
 
Зміни в оперативній обстановці 

станом на 7.00 30.08.2014 
 
 
1. Хід ведення бойових дій та виконання спланованих завдань по 

секторах. 
ЧБП штабу АТО 
Без змін. 
Втрати за ЧБП: немає. 
 
СЕКТОР “А” 
Основні зусилля зосереджені на виконанні завдання з ізоляції кризового 

району ГОРОДИЩЕ, вздовж державного кордону, ІЗВАРИНО, КРАСНОДОН, 
ЧЕРВОНА ПОЛЯНА, викл. ЩЕТОВО, КРАСНИЙ ЛУЧ, МІУСИНСЬК, 
ВАХРУШЕВО, ПЕТРОВСЬКЕ, викл. ПЕРЕВАЛЬСЬК, ЗИМОГІР’Я, 
СЛАВ’ЯНОСЕРБСЬК, вздовж річки СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ, КРИМІННА, 
КРАСНОРЕЧЕНСЬКЕ, в ході проведення антитерористичної операції і 
недопущенні виходу з нього ДРГ та груп НЗФ, з поступовим звуженням кола 
ізоляції, встановленням контролю за визначеними районами (місцями) та 
забезпеченням дій підрозділів внутрішніх військ МВС України (Національної 
гвардії), Служби безпеки України. 

09.43 – артилерійський обстріл БП 2403 24 омбр в районі 
н.п. ГЕОРГІЄВКА. Втрат немає. 

10.30 – обстріл з БМ-21 1 БТГр 30 омбр в районі 
н.п. МАЛОМИКОЛАЇВКА. Втрати: санітарні – 6 в/сл 30 омбр. 

11.10-11.40 – артилерійський обстріл аер. ЛУГАНСЬК. Втрат немає. 
12.20 – артилерійський обстріл блокпостів 24 омбр в районі н.п. 

ЛУТУГІНО. Втрат немає. 
13.15 – артилерійський обстріл РОП 1 БТГр 30 омбр н.п. ЧЕРВОНА 

ПОЛЯНА. Втрат немає. 
13.35-14.00 – артилерійський обстріл аер. ЛУГАНСЬК. Втрат немає. 
14.15 – мінометний обстріл БП 1205 12 бТрО н.п. КРАСНИЙ ЯР. Втрат 

немає. 
14.30 – артилерійський обстріл вогневих позицій артилерії 30 омбр 

н.п. ЛУТУГІНО. Втрат немає. 
15.35-16.40 – артилерійський та мінометний обстріл БП № 2401 24 омбр 

н.п. ГЕОРГІЄВКА. Втрат немає. 
16.30 – артилерійський обстріл блокпостів 24 омбр в районі 

н.п. ЛУТУГІНО. Втрат немає. 
16.50 – артилерійський обстріл ВОП № 0110 1 отбр н.п. ВЕРГУНСЬКИЙ 

РОЗ̓ЇЗД. Втрат немає. 
Втрати за сектор “А”: санітарні – 6 в/сл 30 омбр. 
 
СЕКТОР “Б” 
Військові частини та підрозділи сектору "Б" виконують завдання щодо 

проведення рейдових дій, ізоляції кризового району шляхом несення служби на 1 
блокпосту, 27 ВОП, 1 РОП та 1 важливому об'єкті, вдосконалення системи вогню, 
інженерного обладнання блокпостів та базових таборів. 

Тривають бойові дії в раоні н.п. СВІТЛЕ, ЧУМАКИ, ВОЛОДАРСЬКЕ в 
напрямку НОВОКАТЕРИНІВКА та розвідувально-пошукові дії в інтересах 
керівника АТО у визначених районах. Втрати уточнюються. 

Втрати за сектор “Б”: уточнюються. 
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СЕКТОР “С” 
Сили і засоби сектору "С" виконують завдання щодо ізоляції кризового 

району шляхом несення служби на 41 блокпосту (з них: 13 блокпостів від бТрО, 
27 від НГУ, 1 від МВС), 10 об’єктах, 5 опорних пунктах, а також вдосконалення 
системи вогню, інженерного обладнання блокпостів та базових таборів. 

14.50-14.53 – мінометний обстріл БП 1103 11 бТрО в районі 
н.п. АНДРИАНАПОЛЬ. Втрат немає. 

Втрати за сектор “С”: немає. 
 
