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19 marca 2022 r. 

Stan na 8:00 20 marca 2022 r.  

SYTUACJA OPERACYJNA  

Kierunki Kijów i Żytomierz: 

Według ukraińskiej policji państwowej, w nocy 19 marca na infrastrukturę transportową 

między wsią Piskiwka a wsią Myhalky, rejon buczański, obwód kijowski, zrzucono cztery 

pociski. 

Szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandr Pawliuk poinformował, że 

obrona przeciwlotnicza Wojsk Lądowych Ukrainy zestrzeliła nad obwodem kijowskim 

śmigłowiec bojowy Federacji Rosyjskiej Ka-52. 

19 marca wojska rosyjskie ponownie ostrzelały Novy Petrivtsi z Gradów. Poinformowała o 

tym policja obwodu kijowskiego. 

Rankiem 19 marca w rejonie Korosteń w obwodzie żytomierskim w wyniku ostrzału wybuchł 

pożar i parterowy budynek został doszczętnie zniszczony. 

Wojska rosyjskie doszczętnie zniszczyły wieś Prywar, gminę Owrucz w obwodzie 

żytomierskim, strzelając do niej z helikoptera. Rakieta uderzyła także w 10 prywatnych 

domów we wsi Rakiwszczyna (obwód żytomierski). 

 

Kierunki Czernihów i Sumy: 

Dowództwo Operacyjne „Północ” zgłosiło zniszczenie dwóch baterii artyleryjskich w rejonie 

Czernihowa: baterii MLRS „Hurricane” i baterii artylerii samobieżnej 2C19 „MSTA-C”. 

Według Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej 19 marca po południu 

wybuchły trzy pożary w wyniku ostrzału obiektów infrastruktury: magazynu paliw i smarów, 

fabryki wyrobów z tworzyw sztucznych i magazynów. 

Burmistrz Czernihowa Władysław Atroszenko powiedział, że zbombardowano drugi szpital 

w mieście. 

 

Kierunki Charków i Ługańsk: 

19 marca ostrzał zniszczył budynek mieszkalny w mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim. 

Zginęły co najmniej 3 osoby, w tym 2 dzieci, a 1 dziecko zostało ranne. 

Ukraińskie wojsko zestrzeliło rakietę wystrzeloną z kompleksu Point U niedaleko Popasny 

za pomocą MANPADS Stinger. 

W wyniku ostrzału Charkowa przez wojska rosyjskie w niektórych rejonach miasta (północna 

Saltiwka i Wielka Danylówka) wybuchły pożary. Według wstępnych informacji z Centrum 

Ratownictwa Medycznego są martwi i ranni, w tym dziecko. 

19 marca bomby uderzyły w budynek mieszkalny, Stację Obsługi Technicznej i liceum w 

Dergaczach w obwodzie charkowskim, raniąc dwie osoby. Ostrzelano też dom we wsi 

Bezruki w rejonie Derchaczowskim. 

Pięciu cywilów zginęło w rosyjskim ostrzale w rejonie Izium (obwód charkowski). 

 

Kierunki Donieck i Zaporoże: 
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Według Pułku Azowskiego ich bojownicy przeprowadzili nalot, podczas którego zniszczono 

składy amunicji, wrogich oficerów i pluton wrogiej piechoty. 

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ukraińskie wojsko zniszczyło 

rosyjski śmigłowiec Ka-52 w kierunku zaporoskim. 

19 marca stało się jasne, że dzień wcześniej w dwóch atakach rakietowych na 

przedmieściach Zaporoża zginęły dwie osoby; 17 zostało rannych.  

 

Kierunki południowy: 

Redaktor naczelny BlackSeaNews Andrij Klymenko powiedział, że armia rosyjska 

zaminowała szlaki morskie od Bosforu do Odessy, a port morski w Soczi rozpowszechniał 

dezinformację o minach dryfujących rzekomo z winy sił ukraińskich. 

Na antenie ogólnokrajowego teletonu szef Obwodowej Administracji Państwowej 

Mykołajewa Witalij Kim poinformował, że wojska rosyjskie wycofują się z Mykołajewa. 

 

Kierunek centralny: 

Według szefa Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mykoły Łukaszuka 

wojska rosyjskie wstrzymały ofensywę w kierunku Krzywego Rogu. Powiedział również, że 

są one ustalone w osadach regionu Chersoniu. 

Szef Obwodowej Administracji Wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wilkul poinformował, 

że rosyjscy wojskowi uderzyli z MLRS „Grad” we wsi Wielka Kostromka (obwód 

dniepropietrowski). Według wstępnych danych nikt nie zginął. 

