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Щоденник знищення 
міста Сєвєродонецьк 

(результати моніторингу ГО «Інститут 
«Європейська слобода» гуманітарних наслідків 

129 днів бойових дій у Луганській області) 
 
Укладач:  Олексій Свєтіков 

 

Зауваження: У звіті використані фотографії, оприлюднені у різних джерелах Луганською 
обласною військово-цивільною адміністрацією та управлінням патрульної поліції, які є об’єктом 
суспільної власності. А також стоп-кадри з різних відео. Об’єкти приватного авторського права у 
звіті не використовувалися. 

 

Foreword: 

This is not the history of the Russian-Ukrainian war. This is the story of the 
destruction of a beautiful city and the death of many of its inhabitants. The 
world should know this story. And, finally, to conclude that in modern warfare 
there is no such goal as the "defense of cities." Combatants use urban battles to 
defeat the enemy army, and not at all for the defense or liberation of cities. And 
after such a "defense" or "liberation" cities turn into ruins, and their inhabitants 
die or experience extreme hardship. 

It is time to recognize the conduct of hostilities in cities as a war crime, and 
to include such a norm in international law. 

 

 

Сєвєродонецьк, 2022 рік 
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Напередодні 

 

Лінія розмежування між збройними силами України та збройними формуваннями ЛНР 
сформувалася на початку 2015 року, після чого змінилася несуттєво під час просування ЗСУ у 
напрямку Кримське-Жолобок. За 7 років війни позиції уздовж цієї лінії були добре укріплені, 
зокрема залізобетонними фортифікаційними спорудами. Станом на 24 лютого 2022 року оборону 
цих позицій тримали бійці 24-ї (район Попасної), 57-ї (район Новотошківки) та 79-ї (район Щастя та 
Станиці Луганської) бригад ЗСУ, а також окремі підрозділи національної гвардії України. На 
Світлодарській дузі (це переважно територія Донецької області) діяла 30-та бригада ЗСУ. 

Так званий 2-й армійський корпус, що займав позиції в Луганській області та на 
Світлодарській дузі з протилежної сторони, на початок року мав чисельність приблизно 14 тисяч. 
Переважно це були жителі Луганської області, але були у його складі й жителі інших регіонів 
України, росіяни тощо. Перед початком війни цей корпус було чисельно поповнений шляхом 
мобілізації на непідконтрольній території Луганської області. 

З кінця другої декади лютого, ще до визнання Росією ЛНР і ДНР, ситуація на лінії 
розмежування в Луганській області суттєво загострилася. Артилерійські удари завдавалися по 
цивільних об'єктах у Станиці Луганській, Тошківці, Золотому та по деяких населених пунктах на 
непідконтрольній території. 

Найбільш «гарячою» ситуація була у місті Щастя, де знаходиться ЛугТЕС – єдина велика 
електростанція регіону. 21 лютого внаслідок обстрілу тут було обірвано лінію електропередачі та 
припинено подачу електроенергії на місто. Що призвело до зупинки насосної станції та станції 
перекачування каналізаційних стоків, припинилася подача води до житлових будинків. Тоді ж 
було пошкоджено теплотрасу, якою подавався теплоносій від електростанції на опалення 
житлових та комунальних будівель. 

У той же день, о 13:10, було пошкоджено ЛЕП 220 «ЛугТЕС-Лисичанська», а це єдина ЛЕП 
великої потужності, яка була підключена до станції. Внаслідок цього автоматика відключила блок, 
який був у роботі. Мінометний обстріл території електростанції продовжувався, і проводити 
ремонтні роботи у цій ситуації було неможливо. Персонал (крім чергового) зі станції було 
вивезено, а черговий персонал сховався у бомбосховищах. 

Зупинка Луганської ТЕС призвела до короткочасного припинення подачі електроенергії до 
деяких населених пунктів області, але в цілому підконтрольна Україні частина Луганщини була 
оперативно підключена до ПС «Кремінська» 500/220. Від цього джерела живився увесь північ 
Луганської області і після того, як його територія була зайнята ВФ ЛНР. Так, до Станиці Луганської 
електроенергія подавалася з ПС «Кремінська» 500/220 навіть у квітні. 

22 лютого у Щасті тривали обстріли як електростанції, так і міста. Зокрема, цього дня 
постраждала будівля дитячого садка. А о 12:30 міни потрапили в силове обладнання 
електростанції, спалахнули 3 трансформатори, у кожному з яких знаходилося по 40 тонн масла. 
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ДСНС направила на гасіння пожежі 12 
пожежних автомобілів, проте вони не 
змогли проїхати через обстріл. 
Трансформатори повністю вигоріли і 
для відновлення роботи ТЕС тепер 
потрібна була їхня заміна. Що у 
ситуації на кінець лютого зробити було 
неможливо. Роботу станції було 
відновлено лише 7 травня, і це 
зробили вже енергетики ЛНР, а не 
України. 

       22.02.2022р. – на ДТЕК-ЛугТЕС горять трансформатори 
 

22 лютого Росія визнала незалежність ЛНР та ДНР, а пізніше Путін заявив, що Росія визнає 
територію республік у межах Луганської та Донецької областей 2014 року. Стало зрозуміло, що 
будуть бої за включення до складу ЛНР підконтрольних територій області, включаючи місто 
Сєвєродонецьк. І що це відбуватиметься за безпосередньої участі збройних сил Російської 
Федерації (далі ЗС РФ). 

23 лютого з РСЗВ М-21 «Град» були обстріляні Муратове та Кряківка, з гармат 122 мм 
Трьохізбенка, Лобачево, Лопаскіно. Кримське було обстріляно 6 разів, Щастя - 8. Причепилівку та 
Троїцьке (Попаснянського району) обстріляли з мінометів. 

Увечері 23 лютого співробітникам обласної прокуратури, ГУ Національної поліції, 
обладміністрації видали на руки трудові книжки, їм довели нове місце служби – місто Харків. 
Тобто про початок війни 24 лютого у Сєвєродонецьку було відомо. Проте наступ ЗС РФ на Харків 
був, ймовірно, несподіваним – влада України мабуть очікувала військові дії тільки на Донбасі. 

 

24 лютого 

Бойові дії: 

Зранку підрозділ ЛНР чисельністю приблизно в 50 осіб у супроводі танка перейшов міст 
через Сіверський Донець і атакував позиції ЗСУ в 
місті Щастя. До 9 ранку ця атака була відбита, 
противник поніс втрати. У тому числі у полон 
потрапило близько десяти бійців військових 
формувань ЛНР (далі ВФ ЛНР). Міст після відбиття 
атаки був підірваний, один із його прольотів 
обвалився. Проте обрушився проліт мосту не над 
річкою, а над берегом. І рух цим мостом було 
відновлено вже 12 березня – провал засипали 
ґрунтом. 

12.03.2022р. – міст через річку Сіверський Донець 
у місті Щастя після відновлення 
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 Штурм Щастя, можливо, був відволікаючим маневром, бо дуже вже малі сили у порівняні з 
чисельністю захисників міста, були 
задіяні ВФ ЛНР у цьому штурмі. А про 
те, що там буде наступ, у ВСУ знали ще 
напередодні. І поки йшов бій у Щасті, 
ВФ ЛНР зайняли село Лопаскіне на 
лівому березі Сіверського Дінця. При 
цьому в полон здалися 15 бійців 53-ї 
ОМБр. У Лопаскіно була наведена  

24.02.2022р. – ВФ ЛНР форсували Сіверський Донець у Лопаскіне  
  

понтонна переправа, по якій через Сіверський Донець на лівий берег переправилася бронетехніка 
ВФ ЛНР. Противник почав просуватися у бік Трьохізбенки, де був зупинений підрозділами ЗСУ. 

Тим часом у північно-східні район Луганської області вторглися регулярні частини ЗС РФ. О 
8:15 російські військовослужбовці без опору з боку українських прикордонників перейшли із 
російського міста Чорткове на територію українського селища Мілове, де зайшли до 
адміністративної будівлі Міловської громади. Голова якої погодився на співпрацю. Інша група 
військовослужбовців ЗС РФ зайняла прикордонне село Городище, ще одна зайняла Красну 
Талівку. Пізніше російська військова колона зайшла до селища Марківка, керівник громади якої 
також погодився на співпрацю з ними. 

О 6:04 був обстріл Старобільська, пізніше цього ранку були нанесені 3 удари по військовим 
об’єктам біля Сєвєродонецька. 

Жертви: 

У Старобільську загинув мирний житель, а керівник Щастинської ВДА заявив про 7 загиблих 
жителів міста Щастя. Проте підтвердження з інших джерел останньої інформації не було, і це 
повідомлення в нашому моніторинговому звіті не враховувалась. 

Руйнування: 

У Старобільську на вулиці Ватутіна 
було загоряння двох двоповерхових 
будинків, на вулиці Старотаганрозькій 
було загоряння СТО, пошкоджено 
будівлю дитячого садка та перебито 
газопровід середнього тиску. У Щасті 
спалахнула квартира у 
багатоквартирному будинку та 
постраждала будівля інтернату. 

Евакуація: 

                  24.02.2022р. – загоряння будинків у Старобільську 
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На Луганщині загальну евакуацію було оголошено о 5:50. За день було відправлено три 
евакуаційні поїзди, проте фактично це були рейсові поїзди до Києва, Хмельницького та Ужгорода, 
на які вже були продані квитки. Ці поїзди вирушили не за розкладом, і в них перевозили не лише 
пасажирів з квитками. Так, перший поїзд вирушив зі станції Лисичанськ о 15:10, на ньому були 
евакуйовані з Сєвєродонецька 200 дітей та 38 супроводжуючих. Другий поїзд вирушив зі станції 
Лисичанськ після 17 години, третій - через 2 години. За інформацією Луганської обласної 
військово-цивільної адміністрації (далі - ЛОВЦА), за день було евакуйоване 3 тис. осіб. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

О 17:55 було знеструмлене насосну станцію Світличанського водозабору, внаслідок чого без 
централізованого водопостачання залишилися Нижнє, Світличне, Новотошківське. Подача 
побутового газу була припинена в 15 населених пунктів, у тому числі в Лобачево, Єпіфановці, 
Муратове, Капітанове. Без електрики залишились 41 населений пункт, у т.ч. Кримське, 
Новотошківське, Світличне, Тошківка. Щастя було без електроенергії частково. 

