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Щодо ситуації в державі 
(станом на 10.00 16 липня 2014 року,  
надавалася у відповідний термін в електронному вигляді) 

 
Щодо ситуації в районі проведення А ТО: 

1. Випадки загибелі (поранення, каліцтва) або взяття у заручники цивільного 
населення, військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, 
членів незаконних воєнних формувань, втрати чи пошкодження озброєння, 
боєприпасів, воєнної техніки та літальних апаратів тощо (конкретні 
обставини, установчі данні осіб, тип техніки). 

За інформацією прес-служби Луганської міськради у результаті бойових 
дій за 15 липня у м. Луганську одна людина загинула і 9 отримали поранення. 

2. Застосування зброї (обставини, мета, тип зброї, характеристика 
вогневого контакту, наслідки). 

15.07.14 в результаті артилерійського обстрілу у Ленінському районі 
зруйновано 4 будинки (у сел. Видне, вул. Мельникова 26, 27, 30, магазин 
«Лелека» (вул. Оборонна, 28); Кам'янобрідському районі – 22 будинки (вул. 
Веселогорівська з 73 по 81; з 62 по 74, 76); Артемівському районі – 2 будинки (с. 
Катеринівка, пров. Єкатеринівський, 10,14).  

Залишаються без води 250 абонентів у приватному секторі Жовтневого 
району, без газу – 1,2 тис. абонентів у с. Катеринівка. 

Станом на 16.07.14 внаслідок бойових припинено енергопостачання 45 
населених пунктів Луганської області (Краснодонський, Станично-Луганський, 
Свердловський, Слов’яносербський р-ни), з яких 28 – повністю. Відключено 512 
трансформаторних пунктів, 13 підстанцій з напругою 35 кВ. Мережі 
електропередачі: з напругою 110 кВ – 6 шт., 35 кВ – 21 шт, 6/10кВ – 49 шт. Крім 
того, внаслідок  бойових дій припинено енергопостачання 2,4 тис. абонентів в 
Артемівському і Кам’яннобродському районах.  

 
15.07.14. рано вранці в м.Сніжному від попадання бомб зруйновано 

будівля податкової адміністрації та 2 під’їзди житлового будинка (вул..Леніна 
14). За твердженнями очевидців бомби були скинуті з літака. Багато жертв та 
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постраждалих. Рятувальниками ГУ МНС знайдено п'ять загиблих, врятована 
одна дитина, тривають пошуки ще трьох людей. 

Як мінімум 3 снаряди не розірвалося. Лежать біля сусідніх будинків. 
 
5. Ситуація довкола державного кордону України, можливі випадки та 
спроби його незаконного перетину. 

У м. Полтаві голова правління ГО «Союз десантників» І. Солод повідомив 
наступне. Десантників, з якими він навчався у військовому училищі в РФ, 15 
липня підняли по тривозі, а 16-18 липня російські десантні війська будуть 
направлені до України через Сумську, Чернігівську та Харківську області. 
(Інформація УСБУ в Полтавській області, отримана від відкритих джерел) 

7. Події пов'язані з перебуванням в районі АТО іноземців, а також 
представників міжнародних організацій, журналістів, громадських діячів та 
активістів. 

У Марковському районі Луганської області помічено машини із 
символікою ОБСЄ, пасажири яких представляються членами місії ОБСЄ по 
справам біженців. Цікавляться місцями розташування блокпостів в районі. При 
спробі українських військових перевірити документи одразу зникають. 

9. Діяльність незаконних воєнізованих формувань. 
Продовжується тиск на операторів кабельного телебачення міста з метою 

припинення трансляції українських каналів. 15.07.14 зафіксовано візити 
представника ДНР на ім’я Павло до офісів телекомунікаційних провайдерів. 

Представники терористичних груп почали масову мобілізацію осіб, котрі 
мають досвід військової служби (колишні спеціалісти вибухо-технічної справи, 
десантники, стрілки). Відомості щодо вказаних осіб отримано ними у 
Горлівському військкоматі. Залучення до терористичних груп відбувається у 
примусовому порядку із залякуванням осіб щодо вчинення фізичної розправи на їх 
родичами. 

