З ОШУ АТО м.Сватове
Вплив РФ на ситуацію в регіоні
Командиру розвідувальної роти бойовиків під позивним "Ігрек"
повідомили що в районі н.п. Великий Суходіл Луганської області помічено 4
гелікоптери. На це "Ігрек" відповів щоб їх не обстрілювали, так як
ймовірніше за все вони відносяться до ЗС РФ.
02.07.14р. внаслідок авіаційного удару по позиціям бойовиків у
м.Станично-Луганське загинуло 5 місцевих мешканців (4 жінки та 1 дитина),
важко поранено 7 осіб, 4 з яких померло у лікарнях міста. За
непідтвердженими оперативними даними, удар наносила авіація ЗС РФ.
Останні місцезнаходження сепаратистів:
- м.Луганськ: школа №52 (вул.Навчальна, 2), у підвалі тренажерний
зал, регулярно відвідують бойовики;
- на автовокзалі приблизно в 6:00 біля першого перону пасажири
побачили зенітну установку на базі автомобіля Урал. Навколо
автомобіля було багато людей у камуфляжі з автоматичною
зброєю й ПЗРК. У чоловіків перевіряють особисті речі, сумки.
- станом на 10 годину 3 липня 2014 року у м.Луганську на території
Автовокзалу розгорнуто зенітну установку, знаходяться декілька
осіб з ПЗРК.
- близько 12 годині дня 02.07.14р. в районі онкодиспансеру по
вул.Краснодонській в лісопосадці були розміщено 2 танки Т-64. У
захоплений онкодиспансер бойовики звозять поранених.
Сєвєродонецьк
- в аеропорті Сєверодонецька в готелі перебувають люди
О.Мозгового;
- близько 13 годині у будинок ВАТ «Науково-дослідний і проектний
інститут азотної промисловості й продуктів органічного синтезу»
(ВАТ «ДІАП») переносили з вантажного автомобіля ящики із
ПЗРК;
Отримано інформацію що обстріл українських літаків, які виконують
бойове завдання над містом Сєверодонецьк здійснюється з ПЗРК даху будівлі
ДІАП (вул. Вилесова, 1).
Підвезення зброї та боєприпасів до вказаного місця здійснюється
невідомими людьми на автомобілі Форд, червоного кольору без номерних
знаків.
Після здійснення пострілів по літакам української авіації сепаратисти
та цивільне населення евакуювались з будівлі ДІАП (проте, туди бойовики
періодично
навідуються).
Бойовики
з
вказаного
приміщення
передислокувались до будівлі місцевого УБОЗ за адресою: м. Сєверодонецьк,
вул. Партизанська, 12.

Бойовики м. Сєверодонецьк станом на 3.07.2014 року дислокуються у
наступних місцях:
1. Будівля УБОЗ (вул. Партизанська, 12).
2. Будівля ДІАП (вул. Вилесова, 1).
3. Ринок «Радість» (вул. Науки, 22, 2-й поверх).
4. Будівля воєнкомату (вул. Заводська, 4).
5. Готельний комплекс «Околиця» (вул. Новікова, 2 та 2г).
6. Готель «Мир» (вул. Лисичанська, 1).
7. Помічена присутність бойовиків в таборі «Лісова казка» (селище
Курдовка поблизу м. Сєверодонецьк).
2.07.2014 року представники сепаратистів, які дислокуються в м.
Сєверодонецьк, виїхали до н.п. Боровське, де намагались створити блокпост.
Лисичанськ
На території заводу «Пролетарій» і біля нього бойовики О.Мозгового
обладнали свою базу (300-500 озброєних осіб).
03.07.2014р. бойовикиками ЛНР захоплено кімнату «Укрчастотнагляду»
у м.Лисичанськ (вул.Свєрдлова 354, 9-й поверх будівлі), з обладнанням
підприємства. Дане обладнання дає можливість сепаратистам визначати
азимут та силу радіочастотного сигналу та встановлювати таким чином
координати та переміщення підрозділів ЗСУ.
Рубіжне
В районі ринку «Ласточка» у внутрішніх дворах розташовано 2-й штаб,
в якому перебувають 3 координатора, в разі оповіщення на місце прибуває
мобільна група з 30 чоловік (колишні афганці, військові та правоохоронці).
Також, група бойовиків перебуває в будівлі міськради (невиключена
присутність цивільних).
За оперативними даними, м.Рубіжне періодично навідують бойовики з
Сєвєродонецька (займаються рекетом) та Лисичанська (приймають
безпосередню участ в бойових діях)
Отримано дані, що на вул.Оборонна між будинками 122 (розташована
аптека, відділення ощадбанку, фірми, є цивільні) та 124 (10-и поверхівка)
занходиться зенітна установка (одноствольна)
Красний Луч - бази терористів:
- будівля військкомату (вул.Малідовського, 1), збір козаків;
- будівля податкової міліції (1-й мікрорайон, буд.40), захоплене
бойовиками, укріплена мішками з піском;
- профілакторій шахти "Ізвєстія" ДП "Донбасантрацит", постійно
перебуває близько 70 людей;
- будівля Виконкому, перебуває під охороною сепаратистів.
Перевальськ:

- блокпост біля селища Бугаєвка налічує від 15 до 20 людей зі
стрілецькою зброєю, бойовики попереджають знайомих про те, що
навколо заміноване;
- пости бойовиків на площі м.Перевальска, колишнього тресту
«Луганськвугілля», за будинком також автомобілі;
- кінотеатр «Гірник», за будинком тентовані Камази й різні автомобілі
( від 5 до 15 одиниць, кількість постійно змінюється);
Краснодон
Ведуться бої між силами АТО та сепаратистами за контроль за
ділянко державного кордону.
- у будинку швидкої допомоги (вул. Первоконная, 21А) терористи
поставили на рейки зенітки.
Станом на 12 годину 3 липня 2014 року у м.Краснодоні
Луганської області у дитячому садку «Радуга» (знаходиться ззаду
приміщення місцевого відділення НБУ) розташовані 3 танки
сепаратистів.
Молодогвардійськ
- вул. Свердлова 5, будинок колишнього універмагу, вікна закладені
мішками з піском. Поруч перебувають терористи.
Свердловськ
У будинку Палацу культури (вул.Енгельса, 45) на першому поверсі, у
кімнатах, де раніше працювала виборча комісія, перебуває штаб терористів.
На другому поверсі, у кабінеті №95 йде запис у ряди сепаратистів.
Керівництво цією роботою здійснюють представники КПУ й ПР. В будинку
є декілька підвальних приміщень.
В районі с.Шишково та с.Земляне бойовики мінують місцевість для
недопущення прориву сил АТО з напрямку від с.Трьохізбенка, яка частково
знаходиться під контролем сил АТО.
ОШУ АТО у м.Сватове фіксуються непоодинокі випадки надання
терористам, які діють на території Луганської області, розвідувальної
інформації, корегування їх артилерійського вогню через можливості
програму інтернет-радіо "Zello", канал "ЛуганскОборонаДонбас".