 

25 лютого 

Бойові дії: 

Протягом дня відбувалися зіткнення підрозділів ЗСУ з ВФ ЛНР на лівому березі Сіверського 
Дінця в районі селища Трьохізбенка. 

Тим часом підрозділи ЗС РФ просунулися з Мілового та з Марківки до Старобільська. 
Військові дії нагадували тут ті, що відбувалися і в інших областях України – механізовані колони ЗС 
РФ пересувалися з великою швидкістю на великі відстані. Оборонних позицій на їхньому шляху не 
було, як і значних підрозділів, які б вступали у зустрічні бої. 

Водночас бійці ЗСУ, Нацгвардії, 
прикордонники здійснювали несподівані напади 
на росіян, завдаючи їм шкоди. Так, вони були 
атаковані у районі Біловодська, у Старобільську, 
біля мосту через Айдар у Старобільську. Звичайно, 
що при цьому втрати несли й українські військові. 
Наприклад, у Старобільську загинули 7 
українських прикордонників, яких поховали у 
Чмирівці. На місці сутички у Чмирівці біля 
Старобільська були знищені приватні житлові 
будинки. 

25.02.2022р. – місто бою у села Чмерівка біля Старобільську 
 

У населених пунктах, якими проходили механізовані колони ЗС РФ, гарнізони не 
залишалися: колона заїхала, військові з кимось поспілкувались і поїхали далі. Тобто росіяни 
контроль над населеними пунктами, які проїжджали, не встановлювали, ними, як і раніше, 



6 
 

керували ті самі особи, що й до війни. Керівники деяких територій (Мілове, Марківка, Станиця 
Луганська) перейшли на сторону ЛНР, інші – ні. Але й ті, й інші продовжували керувати 
територіями. Так, перша колона ЗС РФ увійшла до Старобільська 25 лютого, а цілком 
проукраїнська міський голова Яна Литвинова продовжувала керувати містом аж до 3 березня. 
Коли до Старобільська приїхали силовики з Луганська. 

З зайняттям росіянами Старобільська над українськими підрозділами, які були на позиціях 
від Щастя до Станиці Луганської, нависла загроза оточення. І вони були оперативно відведені до 
Сєвєродонецька. Після чого обидва мости через річку Айдар у Новоайдарі були підірвані. 

Протягом дня було обстріляно Попасну, Золоте, Новотошківку, Нижнє. 

Жертви: 

Загинула жителька Старобільська. На непідконтрольній території загинули 2 жителя селища 
Донецький, 1 жителька отримала контузію. 

Руйнування: 

У Попасній пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю. 

Евакуація: 

Для евакуації жителів Щастя було направлено шкільні автобуси, водіями який стали 
співробітники ДСНС. Але автобуси потрапили під обстріл, одного з водіїв було поранено. За день із 
Щастя до Петропавлівки було евакуйоване понад 200 осіб. У Щасті лишилося приблизно 500 
жителів. 

З вокзалів Лисичанська та Рубіжного планували відправити 2 залізничні потяги з 
евакуйованими. Однак після обстрілу вокзалу в Куп'янську напрямок руху поїздів змінили, їх 
направили через Попасну і далі на Сіверськ. На жаль, після прибуття поїздів до Попасної внаслідок 
обстрілу було пошкоджено залізничну колію в Камишевасі. І поки його ремонтували, два поїзди з 
пасажирами усю ніч перебували у Попасній. Потяги виїхали звідтіля зранку 26 лютого. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: У Сєвєродонецьку внаслідок вибуху 
пошкоджено котельню СТКЕ у 83-му мікрорайоні, через що нова частина міста (180 
багатоповерхових будинків) залишилася без опалення. Є попередня інформація про те, що 
теплоносій з теплоколекторів СТКЕ не був злитий, й існує загроза, що вони були розморожені під 
час березневих морозів. 

У Щасті відсутнє водопостачання та електроживлення в житлових будинках. 

 

26 лютого 

Бойові дії: 
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З ночі у житлових кварталах Сєвєродонецька, у тому числі у підвалах житлових будинків, 
розташувалася жива сила ЗСУ, а проміж домами – броньована техніка та артилерія. Біла будівель 
були викопані окопи, деякі вулиці перекриті барикадами з автомобільних шин.  

24.02.2022р. – Сєвєродонецьк, ранок, міномет біля 
будинку зв’язку на пр-ті Космонавтів веде вогонь 

24.02.2022р. – Сєвєродонецьк, бойова позиція танку 
серед 9-поверхівих житлових будинків 

 

В обідній час у Сєвєродонецьку, в районі автовокзалу, було чути автоматну стрілянину, після 
чого до місця бою по вулицям Гагаріна та Лисичанській поїхав танк. Десь там він зробив постріл. 
Чи то ДРГ, чи то навчання. Періодично з міста стріляла артилерія, але по місту у цей день прильотів 
не було. 

Дорога на Щедрищево була замінована: міни стояли просто на проїжджій частині та 
прикопані на узбіччі, увечері на одній з них підірвався легковик з родиною сєвєродончан.  

  

24.02.2022р. - дорога з Сєвєродонецька на Щедрищево, 
міни лежать на дорозі та прикопані на узбіччі 

24.02.2022р. – решти автомобіля, що підірвався на міні - 
загинули чоловік і жінка, поранення отримала дочка 
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На дорозі між селом Смолянинове та Сєвєродонецьком було знищено танк та підбито три 
автівки ВФ ЛНР. Але Смолянинове, Боровеньки, Чабанівка залишалися у цей день у сірій зоні. 

Було завдано ракетного удару по центру Лисичанська, там пошкоджені будівлі (вибити 
вікна). 

ВФ ЛНР без бою зайняли Станицю Луганську, голова станично-луганської адміністрації 
перейшов на бік ЛНР, його призначено керівником Станично-Луганського району ЛНР. 

Без бою ВФ ЛНР зайняли Щастя, Муратове, Бахмутівку, Гречишкіне.  

У Троїцькому Попаснянського району було зруйновано міст. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинув чоловік і його жінка, поранення отримала їхня дочка - вони 
намагалися виїхати на автомобілі з Сєвєродонецька у бік села Боровеньки, але підірвалися на міні. 

Руйнування: 

У Лисичанську постраждали будівлі Будинку Техніки, гуртожиток «Нафтохімік», будівлі 
колишнього ресторану на вулиці Довженка. 

Евакуація: 

Для евакуації було подано поїзд із Попасної до Лисичанська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

В області запроваджено комендантську годину з 17 вечора до 7 ранку. 

Газ був відсутній у Штормовому (150 абонентів), Перемозі (160), Кримському (328), 
Нижньому (252), Горському (22), Городищі (387), Первомайську на Біловодщині (44), у 5836 
абонентів Щастя, у Петропавлівці, Геївці, Передільському. У Світличному без газу 180 абонентів, у 
Старобільську – 82, у Лобачеві – 55. Крім того, без газу залишаються Муратове, Капітанове, 
Дмитрівка, Райгородка, Бахмутівка, Царівка, Михайлівка, Деменкове, кілька населених пунктів 
Міловщини. 

Iнше: 

На підконтрольній території області познімали дорожні знаки. 

 

27 лютого 

Бойові дії: 

Ракетники ЗСУ вразили нафтобазу у Ровеньках, там велика пожежа.  

Під контроль ВФ ЛНР перейшли Трьохізбенка, Новоохтирка та Смолянинове. 

Руйнування: 
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27.02.2022р. – місто Щастя 27.02.2022р. – місто Щастя 
 

На непідконтрольній території у Первомайську зруйновано 10 житлових будинків, 1 будинок 
зруйновано в селищі Донецький. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Скасовано рух пасажирських поїздів по станції Лисичанськ, тепер ходитимуть лише 
евакуаційні поїзди за індивідуальним графіком. Відсутнє міжміське автобусне сполучення, у 
Сєвєродонецьку не ходить міський пасажирський транспорт, в кілька разів зросла вартість поїздок 
на таксі. 

 

28 лютого 

Бойові дії: 

О 12:40 стався перший обстріл житлових районів Сєвєродонецька, постраждали будинки 
кварталів 50, 52, 54, які знаходяться на вулиці 
Донецькій чи близько від неї. Руйнування не були 
особливо значними, тож обстріл вівся засобами 
невеликих калібрів 

ВФ ЛНР без бою зайняли Новоастрахань та 
Боровеньки. Відбулося бойове зіткнення у 
Сватовому. 

Жертви: 

Загинула мешканка Сєвєродонецька Оксана 
Єрьоменко, 1967 р.н. Вона вийшла з підвалу біля 
будинку Гагаріна, 64 і в неї потрапила міна. Ще 2 
особи отримали осколкові поранення: жінка біля 
будинку Федоренко, 42 і чоловік між будинками 53 
і 55 по Гагаріна. 

28.02.2022р. – перший суттєво пошкоджений житловий 
будинок Сєвєродонецька – вул. Донецька 
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У Сватовому загинули 4 місцеві жителі, у житловий будинок яких потрапив снаряд. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 7 будинків. У Сватовому зруйновано будинок. 

На неконтрольованій території у селищі Донецький пошкоджено 10 будівель та зруйновано 
господарську споруду. 

Евакуація:  

Вирушив у рейс черговий евакуаційний потяг із Лисичанська, ним вивезено у т.ч. 400 жителів 
Сєвєродонецька. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У Сєвєродонецьку є проблеми з мобільним зв'язком, відсутній кабельне телебачення та 
Інтернет від «Ланет». 

 

1 березня 

Бойові дії: 

Підрозділи ЛНР зайшли у сільські населені пункти колишнього Станично-Луганського 
району. 

Жертви: 

У Катеринівці та Нижньому загинули 3 місцеві жителі. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку постраждав багатоповерховий 
будинок на кварталі МЖК та будівля дитячого будинку на 
вулиці Лисичанській. У Золотому пошкоджено 20 
житлових будинків. На неконтрольованій території у 
Первомайську пошкоджено 12 житлових будинків та 
газопровід середнього тиску, у Голубовці (Кіровську) 
пошкоджено 2 житлові будинки та лінію 
електропередачі. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Попасній з'явилися проблеми з доставкою 
продуктів до магазинів АТБ та «Сім'я», але було 
відновлено Інтернет від СКС та з’явився мобільний 

зв’язок від Київстар. Центральне водозабезречення у Попасній відсутнє, розпочато підвезення 
питної води. 