Виявлено нові місця дислокації бойовиків (станом на 16.07.14): 
-  у м. Донецьку в готелі бізнес-центру "Столичний" (Ворошиловський район, поблизу 

«Критого ринку») розмістилися бойовики. Співробітникам ВБР наказали повністю 
звільнити будинок протягом сьогоднішнього дня, інкасаторські авто забирають бойовики, 
цивільні віддають власникам. За словами джерела всі бойовики – кавказці. У готель занесли 
велику кількість зброї; 

- на шахті № 9 «Ударник» (м. Сніжне) бойовиками облаштовано склад боєприпасів та 
зброї; 

- у м. Луганську в районі вул. 30 років Перемоги поблизу колишньої сауни "Лотос" 
розміщено базу сепаратистів; 

- у м. Алчевську за магазином "Спорттовари" в приміщенні колишнього кафе "Лісова 
казка" розташовано базу сепаратистів; 

- у м. Брянка комендатура бойовиків (48.295919 – 38.403010); 
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- 15 липня у смт Гольмівське (р-н м. Горлівки) на територію заводу «Кераммаш» 
прибула колона військової техніки та озброєних людей 

Установки та гармати фіксувалися у м. Луганську на території заводу 
"Луганськтепловоз" в районі 7-ї прохідної встановлено 2 гаубиці.  

За оперативною інформацією блокпости зафіксовано: 
- у с. Велика Шишівка по вул. 60 років ВЛКСМ розташовано блокпост, техніка схована 

поблизу скал піщаника; 
- у Луганській області облаштовано блокпост, координати  – 48.311369 – 38.373888. 

 

У м. Донецьку о 20:30 14.07.14 бойовикам, які перебували у приміщенні ОДА,  
дано наказ (від кого не відомо) про підготовку до евакуації. Почали знищувати  
документи. 

За оперативними даними мешканець м. Донецька Башарін Віктор 
Олександрович (на вигляд 40-45 років, колишній автослюсар одного з СТО 
м. Донецьк, моб. тел. № 095-242-36-09), на даний час є членом козацтва, 
стрілком у групі ополченців та активно бере участь у збройному конфлікті на 
території Донецької та Луганської областей. На озброєнні у нього є полегшений 
карабін. Може перебувати у дружніх стосунках із Гіркіним І.В., тому що раніше 
разом з ним брав участь в реконструкції бойових дій часів ВВВ. (Інформація УСБУ 
в Кіровоградській області ) 

На інтернет-радіо ресурсі Zello користувач з ніком DrSolo повідомляє 
інформацію про вильоти літаків українських ВПС з аеродрому м. Чугуїв; 

10. Інформація про морально-психологічний стан учасників АТО, мирного 
населення, учасників незаконних воєнізованих формувань. 

16.07.14 станом на 10-00 у м. Лисичанську склалася складна соціально-
економічна ситуація, пов’язана із відсутністю з 14.07.2014р. готівкових коштів у 
банкоматах та зупиненням роботи відділення Державної казначейської служби 
(м. Лисичанськ, вул. Комсомольська, 9). У зв’язку з цим, у місті фіксуються 
панічні настрої мешканців. 

Щодо ситуації в державі у цілому: 
20. Інформація про надання благодійної чи спонсорської допомоги Збройним 
Силам, іншим військовим формуванням, цивільним особам, що тимчасово 
залишили район проведення АТО. 

Благодійний фонд Олега Бахматюка надав 5-му батальйону «Прикарпаття» 
допомогу у вигляді бронежилетів, касок та біноклів (загальна вартість понад 200 
тис. грн.).  

Інша інформація 
З 15 липня у м. Луганську припинено рух тролейбусів МКП 

«Луганськелектротранс» (вул. Фрунзе,130) на невизначений термін у зв’язку з із 
проведенням  на території Луганської області АТО. 
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16 липня керівництвом ДП «Луганськвугілля» (м. Луганськ) прийнято 
рішення про припинення виробничого процесу шахт  (3,5 тис. працівників) на не 
визначений термін у зв’язку із проведенням  на території Луганської області 
військових операцій. Шахти підприємства працюватимуть у режимі підтримки 
життєдіяльності. 

В цей же день на ПАТ «Краснодонвугілля» (м. Краснодон, Луганська обл.) 
зафіксовано масове звільнення працівників за власним бажанням (всього працює 
близько 14 тис. осіб, звільнено – 300 осб) у зв’язку з військовими діями на 
території Луганської області. Місцеві мешканці м. Краснодон масово залишають 
місто. 

Станом на 16 липня на Луганській ТЕС (м. Щастя, виробляє 400 млн. 
кВт/час у місяць, входить до складу ТОВ «Східенерго») у запасі знаходиться 182 
тис. т кам’яного вугілля. Зазначеного запасу вистачить на 45 діб. Водночас, 
постачання нового вугілля на ТЕС тимчасово припинено через пошкодження 
залізничного мосту на станції «Огородня». Крім того, іншим негативним 
аспектом виступає звільнення з ТЕС робітників за власним бажанням, зокрема, з 
моменту проведення АТО – 40 осіб з 1368 працюючих. У разі продовження 
активних бойових дій кількість робітників, що залишить підприємство, значно 
збільшиться.  