РАЙОН “М” 
Основні зусилля зосереджені на: здійсненні оборони території держави та 

зупинення просування противника; продовження замінювання 
танконебезпечних ділянок оборони; забезпечення охорони та оборони місця 
дислокації АТУ (аеропорт «Маріуполь») та містечка в/ч 3057 (м. МАРІУПОЛЬ, 
пр-т Нахімова, 182); несення служби на блокпостах відповідно визначених 
розрахунків; утримання оборони на рубежі СТАРОЛАСПА, РАЗДОЛЬНЕ, 
КОМСОМОЛЬСЬКЕ; здійснення профілактичних заходів на території 
МАРІУПОЛЯ; удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання 
блокпостів та опорних пунктів.  

Втрати за район “М”: немає. 
 
2. Здійснено: 
Авіація Повітряних Сил: 7 літаковильотів (4 – бойове застосування Су-25, 

3 – ретранслятор Ан-26). 
Авіація СВ ЗС України: 40 вертольотовильотів (19 – перевезення, 7 – 

бойове застосування, 1 – медевак, 13 – перельоти). 
Бойові дії ракетних військ і артилерії: 117 вогневих нальотів із них, 37 

вогневих нальотів реактивної артилерії (позапланових – 37), загальна витрата 
боєприпасів складає – 266 шт., 39 вогневих нальотів нарізною артилерією 
(позапланових – 39), загальна витрата боєприпасів складає – 224 шт., нанесення 
ракетних ударів – 25 (позапланових – 25), загальна витрата боєприпасів складає 
– 98 шт.; здійснення мінометних завдань – 16 (позапланових – 16), загальна 
витрата боєприпасів складає – 32 шт., вогневі завдання протитанкової артилерії 
– 0 (позапланових – 0) загальна витрата боєприпасів складає – 0 шт. Загальна 
витрата боєприпасів – 620 шт. 

Втрати: 
Втрати складають: санітарні – 6 в/сл 30 омбр. 
Загальні за період бойових дій: особового складу складають – 2484 в/сл., з 

них: безповоротні – 499 в/сл., санітарні – 1985 в/сл. 
 
Озброєння та військової техніки (детально за добу та с початку операції). 

Втрати ОВТ: немає. 
Загальні втрати ОВТ за період бойових дій складають – 330 од. (РАО – 43 

од., БТОТ – 141 од., АТ – 125 од., РЛЗ – 2 од., авіаційна техніка – 22 од.). 
3. Зміни в обстановці у прикордонних з РФ районах. 
Протягом доби російська сторона продовжувала процес перекидання 

військової техніки ЗС РФ до прикордонних з Україною районів (у першу 
чергу, до Ростовської області). У той же час, відмічається зменшення 
військової присутності підрозділів ЗС РФ у прикордонних районах 
Бєлгородської, Курської, Воронезької та Брянської областей РФ. 
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В період з 19.30 по 19.45 здійснено обстріл блок посту «Городище», 

зроблено 8 пострілів з ПТУР чи ін. Обставини уточнюються. Постраждалих 
немає. 

Зберігається загроза проникнення на територію України 
організованих груп озброєних осіб з РФ, АР Крим та продовження 
збройних сутичок сил АТО з терористами у східних областях України, 
проникнення ДРГ на території Луганської області. 

Виходячи з раніше викладеної інформації щодо посилення сил 
сепаратистів військовою технікою з боку РФ в підконтрольній 
бойовикам частині Донецької області, активізацію дій щодо захоплення 
органів та установ державної влади, припускається проведення 
подальших заходів сепаратизації регіону шляхом виявлення та 
знешкодження осіб, лояльних до української влади, їх залякування чи 
фізичного знищення, ймовірне подальше постачання техніки та 
посилення живою силою та просування сил бойовиків в напрямку м. 
Маріуполь та м. Донецьк. 

 
4. Робота представників ОБСЄ району АТО. 
29.08.2014 група ОБСЄ, яка знаходиться у м. Донецьку, згідно 

попередньо наміченого плану, з 10.00 до 15.00 год. здійснювала 
патрулювання у Будьонівському, Калінінському, Київському та 
Пролетарському районах міста з питань моніторингу стану громадянських 
свобод.  

Також о 11.00 год. виїжджали на Вокзальну площу для документування 
факту бомбардування ж/д вокзалу.  
 
 