Iнше: 

01.03.2022р. – постраждала будівля дитячого 
будинку 



11 
 

Над міськими адміністраціями Сватово та Старобільська висять прапори України. Проти 
селищних голів Мілового та Марківки порушено кримінальні справи за ознаками державної зради. 

Iнше: 

 

Невідомі озброєні люди 1 березня затримали на робочому місці міського голову Кремінної 
Володимира Струка і вивезли його з будівлі міської ради. Першими про це повідомили місцеві 
представники «Національного корпусу», які стверджували, що Струк заарештований СБУ. СБУ 
інформацію про затримання міського голови не оприлюднювало. Наступного дня тіло Струка було 
знайдено у лісі, причина смерті – вогнепальне поранення у серце. Генеральний прокурор України 
Ірина Венедиктова заявила з цього приводу, що кара знайшла зрадника. 

Відомо, що напередодні Володимир Стрюк відмовився виносити на розгляд Кремінської 
міської ради проект рішення з засудженням нападу Російської Федерації. 

 

2 березня 

Бойові дії: 

ЗС РФ та ВФ ЛНР встановили контроль над Новоайдаром, Старобільськом, 
Красноріченським, Єпіфанівкою, Степовим Яром, Гаврилівкою, Бобровим, Капітановим, Оріхово-
Донецьким, Кримським, Чабанівкою, Бараниківкою, Красноріченським. Їх ДРГ намагалася 
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пробитися до Сєвєродонецька, але була відбита. У Сєвєродонецьку було сформовано 
самооборону. 

Жертви: 

У Лисичанську загинув працівник пивзаводу. У Золотому 3 людини отримали поранення. На 
непідконтрольній території в Голубівці зазнали поранень два 15-річних підлітки. 

Руйнування:  

У Сєвєродонецьку пошкоджено будинок по вулиці Новікова, 21 (перебитий газопровід), 
будинок по вулиці Новікова, 13 (міна влетіла до підвалу), будинок по пр-ту Гвардійський, 16 
(вибиті вікна), будинок по вул. Науки,3 (вибиті вікна), пошкоджено дах спортзалу школи 16. У 
Лисичанську згоріла будівля магазину «Городок», пр-т Перемоги, 142 та виробнича будівля 
пивзаводу. У Попасній було попадання у виробниче приміщення вагоноремонтного заводу. У 
Сєвєродонецьку пошкоджено дах будівлі дитячого садка по Центральному, 61. На 

непідконтрольній території сталася пожежа у будівлі 
військового комісаріату у Старобільську. 

 

 02.03.2022р. – Лисичанськ, магазин «Городок»    02.03.2022р. – Сєвєродонецьк, Центральний, 61 
 

Евакуація: 

О 15 годині з вокзалу Лисичанськ таки вирушив евакуаційний потяг, відправлення якого 
планували о 9:00. Близько 6 години на поїзд чекали на вокзалі не менше 1000 жителів 
Сєвєродонецька та Лисичанська, які поїхали цим потягом. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У нових районах Сєвєродонецька відсутня електроенергія, інформація про причини 
знеструмлення та заходи щодо поновлення не оприлюднювалася. Також у місті зник кабельний 
Інтернет. 

У Сєвєродонецьку працюють 8 магазинів «Сім'я», «Сільпо» на Гвардійському, Велика 
Кишеня, мережа магазинів АТБ. Хліб сєверодонецького хлібокомбінату продається у 4 пунктах. 
Відкрито 6 аптек. 

У південних кварталах Лисичанська немає електроенергії, води та опалення. 

Інше: 
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На блокпосту ЗС РФ у Підгорівці було вилучено автомобіль лікарні, який їхав до 
Сєвєродонецька за киснем. Пізніше 
автомобіль повернули лікарні. 

У Старобільську відбувся 
проукраїнський мітинг, учасники блокували 
колону російський військових. 

          02.03.2022р. – проукраїнський мітинг у Старобільську 
 

3 березня 

Бойові дії: 

Ще одна колона ЗС РФ пройшла Старобільськ, вона попрямувала до Містків, а потім до 
Сватового. У Сватовому цю колону було заблоковано проукраїнські налаштованими громадянами. 
У Старобільську та Сватовому ВС РФ немає, українські органи місцевого самоврядування 
продовжують виконувати обов'язки. 

Були обстріляні Сєвєродонецьк, Борівське, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасна, 
Сиротине, Житлівка, Червона Попівка. У Лисичанську обстріляли перший мікрорайон на південних 
кварталах, «прилетіло» у двір дитячої обласної лікарні. 

Жертви: 

Загинуло 7 мешканців області, 13 осіб отримали поранення, з яких 2 дітей. У тому числі 
загинули 2 мешканці Попасної, ще 6 жителів Попасної поранені. 

Руйнування: 

 

03.03.2022р. – Сєвєродонецьк, руйнування житла 04.03.2022р. - Сєвєродонецьк, руйнування житла 
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У Сєвєродонецьку пошкоджено будівлі по пр-ту Центральний, 54, пр-ту Гвардійський, 23-б, 
вул. Гагаріна, 43, вул. Новікова, 19, вул. Курчатова, 29-а, вул. Гагаріна, 47-а, вул. Федоренка, 24, 
вул. Менделєєва, 58, пр-ту Гвардійському, 23, вул. Гагаріна, 43-а, вул. Гагаріна, 48-а, пр-т 
Центральний, 54-а (Сєвєродонецький центр туризму та краєзнавства), вул. Гагаріна, 10-б, вул. 
Гагаріна, 14-а, пр-ту Центральному, 51, пр-ту Центральному, 46 (ТРЦ «Джаз»), вул. Горького, 23, 
вул. Єгорова, 2-б, (Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня), пр-ту Центральному, 3. 

Евакуація: 

За день евакуйоване 550 осіб. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку припинено особистий прийом пацієнтів сімейними лікарями, лікарі з 3 
березня працюють в онлайн режимі, сімейному лікареві можна було зателефонувати. У місті 
працювали 4 аптеки, та всі супермаркети. 

Після нічного обстрілу було відключено подачу газу на увесь Сєвєродонецьк. 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доставив до міста Щастя продукти харчування та 
предмети першої потреби. 

 

4 березня 

Бойові дії: 

Вперше було обстріляне місто Рубіжне. 

Жертви: 

У Лисичанську у дитячій лікарні поранено хірурга.  

На непідконтрольній території у Первомайську поранено чоловіка 1928 р.н. 

Руйнування: 

У Рубіжному отримали пошкодження 2 житлові будинки та електропідстанція в районі КБК.  

У Лисичанську внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки на 3 мікрорайоні південних 
кварталів. Було два потрапляння в будівлю обласної дитячої клінічної лікарні, пробито дах, 
розбито відділення пульмонології. 

Евакуація: 

На 14 годину обіцяли подати евакуаційний поїзд на станцію Лисичанськ, але добиратися до 
нього було потрібно самостійно. Потяг відправився з запізненням, і відвіз в евакуацію тисячу 
жителів Луганської області. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У Сєвєродонецьку частково відновили подачу газу та Інтернет. 
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Iнше: 

Перестав виходити на зв'язок міський голова Рубіжного Сергій Хортів. Згодом з'ясувалося, 
що він переховувався в одному з підвалів у Рубіжному. Керівник ЛОВЦА Сергій Гайдай призначив 
керівником Рубіжного Романа Власенка. 

 

5 березня 

Бойові дії: 

ЗС РФ та ВФ ЛНР встановили контроль над селами Кряківка, Кам'янка, Індустріальне, 
Макіївка, Суханівка, Боровеньки, Голікове та Невське. Сталося бойове зіткнення на в'їзді до села 
Варварівка, яка стала «воротами» до Рубіжного. Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ (район 
РТІ), Попасна, Гірське. 

Жертви: 

Двоє людей загинули та 12 отримали поранення у Сєвєродонецьку, один із загиблих – у 
будинку по Вілесова, 21-а, де снаряд влетів у квартиру.  

На непідконтрольній території Первомайську поранено жінку 1969 р.н. 

05.03.2022р. – Сєвєродонецьк, снаряд 
потратив у квартиру будинку по Вілесова, 21-
А, загинули 2 людини 

 

05.03.2022р. – Сєвєродонецьк, Гвардійський, 67. Уламок влетів у 
квартиру через балкон, пробив віконне скло, штору та стіну у сусідню 

кімнату. В квартирі нікого не було 
 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку отримали пошкодження будинок по Вілесова, 21-а (снаряд влетів у 
квартиру), Курчатова, 7 (пожежа на балконі будинку), будинки по Гвардійському пр-ту, 40-Б та 67, 
зруйновано покрівлю торгового центру «Астрон». Пошкоджено 2 та 3 поверхи та вибито скло у 
будівлі лікарні у Попасній (вул. Сонячна, 35).  

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 8 житлових будинків та 
газопровід. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Без газу у Сєвєродонецьку залишались 300 багатоквартирних будинків – більше половини 
мешканців. Без опалення залишались 180 багатоповерхових будинків у новому районі міста.  



16 
 

Знеструмлена насосна станція ЗФС-3, без центрального водопостачання залишилися всі 
абоненти Попаснянського райводоканалу – жителі Попасної, Золотого, Горського, Тошківки, 
Нижнього, Новотошківки, Малорязанцеве, Лоскутівки.  

Попасна без електрики вже 3 доби. 

До Сєвєродонецька та Кремінної доставлено гуманітарні вантажі з Луцька (20 тонн) та 
Чернівців. Привезено гуманітарний вантаж до Світличного. 

05.03.2022р., у Сєвєродонецьк та у Кремінну доставлені гуманітарні грузи з західної України 
 

Через знеструмлення насосних без водопостачання залишилося 46972 абоненти північної 
частини Лисичанська, без центрального опалення 5320 абонентів, без газопостачання – 1917 
абонентів цього міста. 

Розпорядженням керівника ЛОВДУ на території Луганської області заборонено торгівлю 
алкогольними напоями. 

Iнше: 

На непідконтрольній території в Новопскові було поранено 3 учасників проукраїнського 
мітингу. Проукраїнські мітинги відбулися, також,у Сватовому та Білокуракіному. 

