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ZACIĘTE WALKI W REJONIE MARIUPOLA. ROŚNIE
LICZBA OFIAR
We wtorek wieczorem wspierani przez Rosję „separatyści” rozpoczęli silny ostrzał pozycji ukraińskich
w pobliżu Mariupola.
Według potwierdzonych informacji o godzinie 19:45 lokalnego czasu rozpoczął się zmasowany ostrzał
wsi Szyrokine pod Mariupolem. Użyte zostały moździerze, czołgi i artyleria. Jak napisał w okolicach
21:00 Andrij Chomanczuk, żołnierz 79 Brygady ukraińskiej armii na swoim proﬁlu na Facebooku:
„niespokojnie jest na całej linii od Hranitnego do Szyrokine."
Walki toczyły się we wtorek także na północnym odcinku frontu, w obwodzie ługańskim. Jak
poinformował przed godziną 20:00 lokalnego czasu gubernator obwodu Ługańskiego Giennadij
Moskal, życie straciło do tego czasu czterech ukraińskich żołnierzy, a dwójka jest rannych, w tym
jeden ciężko.
„W drugiej połowie dnia w okolicach Kateryniwki i Stachanowa, które znajdują się dokładnie na linii
rozgraniczenia, rozpoczęła się walka pomiędzy terrorystami i żołnierzami ukraińskimi. Na początku
bojownicy ostrzelali nasze pozycje od strony Stachanowa i Perwomajska z moździerzy i artylerii,
później miało miejsce bezpośrednie starcie zbrojne” – głosił komunikat Moskala.
Wciąż utrudniony jest kontakt z terenem działań wojennych, stąd nie ma jeszcze pełnych danych o
liczbie oﬁar i rannych. Wcześniej w okolicach 13:00 we wtorek, w również w obwodzie ługańskim, w
okolicach Zołotego i Katerynikwki życie straciło sześciu ukraińskich żołnierzy, a sześciu innych zostało
rannych. Najpierw ukraiński oddział, który wyruszył na rozpoznanie okolicy przez wzmożony ruch
przeciwnika został ostrzelany z moździerzy. Kiedy stało się jasne, że są ranni, do atakowanych
wyruszyła grupa patrolowa, jednak jej samochód wjechał na minę.
Do liczby rannych z wtorku dochodzi też dwójka cywili z Pisk, które są oﬁarami ostrzału separatystów.
Ludność cywilna ostrzelana została z artylerii także w Kateryniwce i Popasnej. W centralnej części
frontu w obwodzie donieckim prowadzony był z kolei ostrzał z moździerzy kalibru 82 i 120 mm,
artylerii przeciwlotniczej i ciężkich karabinów maszynowych. Zaatakowane zostały m.in.: Awdijiwka,
Starohnatiwka, Nowohryhoriwka i Krasnohoriwka. W Starohnatiwce odnotowano także zwiększoną
aktywność snajperów.

