ТАЄМНО

Першому керівника АТЦ при СБУ
генерал-лейтенанту Муженку В.М.
Командувачу Національної Гвардії
України
генерал-лейтенанту Полторак С.Т.

РІШЕННЯ
на проведення антитерористичної спеціальної операції керівника
антитерористичного угрупування в секторі «М»
За отриманими, оперативним шляхом, даними неподалік м. Маріуполь
Донецької області перебуває активний член терористичної організації «ДНР»
громадянин України Лалін Андрій, колишній співробітник спецпідрозділу МВС
України «Беркут», близький зв’язку бойовика-терориста А. Можаєва «Бабая».
Встановлено, що А.Лалін 03 липня 2014 повернувся з м. Донецька з
групою бойовиків з метою чинення організаційних нападів на сили АТО у
секторі «М».
Також, виявлено особу на прізвисько «Комар», яка підтримувала близькі
стосунки з так званим військовим комендантом м. Маріуполя А.Борисовим
«Чеченом». За свідченням очевидців, «Комар» постійно супроводжував
«Чечена» під час поїздок по місту та зустрічей.
З метою затримання вказаних осіб, проведення з ними викривальних бесід
та прийняття рішення щодо початку досудового розслідування,
ВИРІШИВ:
1. 04.07.2014 року провести антитерористичну спеціальну операцію по
затриманню небезпечних осіб.
2. До проведення операції залучити особовий склад в кількості 4
працівників СБ України, 40 працівників батальйону патрульної служби міліції
особливого призначення «Дніпро-1» та 20 військовослужбовців 27 бр НГУ з
розрахунку:
групи блокування:
1 група - 27 бр НГУ (20 чоловік): старший – полковник Леонович Р.Д.,
командир військової частини 3066 НГУ;
2 група - «Дніпро-1» (20 чоловік): старший – Гостішів О.Є.;
групи пошуку:
1 група - «Дніпро-1» (20 чоловік): старший – Фещенко В.Г.

2 група - СБ України (2 чоловіка): старший – майор Василішин А.В.,
старший консультант 1 відділу 1 служби штабу АТЦ при СБ України;
3 група - СБ України (2 чоловіка): старший – підполковник Батенко Д.С.,
заступник начальника 4 відділу УКЗОВ ДКР СБ України.
3. Спеціальну операцію провести шляхом блокування вул.Леніна в
м. Новоазовськ та проведення пошукових заходів пошуковими групами від
батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1».
4. Для своєчасного реагування на ускладнення оперативної обстановки
утворити в ПТД (аеродром Маріуполь) резерв у кількості 50
військовослужбовців із складу 40 п НГУ та 27 бр НГУ.
5. Керівником проведення спеціальної операції призначити підполковника
Литвина А.В., начальника 2 відділу УКРП ДКР СБ України, його заступником –
підполковника Базіна Р.С., заступника 2 відділу УКЗОВ ДКР СБ України.
6. Організувати взаємодію з підрозділами РВ УМВС в м. Новоазовськ та
командиром 9 батальйону ТрО (м. Вінниця).
7. Час готовності до дій о 14.30 04.07.2014 року.
8. Зв’язок підтримувати за допомогою засобів псевдотранкінгового
зв’язку на каналі 17, запасний – 18. Зі штабом антитерористичного угрупування
– засобами стільникового зв’язку. Позивні посадових осіб – діючі.
9. Затриманих доставляти в район аеропорту на транспорті батальйону
патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро 1».
10. Командний пункт мати на території аеродрому «Маріуполь».
Прошу затвердити моє рішення на проведення спеціальної
антитерористичної операції.
Керівник антитерористичного угрупування
в секторі «М»
генерал-майор
04.07.2014

М.М. Климчук