Записки на полях: проукраїнські мітинги жителів Луганської області 

Перший проукраїнський мітинг після початку війни в Луганській області відбувся 2 
березня, коли велика група жителів Старобільська зібралася на центральній площі міста та 
вирушила до перехрестя біля автостанції, маючи на меті завадити військовій колоні ЗС РФ 
увійти в місто. Після тривалого сперечання колона таки пройшла, проте мітинг протесту 
проти російського вторгнення відбувся, подія широко висвітлювалася в українських та 
закордонних ЗМІ. 

П’ятого березня, практично в один час, відбулися проукраїнські мітинги у Марківці, 
Білокуракіному та в Новопскові.  

В Марківці це було кілька людей, які стояли з українським прапором біля будівлі 
райдержадміністрації. А на будівлі висів паперовий плакат «Марківка – це Україна». 
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У Новопскові учасників мітингу було доволі багато, а російський військових, що вистроїлися 
напроти – кілька людей. В якийсь момент військовослужбовець вистрілив у ногу 
мітингувальнику, що був попереду – тому перев’язали ноги й винесли в лікарню. Після цього 
військові почали чергами стріляти у повітря, і мітингувальники розійшлися. В ЛОВЦА 
стверджували, що загальна кількість поранених у цей день у Новопскові склала 3 людини. 

 

 

      05.03.2022р. – мітинг у селищі Марківка 05.03.2022р. – момент поранення мітингувальника у 
Новопскові 

У Білокуракіному шостого березня на бульварі зібралися приблизно сто жителів з українськими 
прапорами. Мітинг продовжився наступного дня, 6 березня. Учасників було менше й вони 
намагались завадити у знятті український прапору з флагштоку. Військові здійснили кілька 
пострілів, інша група військових почала оточувати учасників мітинг. Й вони розійшлись. 

 

05.03.2022р. – мітинг у Білокуракіному 06.03.2022р. – жителі Троїцького не пускають 
російських військових у селище 

 

У Троїцькому шостого березня група жителів з українським прапором зустріла на мосту на 
в’їзді в селище військових ЗС РФ і домовилась, що ті не будуть входити до селища. Оскільки в 
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ньому немає український військових. Військовим ЗС РФ запропонували зайняти приміщення 
сільськогосподарської ферми, яка не використовується і знаходиться за межами селища. 

У Старобільську шостого березня відбувся черговий проураїнський мітинг, учасники якого зняли 
з шлагштоку біля будівлі райдержадмінітраціі прапор ЛНР і повісили прапор України. 

7 березня близько 21 години група військових РФ намагалася зайти у приміщення сватівського 
райвійськкомату, проте група громадян з українськими прапорами завадила їм це зробити. 
Наступного дня, 8 березня, відбувся багатолюдний мітинг жителів Сватове з українськими 
прапорами, які перекрили центральну вулицю міста – Державну. З іншого боку вулицю 
перекривали з десяток військовослужбовців ЗС РФ. Це був останній проукраїнський мітинг на 
території Луганської області у 2022 році. 

06.03.2022р. Старобільськ, мітингувальники біля будівлі 
РДА зняли прапор ЛНР 

08.03.2022р.-Сватове, проукраїнський мітинг 

 

Треба зауважити, що у Старобільску, Новопскові, Білокуракіному, Троїцькому, Сватовому після 
зайняття території ЗС РФ продовжували здійснюватися місцеве самоврядування, очолюване 
проукраїнські налаштованими головами. Організація доволі багатолюдних мітингів у цих 
населених пунктах відбувалось, ймовірно, за їх участю. 

Але у жодному випадку (окрім Новопскова) військові ЗС РФ місцевим жителям у проведені 
мітингів не заважали, й намагалися з мітингувальниками домовлятися. Що стосується 
проведення мітингів у подібних обставинах, то це здається новим явищем у сфері захисту прав 
людини. 

 

6 березня 

Бойові дії: 
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Український Генштаб повідомив про контратаку ЗСУ під Сєвєродонецьком, сталося бойове 
зіткнення в районі профілакторію «Енергетик». 

В ЛОВЦА розповіли про військову ситуацію в області. Згідно цієї інформації, підрозділи ЗСУ, 
які раніше знаходилися на фронті від Трьохізбенки до Станиці Луганської, були відведені до 
Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Де зміцнились. У північній частині області підрозділів 
ЗСУ немає, ці території українською владою не контролюються. Але й російських військових там 
практично немає, протистояння в області відбувається по дузі Рубіжне-Сєвєродонецьк-
Лисичанськ-Гірське-Золоте-Попасне. 

ВФ ЛНР зайняли Варварівку та блокпост, який був розташований приблизно за кілометр від 
Рубіжного у бік Варварівки, і який боронили бійці НГУ. Розпочалася битва за Рубіжне. 

Стрілянина в напрямку Кремінної. О 20:40 відбулися обстріли Попасної та Камишевахи. 

Жертви: 

У Рубіжному загинули 3 мирні жителі, включаючи чоловіка 1956 р.н., який проживав на вул. 
Богуна, 64. Постраждали 4 особи (серед них 2 жінки), 2 госпіталізовані. У Попасній внаслідок 
обстрілу від кількісних осколкових поранень загинула 65-річна жінка. По 1 мирному жителю 
загинули в Лисичанську та Гірському. 

Руйнування: 

У Рубіжному пошкодження отримали житлові будинки на вул. Маяковського 7, 8/1 та 5, а 
також на вул. Слов'янська, 21 та вул. Матросова, 16, залізничні колії у районі переїзду. На 
непідконтрольній території у Голубівці пошкоджено 10 будинків. 

Евакуація: 

Перекрито проїзд транспорту з Рубіжного у 
бік Кремінної - а це був головний маршрут, яким 
сєвєродончани виїжджали із міста - на Лиман і далі 
на Слов'янськ. О 16 годині має вирушити черговий 
евакуаційний потяг із Лисичанська, до станції 
потрібно добиратися самостійно. У поїзд 
допускають насамперед жінок із дітьми та жінок до 
40 років. Судячи з фотографій, на перонах вокзалу 
величезні юрби людей. 

06.03.2022р. В очікувані евакуаційного поїзду на 
залізничному вокзалі м. Лисичанськ 

 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку без газу залишаються 60 будинків, без електроенергії 13 кварталів нової 
частини міста. Відновлено подачу води до нових районів міста, яке було припинено вранці. 

У Кремінній через пошкодження електроліній понад 5 тисяч людей залишаються без світла. 

Iнше: 
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Проукраїнські мітинги відбулися у Троїцькому, Білокуракіному та Старобільську. У 
Троїцькому група протестувальників вийшла на зустріч колоні ЗС РФ і не пропустила її до селища. 
Жителі заявили, що в селищі немає ні ЗСУ, ні прикордонників, і запропонували росіянам 
розміститися в будівлі ферми, яка не використовується.  

У Білокуракіному мітинг було розігнано після застосування вогнепальної зброї, без 
постраждалих. 

У Старобільську мітингувальники зняли та спалили прапор ЛНР. Того ж дня у Старобільську 
представники ЛНР встановили контроль над телевізійною вежею та припинили мовлення 
українських телеканалів. 

 

7 березня 

Бойові дії: 

Внаслідок влучення ракети «Точка-У» виникла пожежа на нафтобазі в Луганську. 

ВФ ЛНР прорвали ешелоновану лінію оборони 24-бригади та вперше увійшли на околицю 
міста Попасна. Розпочалася битва за Попасну. 

Поліція зареєструвала 13 обстрілів невоєнних об’єктів. 

Жертви: 

У Рубіжному загинули 3 мирні жителі. В т.ч. загинула жінка о 22:40 на пр-ті Московський, 3, 
ще одна зазнала тут поранення. На вул. Визволителів, 77 осколкові поранення отримали 2 
чоловіки. Вранці отримав поранення чоловік на вул. Трудовий, 90.  

У Сєвєродонецьку у кварталі «Камелот» під мінометний обстріл потрапила бригада швидкої 
допомоги, медики отримали контузії. 

У Кремінній на провулку Дитячому осколкове поранення отримала жінка. 

Руйнування: 

У Рубіжному пожежі в будинку по вул. Трудової, 90, 
вул. Визволителів, 77, пр-ті , 3. 

У Попасній на вул. Ціолковського, 23 горів 
триповерховий багатоквартирний житловий дерев'яний 
будинок, обвалився житловий будинок на вул. 
Леванєвська, 5; горів житловий будинок на вул. Лугова, 9-б. 
Обвал на 5 поверсі 5-поверхового будинку на вул.  

07.03.2022р. – Попасне, магазин «Кубометр» 

Миронівська, 10 та на вул. Клубна, 11, займання магазину «Кубометр» на вул. Бахмутська, 
пробитий газопровід, горіли сараї.  

У селищі Комишеваха горіла квартира в будинку на вул. Космічна, 3-а. 
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У Попасній пошкоджено будівлю психоневрологічного пансіонату, у Сєвєродонецьку – дах 
дитячого садка №42. 

Евакуація: 

З Кремінної евакуювали 31 жінку з дітьми на залізничну станцію Лиман автобусом міського 
АТП, яким керували працівники ДСНС. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку в Льодовому палаці вперше роздавали гуманітарну допомогу, черга на 
вулиці була не менше 100 осіб. На щастя, у чергу нічого не прилетіло.  

У Сєвєродонецьку працювали 4 супермаркети мережі «Сім'я» та 2 магазини АТБ. В 
амбулаторіях 1 та 3 приймали хворих по одному сімейному лікарю, інші працюють у 
дистанційному режимі. 

Волонтери «Схід SOS» завезли крупи та консерви на 300 тис.грн. 

Iнше: 

У Сватовому продовжує виконувати обов'язки міського голови Віта Сліпець, а росіяни не 
змогли потрапити до приміщення військкомату через спротив проукраїнській громадськості. 

 

Записки на полях: результати перших днів війни на Луганщині 

23 лютого підконтрольну українському Уряду територію Луганської області складали 
Старобільський (площа 6930,6 кв.км), Сватівський (5329,1 кв.км), Щастінський (3380,4 кв.км) та 
Сєвєродонецький (2685,7 кв.км) райони. Разом це 18326 квадратних кілометрів, або 68,7% 
загальної площі Луганської області. 