На даний час, фіксуються проблемні аспекти в сфері АПК Луганської 
області, насамперед, на територіях районів, де проходять бойові дії. 

Антрацитівський район 
Збиральні роботи на території району практично не проводяться. Бойові дії 

тривають на території селищних рад: Есаулівка, Ясиногорчик, Д´яківо, 
Бобриково (вказані території становлять 28% сільськогосподарських площ 
району). Підірвано окремі дороги та мости. Відсутня можливість заїхати на поля. 
Також деякі поля заміновано. 

Військові дії, які відбуваються на території району, призвели до таких наслідків: - ПСП 
«Флінт», яке знаходиться на території Д´яківської сільської ради, не провели міжрядну 
обробку соняшнику на площі 1403 га і 600 га кукурудзи. Крім того, спалено 130 га 
озимої пшениці і 160 га заміновано. Важкою технікою пошкоджено близько 100 га 
посівів. В результаті бомбардування знищено 30 га ярового ячменю і 20 га соняшнику в 
СООО «Індустрія». Вказані обставини паралізують роботу ПСП «Схід», ПСП «Донбас» 
та ФГ «Олена». 

Краснодонський район 
Перешкод для пересування прибиральної техніки в районі немає. Доступ 

до полів вільний. Зернозбиральною технікою район забезпечений. Питання 
зберігання на елеваторах зараз відпрацьовується. На полях сільгосппідприємств 
«Колос» і «Агросвіт» пошкоджено озиму пшеницю, соняшник і кукурудзу. 
Масштаби уточнюються.  

У ФГ «Нива» згоріло 155 га озимої пшениці першої репродукції. У СТОВ «Перемога» 
згоріло 60 га озимої пшениці. У ФГ «Бабошко» (у районі с. Давидо-Микільське) в 
результаті падіння літака на полі згоріло близько 20-30 га озимої пшениці. 
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Лутугинський район 
 У районі аеропорту ведуться бойові дії. Заміновано 340 га посівів 

зернових культур.  
На прилеглій до аеропорту території розташовано поля сільгосппідприємств - СТОВ 
«Авіс», ФГ «Фортуна», ПСП «Слов'янське» (загальна площа 700 га). Господарства не 
можуть приступити до прибирання. В результаті бойових дій у СТОВ «Авіс» згоріло 26 
га багатолітніх трав разом із сіном і 340 га озимих культур (пшениця, жито). У ТОВ 
«Керамік Лімітед» спалено 50 га озимини. 

м.Свердловськ 
На території району пошкоджено поля з озимою пшеницею на площі 40 га, 

кукурудзою на зерно 35 га, гірчицею 10 га. Провести повне обстеження посівів 
не виявляється можливим через триваючі бойові дії. Прибирання проводиться 
дуже повільно. Значна кількість полів замінована, потрібні сапери. Також є 
проблема з транспортуванням врожаю. Велика проблема із збутом молока. 

Для подальшого безпечного проведення збиральних робіт необхідне повне 
обстеження посівів саперами. Сільгосппідприємствам району необхідно сприяти 
в організації безпечного коридору для транспортування зерна на ПАТ 
«Луганськмлин» і інших хлібоприймальних підприємствах області. 

Слов’яносербський район 
У ТОВ «Насіння Луганщини» в районі  с. Червоний яр спалено близько 40 

га товарної озимої пшениці і 44 га товарного ярового ячменю, а також 55 га 
насінних ділянок озимої пшениці високих репродукцій. У районі с. Шишковий 
спалено близько 70 га озимої пшениці і пошкоджено 50 га соняшнику.  

 Ситуація яка склалась на території Станично-Луганського, Біловодського, 
Білокуракинського, Марківського, Міловського, Сватівського, Троїцького, 
Новопсковського, Старобільського, Перевальського, Кремінського, 
Новоайдарського та Папаснянського районів оцінюється як задовільна. На 
зазначених територіях продовжується зернозбиральна компанія.  

Продовольча ситуація в Луганській області залишається стабільною, 
проблем з постачанням харчової продукції до районів не має. На продовольчому 
ринку регіону дефіциту продукції не спостерігається. 

Станом на 16.07.14 сільгоспвиробниками регіону оброблено 96 тис.га 
сільськогосподарських угідь з яких зібрано близько 327 тис.т зернових (середня 
врожайність 33,8 ц/га). 

 
Начальник  Департаменту  
полковник                                                                                                     А.Дублик 
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Виготовлено 4 примірника 
1-3 – в адресу 
2 – до справи 
п. 2.3. Переліку 
Виконав Музильова О.Т.  
КЗ: 27-43 
16.07.2014 р. 


