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„SEPARATYŚCI” WCIĄŻ ATAKUJĄ I PRZYGOTOWUJĄ
ODDZIAŁY NA MARIUPOL
Noc z wtorku na środę przyniosła kolejne ataki wojsk rosyjsko-separatystycznych na pozycje
ukraińskie, w tym z wykorzystaniem ciężkiej artylerii.
We wtorek 5 maja zginęło w sumie aż sześciu ukraińskich żołnierzy. W pobliżu Gorółówki transporter
opancerzony Sił Zbrojnych Ukrainy wpadł w zasadzkę. Dwie osoby zginęły, a cztery są ranne. W
Awdijiwce od min zginęło czterech żołnierzy z 1 Batalionu 95 Brygady Powietrznodesantowej.
Znacząca eskalacja naruszeń zawieszenia broni po raz kolejny potwierdzona została też przez OBWE.
Od godziny 18:00 do 24:00 również w dniu wczorajszym odnotowane zostały kolejne 42 naruszenia
zawieszenia broni przez „milicje republik ludowych”. Z artylerii kalibru 152 mm trzykrotnie ostrzelane
zostały ukraińskie pozycje pod Awdijiwką, a dwukrotnie pod Szyrokine. Dodatkowo w okolicach tego
ostatniego, dwukrotnie miał miejsce ostrzał z artylerii kalibru 122 mm. Podobnie było pod
miejscowościami Opytne i Wodjane.
Ataki na wojska ukraińskie z moździerzy kalibru 120 mm miały miejsce w pobliżu: Opytnego,
Siewiernego, Hranitnego, Pisk i Szyrokine. Ponadto użyte zostały czołgi w okolicach Kirowego. Z kolei
w obwodzie ługańskiem celem ataków „separatystów” stała się wczoraj przede wszystkim Stanica
Ługańska – stacjonujące w jej okolicach wojska ukraińskie atakowane były z artylerii przeciwlotniczej,
granatników i broni maszynowej.
Jak informuje ukraiński analityk Dmytro Tymczuk z grupy „Informacyjny opór”, pod Mariupolem
przygotowana została grupa uderzeniowa „separatystów”. Liczy ona obecnie 3 tys. osób,
wyposażonych w kilkadziesiąt wozów bojowych i rozlokowana jest na północ od Nowoazowska.
Zaopatrzenie, broń i ludzie dla oddziałów docierają przez miejscowość Telmanowe. Oprócz tego
przygotowywane są grupy wojskowe, które mają działać na ﬂankach ukraińskiej armii, rozlokowanej w
regionie Switłodarsk-Artiomowsk. Natomiast przez Makijiwkę kontynuowane jest dostarczanie
zaopatrzenia i sprzętu wojskowego w stronę Gorłówki i Jenakijewa. Na chwilę obecną mowa jest o
ilości 16 wojskowych pojazdach opancerzonych, w tym transporterach opancerzonych MT-LB, 7
czołgach, 2 bojowych wozach piechoty i nieoszacowanej ilości ciężarówek.