Станом на 8 березня ЗС РФ та ВФ ЛНР зайняли усю територію Старобільського, 
Сватівського та Щастинського районів, а також села Сєвєродонецького району Червона 
Попівка, Новокраснянка, Варварівка, Михайлівка, Новоастрахань, Єпіфанівка, Боровеньки, 
Чабанівка, Смолянинове, Боброве. Під контролем ЗСУ залишилося приблизно 2,5 тис. 
квадратних кілометрів Сєвєродонецького району, або 9,4% усієї території Луганської області. 
На цій території знаходилися міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, 
Гірське, Золоте, Привілля, Новодружеск, деякі селища та сіла. 

На лівому березі Сіверського Дінця на 5 березня фактична лінія контролю ЗСУ проходила 
між населеними пунктами Кремінна, Стара Краснянка, Рубіжне, Щедрищеве, Сєвєродонецьк, 
Метьолкіне, Воронове, Борівське. Фактична лінія контролю ВФ ЛНР проходила між населеними 
пунктами Невське, Червона Попівка, Новокраснянка, Варварівка, Боровеньки, Чабанівка, 
Смолянинове, Новоохтирка, Капітанове, Муратове. Територія між цими лініями фактичного 
контролю залишалася сірою зоною. У розташованих у цій сірій зоні лісових масивах до кінця 
травня тривали маневрені бої піхотних підрозділів, метою яких було не стільки оборона чи 
захоплення території, скільки знищення живої сили та техніки супротивника. 
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Дії стрілецьких підрозділів ЗСУ та нацгвардії у лісових масивах підтримувала артилерія, 
яка розташовувалася у тому числі у місті Сєвєродонецьк. Залпи гаубиць та реактивних 
установок з території міста звучали щоденно по кілька разів з 4 ранку до 23 вечора, починаючи 
з 26 лютого. Вночі, зазвичай, було тихо. 

У місті було розбудовано кілька ліній оборони. Передові опорні пункти були на території 
тролейбусного управління, житлових комплексів «Камелот» та «Оріана». 

Кілька опорних пунктів було на Гвардійському проспекті. Особливо креативним був такий 
опорний пункт у 9-поверховому будинку по Гвардійському проспекту, 63 – бійці демонтували 
вітрину аптеки і розташували позиції в середині будівлі, укріпивши її мішкам з піском. За кутом 
будівлі стояла БМП, навколо були викопані окопи.  

Опорний пункт в 5-поверховому будинку по вулиці Донецькій, був облаштований у 
найближчому до проспекту під’їзді, навколо вхідних дверей з мішків з піском був облаштований 
бруствер, в якому для проходу мешканців будинку був залишений вузький прохід. Зі сторони 
проспекту було викопано окоп, за будівлею зі сторони вулиці Донецької стояла БМП.  

Найбільша лінія оборони була створена біля будівель на парній стороні проспекту 
Космонавтів: в’їзди до кварталу були перекриті барикадами з автомобільних шин, біля 
кожного будинку були викопані окопи, за будівлями стояли БМП. В’їзд на Космонавтів з боку 
шосе Будівельників був перекритий, поблизу перехрестя Гагаріна та Космонавтів на обох 
вулицях здійснювалась перевірка документів у водіїв автомобілів. 

В місті було досить багато бійців, озброєних стрілецькою зброєю та переносними 
протитанковими та зенітними реактивними установками. Розміщувались вони переважно у 
підвалах житлових будинків, а до кінця березня перебралися у порожні квартири на перших 
поверхах будівель. 

Масовані обстріли Сєвєродонецька з боку ВФ ЛНР розпочалися 2 березня, особливої шкоди 
ЗСУ вони не завдавали, але призводили до руйнування будинків та соціальних об'єктів міста та 
загибелі мирних жителів. У перші 15 днів війни саме Сєвєродонецьк постраждав більше за інші 
міста області. Хоча тут у межах міста стрілецьких боїв не було жодного разу до кінця травня. 
А звуки автоматної стрілянини, які іноді чули містяни в будинках на околицях міста, долинали з 
прилеглих до Сєвєродонецька лісових масивів. 

Інша ситуація була у Рубіжному, масовані обстріли якого розпочалися 4 березня. Вже 11 
березня підрозділи ВФ ЛНР вийшли на північно-східні околиці міста з боку Варварівки і тут 
почалися міські бої. 

На правому березі Сіверського Дінця ВФ ЛНР у перші дні війни зайняли село Кримське, а ЗСУ 
відступили на лінію Світличне – 29-й блокпост. 29-й блокпост – це добре обладнані бетонні 
фортифікаційні споруди на перехресті автодороги Р-66 та дороги Світличне-Донецький, що 
існували з 2014 року. Від 29-го блокпосту на захід позиції ВСУ проходили поблизу населених 
пунктів Новотошківське, Оріхове, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Новозванівка, 
Троїцьке. За 7 років війни вони були добре укріплені, і у перші 15 днів війни ВФ ЛНР прорвали їх 
лише на невеликій ділянці на південь від Попасної. 7 березня противник увійшов на південну 
околицю цього міста, тут почалися міські бої. 
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У наступні два місяці саме Рубіжне та Попасна потерпали від війни найбільше, це був 
результат вуличних боїв. 

 

8 березня 

Бойові дії: 

Масований обстріл Сєвєродонецька з «Градів». 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинули 10 мешканців: 2 чоловіків загинули біля гаража в 
автомобільному кооперативі біля підстанції на шосе Будівельників, біля автомобіля швидкої 
допомоги загинули два парамедики, які приїхали зробити знеболювальну ін'єкцію онкохворому 
на вулиці Космонавтів, загинула жінка за адресою вулиця 8 Березня, 18, четверо чоловіків 
загинули за адресами проспект Хіміків, 20, проспект Хіміків, 34, вулиця Менделєєва, 43, проспект 
Гвардійський, 63-а. Загинула людина біля будинку 106 по вулиці Гагаріна. Постраждали від вибухів 
люди на вулиці Богдана Лищини біля магазину «Стройка» та АЗС «Паралель», за адресою проспект 
Центральний 40 (2 постраждалих) та проспект Центральний, 49 (2 постраждалих), на Донецькій, 
48-а (3 постраждалих) та Донецькій 46-а (1 постраждалий). 

2 місцеві жителі загинули в Рубіжному в будинку 27 на вул. Менделєєва. У т.ч. загинула 
жителька Рубіжного за адресою Московський проспект, 3, ще одна жінка отримала тут поранень. 
Двоє поранених чоловіків за адресою Рубіжне, вуз. Визволителів, 77-а. Зазнала порань жінка з 
Кремінної, що мешкала за адресою пров. Дитячий, 3. 

Руйнування:  

Зранку у Сєвєродонецьку зруйновано покрівлю будинку 101 по Гагаріна, пошкоджено 
будинок по Курчатова, 22. Після обіду пошкоджено кілька багатоквартирних будівель. 

Була обстріляна школа № 4 у 
Лисичанську, будинки у Рубіжному 
(пр. Московський, 1) та Кремінній (вул. 
Центральна 148 та вул. Партизанська, 
36) . Були пошкоджені багатоквартирні 
будинки в Золотому та приватні 
будинки в Борівському та Сиротиному. 

08.03.2022р. – Сєвєродонецьк, Курчатова, 22 

Евакуація: 

Евакуаційний поїзд цього дня було скасовано через пошкодження колії в Лисичанську. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: У Сєвєродонецьку припинилася робота 
кабельного телебачення. 

Iнше: 
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У Сватовому відбувся мітинг, на якому проукраїнськи налаштовані громадяни вимагали від 
ЗС РФ залишити місто. 

 

9 березня 

Бойові дії: 

Бойові зіткнення на східній околиці Рубіжного. Обстріляні Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, 
Золоте, Борівське. Поліція зареєструвала 26 обстрілів невоєнних об’єктів. 

Жертви: 

У Рубіжному загинули 4 жителі, у т.ч. 2 тіла знайшли у завалах будинку на вулиці 
Володимирській та 1 – у завалах будинку на вулиці Богуна.  

У Сєвєродонецьку загинула 1 особа. У Лисичанську загинула 1 особа.  

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку горіла квартира на шосе Будівельників 11-а та будівля СТО, пробитий дах 
у будівлі дитячого садка № 42 по вул. Курчатова, 17а.  

Рубіжному пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Менделєєва, пожежі на вулицях 
Червоноармійській, Визволителів, проспекті Московському. Горів гараж. 

Борівському пожежі у 2 будинках – у провулку Піщаному та у провулку Абрикосовому. 
Постраждав житловий будинок у Метелкіному. 

 09.03.2022р. – Сєвєродонецьк, горить газ з пробитої труби 10.03.2022 – Сєвєродонецьк, вул. Курчатова 

У Попасній пожежа у магазині будматеріалів на вул. Бахмутській, пошкодження у школі №1, 
пожежа в гаражі та у будівлі недіючої лікарні.  

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Усі лікарні підконтрольної частини працюють у штатному режимі. Без електрики 
залишаються 87666 жителів підконтрольної частини Луганської області. 

Iнше: 

У Новопскові будівлю місцевої ради зайняли представники ЛНР, селищна рада 
перереєстрована у місті Васильків Київської області. 

 

10 березня 

Бойові дії: 

Обстріли Рубіжного та Сєвєродонецька. Поліція зареєструвала 34 обстріли невоєнних 
об’єктів. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинуло 2 особи: о 7:05 жінка на вулиці Лисичанській та о 12:30 чоловік 
біля магазину «Водолій» на Курчатова. Поранено 6 осіб: 2 у будинку на вулиці Лисичанській, жінка 
на вулиці Лісовій та жінка на вулиці Гагаріна.  

У Рубіжному 3 поранених (2 на вулиці Менделєєва та 1 у Забіркіному).  

На непідконтрольній території у Первомайську загинула жінка 1957 р.н. (Померла в 
результаті поранення). 

Руйнування: 

 

10.03.2022р. – Сєвєродонецьк, горить ринок 
«Успіх» на вулиці Курчатова 

10.03.2022р. – Сєвєродонецьк, центральна бібліотека, 
проспект Центральний, 54 

 

У Сєвєродонецьку пожежа та провал стіни в сусідню квартиру у квартирі на Гвардійському 
проспекті, на Вілесова та Курчатова горять 2 квартири, горять торгові ряди на ринку «Успіх», 
перебиті газопроводи біля 2 будинків. 

Евакуація: 

Планується евакуаційний поїзд із Камишевахи о 14 годині. Потяг має пройти Лисичанськ та 
Рубіжне. 
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Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку працюють 4 супермаркети - всі у старих районах міста. Випікає хліб 
сєверодонецький хлібозавод, який продає його у двох своїх магазинах, розташованих біля 
проммайданчика заводу. Відкрилася одна аптека біля центрального ринку.  