 

Kierunek zachodni: 

Jurij Ignat, rzecznik Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy, potwierdził oświadczenie rosyjskiego 

Ministerstwa Obrony o strajkach na podziemny skład rakiet i amunicji lotniczej wojsk 

ukraińskich w Delatynie w obwodzie iwanofrankowskim. Rzecznik powiedział jednak, że do 

tej pory nie mógł potwierdzić informacji o użyciu pocisków hipersonicznych kompleksu 

Dagger do uderzenia w ten obiekt. 

 

Konfrontacja informacyjna 

Rzecznik rosyjskiego resortu obrony Igor Konashenkov poinformował, że przedstawiciele 

batalionu Azow rzekomo planowali przeprowadzić we Lwowie zamach terrorystyczny na 

dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów zachodnich, aby przedstawić go jako 

atak ze strony Federacji Rosyjskiej. 

 

SYTUACJA HUMANITARNA 

19 marca działało 8 z planowanych 10 korytarzy humanitarnych i ewakuowano 6623 osoby. 

 

Według danych Prokuratury Generalnej, do rana 19 marca na Ukrainie zmarło 112 dzieci, a 

ponad 140 zostało rannych. 
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Służba prasowa Rady Miejskiej Mariupola poinformowała, że w ciągu ostatniego tygodnia 

kilka tysięcy mieszkańców Mariupola z lewobrzeżnej dzielnicy miasta, częściowo 

kontrolowanej przez wojska rosyjskie, zostało przymusowo deportowanych do Rosji. 

  

Spod blokad koszar wojskowych w Mykołajewie zniszczonych w wyniku ostrzału 

rakietowego 18 marca wydobyto nie mniej niż 50 ciał ofiar. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich Ludmiła Denisowa odwiedziła rosyjskich jeńców wojennych, 

aby zweryfikować ich prawa zgodnie z wymogami Konwencji Genewskiej o traktowaniu 

jeńców wojennych i oświadczyła, że nie wnoszą skarg na warunki ich przetrzymywania. 

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Gerashchenko stwierdził, że wśród 

najczęstszych zbrodni podczas wojny są zbrodnie przeciwko życiu Ukraińców, mieniu 

państwowym i komunalnym, grabieży. 

 

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ołeksij Daniłow prosi przedstawicieli 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) o przybycie do zajętych elektrowni 

jądrowych w Czarnobylu i Zaporożu w celu monitorowania przestrzegania norm 

bezpieczeństwa. 

  

Według ONZ podczas wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 847 cywilów, a 1399 zostało 

rannych. 

 

Opór 

W odpowiedzi rosyjskie wojsko rozpoczęło nocą ostrzał ludności cywilnej i uprowadzanie 

działaczy. 

Mieszkańcy obwodu chersońskiego nadal protestują przeciwko tymczasowej okupacji Rosji. 

Pro-ukraińskie wiece odbywały się we wsi Bryliwka i Geniczeskomu rejonie obwodu 

(wspólnota wiejska Iwanówka). 

 

SYTUACJA EKONOMICZNA 

Według Ministerstwa Finansów około 30% ukraińskiej gospodarki nie pracuje w ogóle lub 

tymczasowo. Dochody podatkowe nie pokrywają potrzeb państwa, a głównym kanałem 

finansowania budżetu państwa są pożyczki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Ceny paliw na ukraińskich stacjach benzynowych zaczęły spadać po tym, jak Rada 

Najwyższa uchwaliła rządową ustawę znoszącą akcyzę na paliwo. 

 

WYDARZENIA POLITYCZNE I DYPLOMATYCZNE 

18 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie wideo do 

szwajcarskich polityków i obywateli. W swoim przemówieniu Zełenski wezwał do 

zamrożenia aktywów Rosjan prowadzących wojnę z Ukrainą i wpłynięcia na szwajcarski 

biznes, który nie chce opuszczać Rosji. 

Jednocześnie szwajcarski rząd zapowiedział wdrożenie czwartego pakietu sankcji unijnych, 

który obejmuje zakaz eksportu dóbr luksusowych do Rosji. 
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Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że wojna rosyjsko-ukraińska może 

doprowadzić do głodu i upadku światowego systemu żywnościowego. Sekretarz Generalny 

ONZ wezwał świat do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapobiec tej tragedii. 

 

Premier Polski Mateusz Morawiecki wezwał do całkowitego zakazu handlu UE z Rosją. 

Polska proponuje jak najszybsze dodanie blokady handlowej do istniejącego pakietu 

sankcji. Mówimy o portach morskich – zakaz wchodzenia do portów pod rosyjską banderą, 

z towarami rosyjskimi, a także handel drogą lądową. 

 

Wielka Brytania przekazała Ukrainie ponad dwa miliony artykułów medycznych i sprzętu, 

aby pomóc temu krajowi poradzić sobie z sytuacją kryzysową. W tym samym czasie Niemcy 

wysłały na Ukrainę sprzęt obrony cywilnej i sprzęt przeciwpożarowy. 

 

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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