukraińską Helsińską Unię Praw Człowieka opublikowały apel do 

społeczności międzynarodowej w sprawie porwań i egzekucji ukraińskich aktywistów, 

dziennikarzy i urzędników samorządowych, podając pełną listę uprowadzonych. 

„Do dnia 18 marca wszczęto 1833 sprawy karne w sprawie zbrodni wojennych popełnionych 

przez armię rosyjską podczas wojny na Ukrainie” – powiedziała komisarz Rady Najwyższej 

ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowa. Ponadto, według niej, do Biura Rzecznika Praw 
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Obywatelskich od początku działań wojennych na Ukrainie trafiają skargi od Ukraińców 

dotyczące brutalnych przestępstw popełnianych przez rosyjskie wojsko, w tym wolności 

seksualnej i nietykalności seksualnej. 

Według danych Prokuratury Generalnej na dzień 18 marca od początku wojny na Ukrainie 

zmarło 109 dzieci, a ponad 130 zostało rannych. Szefowa Państwowej Służby ds. 

Etnopolityki i Wolności Sumienia Olena Bohdan poinformowała, że od początku nowego 

etapu wojny w 7 regionach Ukrainy zostały zniszczone 44 obiekty sakralne, głównie cerkwie 

prawosławne. Od początku wojny w Kijowie zginęły 222 osoby, a 889 zostało rannych. 

Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała od początku wojny 45 ataków na ukraińskie 

placówki medyczne. 

Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców ponad 3,2 

mln Ukraińców zostało przymusowymi uchodźcami za granicą. 

 

Opór 

Państwowa Służba Łączności Specjalnej poinformowała, że na oficjalnej stronie 

internetowej Centrum Specjalnego Oporu Sił Zbrojnych Ukrainy powstała oficjalna strona 

internetowa Centrum Narodowego Oporu, aby wspierać i koordynować wszystkich tych, 

którzy chcą walczyć o wyzwolenie Ukrainy od rosyjskiego agresora. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z przewodniczącym Rady Europejskiej 

Charlesem Michelem dalsze wsparcie Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji, 

umacnianie koalicji antywojennej oraz perspektywy przywrócenia pokoju na Ukrainie. 

 

Premier Ukrainy Denis Szmygal rozmawiał z premierem Francji Jeanem Castexem i wezwał 

Francję do nasilenia i nałożenia surowych sankcji na Rosję w związku z inwazją militarną 

na Ukrainę. Należą do nich zawieszenie dostępu do portów europejskich dla statków 

rosyjskich, zawieszenie współpracy gospodarczej, zniesienie istniejących wiz Schengen 

wydawanych przez Francję obywatelom Rosji i tak dalej. 

 

Międzynarodowa organizacja praw człowieka «Reporters Without Borders» złożyła pozew 

przeciwko Rosji w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK) w Hadze. Organizacja 

wzywa prokuratora naczelnego Karima Khana do zbadania zbrodni popełnionych przez 

rosyjskie siły zbrojne na pracownikach mediów podczas inwazji na Ukrainę. 

 

18 marca Ukraina otrzymała drugą transzę pierwszej transzy pomocy makrofinansowej UE 

w wysokości 300 mln euro – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji 

Europejskiej. 

 

Norwegia przystąpiła do sankcji Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej, które obejmą 

osobiste ograniczenia wobec niektórych wpływowych Rosjan i Białorusinów, a także zakaz 

eksportu technologii, towarów i usług, które Rosja może wykorzystać do prowadzenia wojny 

z Ukrainą. 
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Kilka krajów europejskich wydaliło rosyjskich dyplomatów 18 marca. Bułgaria ogłosiła 10 

rosyjskich dyplomatów non-grata, podejrzewa się ją o działalność wywiadowczą. Kraje takie 

jak Łotwa, Estonia i Litwa również przyłączyły się do inicjatywy wydalenia rosyjskich 

dyplomatów tego samego dnia. Wszyscy dyplomaci są oskarżani o podważanie 

bezpieczeństwa narodowego i szerzenie propagandy. Ponadto 18 marca wyszło na jaw, że 

dyplomatom i urzędnikom rosyjskim i białoruskim zakazano wstępu do Parlamentu 

Europejskiego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Robert Metzol powiedział, że „w 

Izbie Demokracji nie ma miejsca dla tych, którzy chcą burzyć demokratyczny porządek”. 

 

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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