У Рубіжному відкрився волонтерський пункт видачі гуманітарної допомоги у школі №2. 

 

11 березня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР вийшли на східну околицю Рубіжного.  

Поліція зареєструвала 32 обстрілів невійськових об’єктів. 

Жертви: 

У Кремінському будинку для літніх людей загинули не менше 31 пацієнта. 

У Сєвєродонецьку поранено людину на вулиці Курчатова, у Сиротино поранено людину на 
Гоголя, 1. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пожежі у 4 квартирах – на Вілесова, Курчатова, Гвардійському та Гагаріна. 

У Лисичанську пожежі квартир на Молодіжному кварталі та на вулиці Жовтневій. 

У Кремінній вигорів приватний будинок на вулиці Автопарковій. 

У Рубіжному вигоріла будівля будинку ветеранів.  

На непідконтрольній території у Стаханові пошкоджено 5 житлових будинків, 2 господарські 
будівлі та газопровід. 

11.03.2022р. – Сєвєродонецьк, пожежа у людей                   11.03.2022р. – Сєвєродонецьк, поліцейські почали 
над головами      розвозити гуманітарну допомогу 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Сєвєродонецька ВЦА опублікувала повідомлення про адресну доставку гуманітарної 
допомоги, для цього потрібно зателефонувати, або надіслати СМС-повідомлення. Проте на 
надіслане нами СМС-повідомлення (на користь 82-річної пенсіонерки) гуманітарна допомога 
доставлена не була. 

ЛОВЦА опублікувала повідомлення, що у Сєвєродонецьку поліцейські розпочали доставку 
гуманітарної допомоги до укриттів. 

 

Записки на полях: трагедія в будинку-інтернаті 

У лісовому масиві на в'їзді в Рубіжне з боку Старої Краснянки, за 600 метрів ліворуч від 
дороги Р-66 та за 700 від найближчих будинків Рубіжного, розташована 4-поверхова будівля 
обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів (адреса с. Стара 
Краснянка, вул. Переїзна, 4). Це була найбільша установа такого профілю на підконтрольній 
частині Луганської області, розрахована на 120 осіб. 

На початку березня керівництво установи звернулося до місцевої влади з клопотанням 
про евакуацію контингенту, але їм відмовили на тій підставі, що околиці будівлі заміновані та 
дороги перекриті. 

Як зазначено у звіті від 29.06.2022 року офісу Комісії з прав людини ООН, 7 березня на 
територію будинку для літніх людей увійшли військовослужбовці ЗСУ, які обладнали в будівлі 
бойову позицію. Зокрема, тут було встановлено кулемет та РПГ. 9 березня між бійцями ВФ 
ЛНР та бійцями ЗСУ, які перебували у будівлі, сталося бойове зіткнення, в результаті якого 
ніхто з пацієнтів і персоналу не постраждав. 

11 березня будівля була обстріляна з танка, в ній почалася пожежа. У будівлі цього дня 
знаходилося 71 пацієнт, з яких близько половини були не ходячими, з ними були 15 працівників 
установи. Бій продовжувався і розраховувати на приїзд рятувальників не доводилося. 
Працівники установи вивели з будівлі пацієнтів, здатних пересуватися самостійно, і разом з 
ними сховалися у лісі. Вони пройшли приблизно 5 км, і натрапили на комбатантів із ВФ ЛНР, які 
надали їм допомогу. Більшість цих пацієнтів (15 осіб за твердженням ЛОВЦА) вивезли до 
Сватівського геронтологічного інтернату, що знаходився на непідконтрольній території. 

11.03.2022р. – не менше 31 літніх людини загинули під час пожежі в обласному будинку-інтернаті 
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Можливо, що вижили й інші пацієнти, які вибралися з палаючої будівлі. А от люди, не 
здатні самостійно пересуватися, були приречені, вони згоріли живцем. 

23 травня слідчі вилучили з будівлі будинку-інтернату та вивезли до Луганська 31 тіло 
(фрагменти тіл) людей, які загинули під час цієї пожежі. Можливо, що були знайдені не всі 
жертви цієї трагедії. 

 

12 березня 

Бойові дії:  

У першій половині доби обстріляли Сєвєродонецьк, Золоте, Борівське та Сиротине. Після 
обіду та ввечері вогонь вівся по Рубіжному, новим районам Сєвєродонецька, по Попасній, 
Кремінній, Золотому. Поліція зареєструвала 49 обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку в будинку на Ломоносова загинув мешканець, який перебував на балконі. 
У цій же квартирі було поранено мешканця, що знаходився на кухні. Було поранено чоловіка на 
вулиці Курчатова та мешканку Сиротиного на вулиці Гоголя. У Кремінній був 1 загиблий та 2 
поранених. Двоє жителів було поранено у Рубіжному.  

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку сталося загоряння квартир на проспекті Гвардійському та на шосе 
Будівельників, на вулицях Вілісова, Гагаріна, Курчатова. Пожежі у будинках сталися на вулицях 
Агафонова, Вілесова, Гагаріна, Гоголя, Курчатова, на шосе Будівельників, проспекті Гвардійському. 
У Лисичанську горіли квартири у будинках на кварталі Молодіжному та на вулиці Жовтневій. У 
Рубіжному горіло 8 будинків. У Сєвєродонецьку були загоряння школи та будівлі лісгоспу, у 
Рубіжному – магазину. На непідконтрольній території в Ірміно було зруйновано житловий 
будинок, пошкоджено 3 житлові будинки, будівлю школи №12. 

 

Записки на полях: перші гуманітарні наслідки військових дій на 
Луганщині 

За даними нашого моніторингу на підконтрольних територіях Луганської області за 
перші 15 днів війни загинули 81 мирних жителів, у т.ч. 17 осіб у Сєвєродонецьку, 12 осіб у 
Рубіжному, по 3 особи у Лисичанську та Попасній, 46 – в інших населених пунктах, включаючи 31 
загиблого у будинку-інтернаті для літніх людей у Старій Краснянці. За цей же час на 
непідконтрольних територіях загинув один мешканець міста Первомайськ та 2 мешканці 
селища Донецький. 

Також за даними нашого моніторингу на підконтрольних територіях Луганської області 
за перші 15 днів війни було пошкоджено чи зруйновано 96 будинків, у тому числі 69 
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багатоквартирних. Найбільше постраждав 
житловий фонд Сєвєродонецька, де було 
пошкоджено 45 багатоквартирних будинків. 
13 багатоквартирних будинків було 
пошкоджено у Рубіжному, 4 – у Попасній, 2 – 
у Лисичанську, 5 – в інших населених 
пунктах.  

За цей же період на непідконтрольній 
території було пошкоджено 53 житлові 
будинки, переважно приватні, садибного 
типу. 

Сєвєродонецьк, чергова жертва обстрілів 

У Сєвєродонецьку станом на 12 березня від обстрілів найбільше постраждали будинки у 8 
мікрорайонах нової частини міста, забудованої переважно 9 та 5-поверховими будинками. Крім 
того, в усіх будинках цих мікрорайонів були відсутні опалення, електроенергія, центральне 
водопостачання, тут не працювали жоден магазин, аптека, інші інфраструктурні об'єкти. 
Більшість мешканців цих будинків до 12 березня виїхали з міста або переселилися у старі 
райони Сєвєродонецька, будинки в яких у цей час було пошкоджені значно менше, і в яких були 
електроенергія, вода, газ та опалення. Але частина мешканців продовжували залишатися у 
своїх будинках, постійно перебуваючи у підвалах. А дехто продовжував жити у квартирах. 

За даними ЛОВЦА, внаслідок бойових дій було пошкоджено газопроводи різних діаметрів 
та різного тиску, через що без газопостачання залишилися 23 населені пункти повністю 
та 7 частково, загалом близько 35000 абонентів. 

За даними ЛОВЦА, станом на 08:00 12.03.2022 було знеструмлене 34 населені пункти, з 
них 22 повністю, 12 частково. Усього було відключено 523 трансформаторних підстанцій та 
84873 споживачів залишалися без електроенергії. 

У місті Сєвєродонецьк станом на 12 березня було відсутнє опалення в 180 
багатоквартирних будинках у новій частині міста – через пошкодження котельні КП 
«Сєвєродонецьктеплокомуненерго». Були пориви у внутрішньобудинкових мережах деяких 
багатоквартирних будинків, які опалювались АТ «Сєвєродонецька ТЕЦ». У місті Лисичанськ, у 
зв'язку з відсутністю електро-, водопостачання було призупинено роботу 11 котельнь КП 
«Лисичанськтепломережа». 

На 12 березня була частково обмежена подача води до міст Попасна та Золоте, 
повністю відсутнє водопостачання у селищах Нижнє та Новотошківка – через знеструмлення 
насосних Світличанського департаменту КП «Попаснарайводоканал». У Лисичанську було 
відсутнє водопостачання в районах Склозаводу, Переїзної, в південних кварталах, в районі 
шахти Матроська – через знеструмлення насосних станцій водозабору «Лісова Дача». 

Найбільш складна гуманітарна ситуація була у нових районах Сєвєродонецька, у 
Рубіжному та у Попасній. Де в багатоповерхівках не було електроенергії, води, газу та 
опалення. 



30 
 

Евакуація населення Луганської області була оголошена ЛОВЦА ще до початку 
вторгнення ЗС РВ на територію області, 24 лютого о 5:00. Першими виїжджали люди, які 
вважали, що у разі приходу ВФ ЛНР виникне загроза їм особисто. Проте через два тижні 
головним мотивом виїхати стали питання безпеки (в умовах обстрілів) та гуманітарна 
ситуація, нелюдськи умови виживання. Кількість бажаючих виїхати стрімко зростала. 

Проте приміські поїзди, рейсові міжміські та міські автобуси припинили рух в Луганській 
області 25 лютого, і у людей, у яких не було власного транспорту, чи родичів та друзів з 
автомобілями, лишилися кілька альтернативних варіантів виїхати з території, де відбувалися 
бойові дії. 

- Евакуація, яку організовують органи влади. До 11 березня евакуацію поводили  
евакуаційними поїздами, які вирушали зі станції Лисичанськ. Усього було відправлено 9 таких 
поїздів, з яких 5 – це пасажирські поїзди, які формувалися згідно з розкладом Укрзалізниці 
мирного часу і мали відправлятися 24 та 25 лютого. Це рейси на Київ, Хмельницький та 
Ужгород, на які вже було продано квитки.  

24 лютого ці потяги прямували звичайним маршрутом, через Куп'янськ. А починаючи з 25 
лютого у зв'язку з обстрілом станції Куп'янськ-Вузлової їхній маршрут було змінено і вони 
їздили через Попасну, Сіверськ, Лиман. Після 6 березня і цей маршрут став надто небезпечним 
через обстріл Попасної та Камишевахи, і подача евакуаційних поїздів на станцію Лисичанськ 
була припинена. 

Загалом один поїзд мав вивозити тисячу людей, проте ЛОВЦА відзвітувалась, що таким 
чином були вивезені 6,5 тисяч жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного. Рейсів було 
явно замало, на залізничному вокзалі поїздів чекали великі юрби людей і діяло введене ЛОВЦА 
обмеження, що переваги при посадці у вагону мали люди з дітьми та жінки у віці до 40 років. 

Проблемою було й те, що підвезення автобусами до евакуаційних поїздів із 
Сєвєродонецька до Лисичанська організоване не було, а таксисти брали за таку поїздку по 1000 
гривень. Це при тому, що гарантії уїхати не було. 

Інші варіанти евакуації (крім поїздів, що відправлялися з Лисичанська) у період з 24 лютого 
до 11 березня регіональна влада не використовувала. Першими це зробила Кремінська міська 
рада, яка самостійно організувала 7 березня евакуацію жінок з дітьми на залізничний вокзал 
Лимана комунальними автобусами, за кермом яких були співробітники ДСНС. 

Масове вивезення людей автобусами у цей період організували недержавні структури. 

Почали вивозити автобусами своїх (і не лише) працівників суб'єкти господарювання 
(наприклад, об’єднання «Азот» та Східноукраїнський національний університет). Релігійні 
організації (наприклад, громада євангелістської церкви з Лисичанська) вивозили не лише членів 
своїх громад, але й інших людей. Волонтерські та благодійні організації (наприклад, «Схід-SOS») 
вже отримали кошти на організацію евакуаційних рейсів і також розпочинали таку діяльність. 

Проте, основну кількість автобусних перевезень людей із Сєвєродонецька здійснили 
приватні перевізники, що здійснювали формально нерегулярні перевезення, але виконували 
рейси щодня. Автобуси на Дніпро відправлялися від магазину «Мир» на площі Перемоги, 
автобуси на Старобільськ (на непідконтрольну територію) - від ТРЦ «Джаз». Кількість 
автобусів на цих маршрутах поступово зростала, але місць все одно не вистачало і потрібно 
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було бронювати поїздку за кілька днів наперед. Вартість проїзду 1 пасажира в таких автобусах 
складала від однієї до півтори тисячі гривень.  

У цих напрямках (на підконтрольну чи на непідконтрольну території) можна було 
виїхати й з приватними перевізниками на легкових автомобілях, вартість такого перевезення 
була від 8 тисяч гривень за автомобіль. 

Але найбільше жителів Луганщини виїхало власним транспортом чи з родичами, друзями 
– кількість людей, що перебували у Сєвєродонецьку та Рубіжному, за перші 15 днів війни, 
зменшилась більш ніж наполовину. 

 

13 березня 

Бойові дії: 

У Попасній ВФ ЛНР знаходились поблизу залізничного вокзалу.  

Обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну, Золоте та Тошківку, поліція зареєструвала 
57 обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

У Новокраснянці поранено дівчинку 2008 р.н., у неї осколкове поранення обличчя. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пожежа у 9-поверхових будівлях, пошкоджено 2 школи та Свято-Христо-
Різдвяний храм.  

На непідконтрольній території в Золоте-5 
пошкоджено 2 житлових будинки та 4 
господарські споруди. В Ірміно пошкоджено 
стаханівську поліклініку №3. 

 

13.03.2022р. – Сєвєродонецьк, вул. Вілесова 

Евакуація: 

Були узгоджені гуманітарні коридори: Кремінна-Лиман, Рубіжне-Сєвєродонецьк-
Лисичанськ-Слов'янськ, Попасна-Бахмут-Слов'янськ, Гірське-Лисичанськ-Бахмут-Слов'янськ. 
ЛОВЦА анонсувала, що людей перевозитимуть 20 автобусів, які перевезуть 1600 людей. 

За звітом ЛОВЦА із міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Горське за день вивезено 1400 
осіб. Автобуси вивозили людей на евакопоїзд до Новозолотарівки, у т.ч. 540 осіб із Лисичанська.  

«Схід-SOS» 3 автобусами евакуював із Рубіжного від будівлі міськради 200 мешканців. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Розповсюджена інформація, що у Рубіжному у бомбосховищі КБК перебувають близько 200 
осіб, які не мають продуктів харчування та води. 

«Схід-SOS» привіз до Рубіжного 500 буханців хліба. 

Iнше: 

У Боровському застрелено проукраїнського активіста Олександра Кононова, в чому 
українські ЗМІ звинуватили росіян. Слід зазначити, що Боровське до 25 червня безперервно 
контролювали ЗСУ, і щодо якихось російських партизанів у цьому селищі нічого не відомо. 

 

14 березня 

Бойові дії: 

Поліція зареєструвала 15 обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

У Попасній біля будинку на Пушкіна, 161 загинув місцевий житель Юрій Шевченко. В 
Рубіжному загинули 4 людини. 

Руйнування: У Попасній зруйновано 2 житлові будинки по вулиці Пушкіна. 

Евакуація: Гуманітарними коридорами на евакопоїзд у Новозолотарівці або на вокзал до 
Лимана вивезено 600 жителів Сєвєродонецька, 480 жителів Рубіжного (в т.ч. 200 людей вивезли 
«Схід-SOS»), 260 - з Лисичанська, 130 – з Гірського, 82 – із Кремінної. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У Сєвєродонецьку відкрився ще один гуманітарний центр – у будівлі театру на бульварі 
Дружби Народів. За день тут роздали 500 гуманітарних наборів. 

 

15 березня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР вели штурмові дії в 
Попасній, у Рубіжному вони 
закріпилися на східних та західних 
околицях. Поліція зареєструвала 15 
обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

Рубіжному 1 людина загинула, 
було поранено 8 дорослих та 1 дитина. 

15.03.2022р. – Сєвєродонецьк, у цих автомобілів були власники 
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Евакуація: 

Автобус БФ «Схід-SOS» потрапив під обстріл у Рубіжному, вивести місцевих мешканців не 
вдалося. З Лисичанська та Кремінної евакуйоване 292 жителів. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьк привезена гуманітарна допомога – м'ясо птиці, консерви та питна вода. 

Відновлено подачу електроенергії в Кремінну, Привілля та Новодружеськ. 

Пошкоджено газопровід високого тиску, через що міста Лисичанськ, Новодружеськ, 
Привілля, а також селище Білогорівка та село Шипилівка залишаються без газу. 

В соціальних мережах поширена інформація, що у Сєвєродонецьку, у пошкодженому 
будинку на вул. Горького, 27, у квартирі 24 з вибитими вікнами, перебував 66-річний інвалід-
візочник та його 90-річна мати. Сусідів у будинку немає, вийти з дому вони не можуть, продуктів 
харчування у них немає. 

У Рубіжному зруйновано пологовий будинок, останні пологи там прийнято 11 березня о 
23:23 у підвальному приміщенні під час обстрілу. Народилася здорова дівчинка Василиска, яка 
разом із мамою весь час перебувала під наглядом медичних працівників у підвальному 
приміщенні – піднімати їх не було куди. Ще одну вагітну жінку, яка перебувала під наглядом 
фахівців, довелося евакуювати до найближчого пологового будинку в Бахмут. 

 

16 березня 

Бойові дії: 

За повідомленням Генштабу ЗСУ, противник штурмував Рубіжне, мав успіх, у боях приймає 
участь чеченський спецназ. 

Цілий день були обстріли Попасної, містом важко їздити – скрізь повалені опори, воронки, 
цеглини, фрагменти будівельних конструкцій. 

Поліція зареєструвала 20 обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

У Рубіжному загинули 2 та поранені 1 місцевий житель.  

На непідконтрольній території у Фрунзе у будинку 2 на вулиці Горького загинув місцевий 
житель 1991 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 6 житлових будинків та будівлі держустанови. 

У Рубіжному пошкоджено 5 житлових будинків та господарські споруди, басейн. 

Сталася пожежа на центральному ринку Лисичанська. 
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Евакуація: 

Евакуйовано 42 сєвєродончанина, 11 
рубіжан, 14 кремінян, 6 попаснян. 

У Попасній вибрано нове місце евакуації, 
біля якого є сховище – вул. Щербакова, 1. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога: 

16.03.2022р. – Рубіжне, спортивна споруда  

Спеціалісти «Луганськгаз» відновили магістральний газопровід високого тиску діаметром 
375 мм, виконується підключення ГРП, якими здійснюється газопостачання населених пунктів 
Привілля, Новодружеськ, Шепилівка, Білогорівка, південних кварталів Лисичанська, та районів 
«Склозавод» та «Червона». У південних районах Лисичанська вже тиждень немає електроенергії, 
води та тепла. 

 

17 березня 

Бойові дії: 

Продовжується наступ ВФ ЛНР в Рубіжному, за даними Генштабу ЗСУ, вони закріпилися в 
західних і північно-західних районах Рубіжного і просуваються до південної частини міста. В 
Мережі розміщено відео, на якому над рубіжанською міською радою вивішено прапор ЛНР.  

Поліція зареєструвала 28 обстрілів населених пунктів області. Обстріляні міста 
Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна. 

Жертви: 

У Рубіжному загинули 4 жителі та 10 поранені. На вул. Биченкова, 40 зруйновано житловий 
будинок, жінці розірвало ногу, її госпіталізували. 

У Сєвєродонецьку внаслідок влучення снаряда у квартиру загинув викладач СНУ Сергій 
Ганжа.  

17.03.2022р. – Сєвєродонецьк, амбулаторія на вулиці 
Курчатова 

17.03.2022р. – Сєвєродонецьк, це був елітарний 
будинок, с досить дорогими квартирами  
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Руйнування: 

У Рубіжному пошкоджено 27 будинків, у Попасній – 5. 

У Сєвєродонецьку загоряння 1 житлового будинку. Крім того, на рівні 4-го поверху снаряд 
пробив стіну в амбулаторії на вул. Курчатова.  

На непідконтрольній території у Калиновому пошкоджено 9 житлових будинків та 4 
господарські споруди, у Золоте-5 пошкоджено 3 житлові будинки, у Первомайську пошкоджено 6 
житлових будинків, дитячий садок «Червона квіточка» та котельня, у Кадіївці пошкоджено та 
знеструмлене завод феросплавів. 

Евакуація: 

В Рубіжному з району Південне евакуювали 50 жителів. З Лисичанська підприємці вивозили 
щоденно людей до Старобільська, Сватового, Новопскова, Білолуцька, проїзд здійснювався через 
Лиман, Борову. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську гуманітарну допомогу розвозить патрульна поліція. 

За інформацією ЛОВЦА, станом на ранок 17.03.2022 на підконтрольній території Луганської 
області було знеструмлене 661 трансформаторний пункт, знеструмлене 12 населених пунктів 
частково та 26 повністю. Без електроенергії були 103 490 споживачів. 

Iнше: 

ЛОВЦА вимагала від супротивника встановлення режиму тиші, щоб відремонтувати об'єкти 
критичної інфраструктури. 

 

18 березня 

Бойові дії: 

В Рубіжному командування ВСУ застосувало резерви – підрозділи 4-ї бригади спецназу 
національної гвардії. Вони розпочали контрнаступ і відновили український контроль над частиною 
території міста та над селом Стара Краснянка. У лісовому масиві між Старою Краснянкою та 
Рубіжним було знищено підрозділ ВФ ЛНР. 

ВФ ЛНР, як і раніше, частково контролюють частину території Попасної. 

Поліція зареєструвала 34 обстріли населених пунктів області, обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Рубіжне, Попасну, Кремінну, Привілля. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку 2 загиблих та 4 поранених. У Рубіжному 2 загиблих та 6 поранених. 
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На непідконтрольній території в Ірміно загинули 3 мирні жителі та поранено 2. 

Руйнування: 

 

18.03.2022р. – Сєвєродонецьк: горять будинки на вулиці Курчатова 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 6 інфраструктурних об'єктів, 
гаражі. Найбільш постраждала на цей час вулиця Курчатова. 

У Кремінній пошкоджено 20 приватних будинків. У Рубіжному загорілися 10 будинків та 
магазин. У Лисичанську попадання у будівлю лікарні. 

Евакуація: 

З Рубіжного евакуйоване 50 жителів. 

 

18.03.2022р. – Сєвєродонецьк, будинок на Вілесова після 
пожежі 

18.03.2022р. – Сєвєродонецьк, горить будинок на 
Курчатова, 7 
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Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У Сєвєродонецьку працює магазин АТБ у готелі «Центральний» та «Сім'я» на Гагаріна, 55. У 3 
точках продають хліб сєверодонецького хлібозаводу. 

До гуманітарного центру Рубіжного привезли 1 тонну продуктів харчування. 

17.03.2022р – Сєвєродонецьк, черга за хлібом біля магазину, що 
належить хлібозаводу 

17.03.2022р. – Рубіжне, новий гуманітарний центр у 
ПК «Південний» 

 

Iнше: 

На зайнятій ВФ ЛНР території введено комендантську годину з 20 до 4 годин (за Київським 
часом). 

 

19 березня 

Бойові дії: 

4-а бригада спецназу НГУ продовжувала наступальні дії в житлових районах Рубіжного та 
вела бої у лісових масивах навколо міста. 

Поліція зареєструвала 26 обстрілів населених пунктів області, обстріляне Сєвєродонецьк, 
Рубіжне, Лисичанськ, Гірське, Кремінну, Привілля, Золоте. 

Жертви: 

У Рубіжному у завалі одного з укриттів загинули двоє дітей віком 1 та 5 років та жінка. 

Руйнування: 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено будівлю електромеханічного 
заводу ім. К. Маркса. 

Інше майно: 

В Сєвєродонецьку затримано 2 мародерів, які виносили товари з магазину на Гвардійському 
проспекті. 

Евакуація: 
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Евакопоїздом з Новозолотарівки евакуйовано 
з Сєвєродонецька 160 осіб, з Лисичанська 160, з 
Рубіжного 30, з Попасної 302. У тому числі 90 
мешканців Попасної були вивезені зі сховища, яке 
знаходилось на лінії контролю. 

Проводилася евакуація людей зі школи №2 
Рубіжного на непідконтрольні території. 

19.03.2022р. – евакуація від МПК у Сєвєродонецьку 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

В область завезено 5 фур з гуманітарною допомогою. У Кремінному гуманітарний центр 
знаходиться за адресою проспект Дружби, 15/3. 

 

20 березня 

Бойові дії: 

Тривали вуличні бої у Рубіжному. 

Поліція зареєструвала 14 обстрілів населених пунктів області, обстріляне Сєвєродонецьк, 
Рубіжне, Попасну. 

Жертви: 

У Рубіжному 2 поранених, у Попасній та селищі Камишеха – по одному пораненому. 

Руйнування: 

У Рубіжному зруйновано 12 житлових будинків. 

Евакуація: 

Черговий рейс евакопоїзда з Новозолотарівки – евакуйовано 350 мешканців Луганської 
області, у т.ч. 70 людей з Рубіжного. З Рубіжного вивезення людей здійснював БФ «Схід-SOS». 

З Рубіжного до ЛНР евакуйоване 135 мешканців Рубіжного. У Луганську біженців із 
Рубіжного везуть до ДЮСШ, там перебувають близько 200 осіб, їх годує МНС тричі на день. У 
Старобільську розгорнуто наметове містечко для біженців із Рубіжного, тут люди перебувають 
близько доби. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Гірському відновлено ЛЕП, у 70% жителів Гірської Громади з'явилися електрика та 
мобільний зв'язок. 

 

21 березня 
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Бойові дії: 

Спецпризначенці національної гвардії України у Рубіжному зайняли блокпости біля 7-го та 8-
го мікрорайонів та в районі вулиці Силікатна. Однак доступу до центральної частини міста ВСУ не 
мали.  

Поліція зареєструвала 29 обстрілів населених пунктів області. 

 Жертви: 

У Лисичанську 2 загиблих та 3 поранених мирних жителів. Кріт того, у районі очисних споруд 
виявлені тіла трьох чоловіків з тілесними ушкодженнями: чоловіки 4 березня вийшли з підвалу 
будинку, в якому ховалися від обстрілів, і на зв'язок більше не виходили 

У Рубіжному загинув Полторацький 
Олександр Миколайович, 19.03.1964 року 
народження, місце народження Новоастрахань, 
місце проживання Рубіжне. Його застрелив 
снайпер у дворі власного будинку на очах 
дружини.. 

Руйнування: 

Пошкоджено багатоквартирний та 
приватний будинок у старому районі  

21.03.2022р. – Сєвєродонецьк, пошкодження покрівлі 
дитячого відділення багатопрофільної лікарні 

 

Сєвєродонецька, міна потрапила на покрівлю дитячого відділення Сєвєродонецької 
багатопрофільної лікарні, сталося загоряння. 

У Рубіжному виникли пожежі у 10 житлових будинках та на покрівлі 8-ї школи. 

На непідконтрольній території у селищі Донецький пошкоджено 5 житлових будинків, 
магазин та будівлю комунального підприємства. 

Евакуація: 

За день було вивезено 235 осіб, у тому числі 40 з Рубіжного, 20 з Кремінної та 175 із 
Сєвєродонецька та Лисичанська. Автобусами людей доставляли до станції Новозолотарівка, звідки 
дизель-поїздом перевозили до станцій Лиман та Слов'янськ. З Попасної людей не вивозили. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку працюють 2 супермаркети «Сім'я» та 1 супермаркет АТБ, 4 точки продажу 
хліба сєверодонецького хлібозаводу. На центральному ринку можна купити всі необхідні товари 
продуктової групи, але ціни тут швидко зростають. Так, 21 березня вартість кілограма картоплі на 
ринку становила 45 гривень. АЗС у Сєвєродонецьку не працюють, банківські термінали теж. Зняти 
готівку з банківських карток неможливо. 

У квартирах у Рубіжному електроенергії та води немає, великі руйнування на мережах. 
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Через обрив ЛЕП без електроенергії залишилося усе 
місто Кремінна.  

Дещо краща гуманітарна ситуація на 
непідконтрольній території в Старобільську, тут на АЗС є 
92-й бензин по 23,3 грн., а в магазинах достатньо товарів. 
Деякі місцеві магазини продовжують приймати гривневу 
оплату через банківські термінали. Але у Старобільську 
погано з мобільним зв'язком. 

 

 

 

21.03.2022р. – Сєвєродонецькій хлібозавод продовжував 
    випікати та продавати хліб навіть під обстрілами 

 

22 березня 

Бойові дії: 

Вуличні бої продовжувалися у Рубіжному та у Попасній, стрілецький бій відбувався на 
околиці Кремінної. Батарею з 3 гаубиць встановлено на подвір'ї між будинками 2 і 4 на проспекті 
Космонавтів Сєвєродонецька, звідки вона регулярно вела вогонь. 

Поліція зареєструвала 28 обстрілів населених пунктів області - обстрілювали Рубіжне, 
Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасну, Кремінну, Новодружеськ, Тошківку. 

Жертви: 

У Рубіжному загинула сім’я з 3 людей - о 20 годині 
снаряд влетів у квартиру на 5 поверсі, в якій знаходилися 
2 дитини та їхня мати. Також у Рубіжному загинула жінка 
у будинку на вулиці Тургенєва, її чоловік прикопав труп у 
дворі будинку. 

У Сєвєродонецьку загинули 2 місцеві жителі: об 11 
годині боєзаряд вибухнув біля магазину «Сім'я» на 
вулиці Маяковська, перед яким стояла черга, внаслідок 
цього загинув один мирний житель та 10 отримали 
поранення різного ступеня; після влучення снаряда на 
дах 5-поверхівки обрушилися два поверхи, у завалі 

22.03.2022р. – Рубіжне, тут загинуло 3 людини 

загинув чоловік. 

Руйнування: 
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 У Сєвєродонецьку внаслідок вибуху на даху 
5-поверхівки обрушилися два поверхи. Ще в 
одному 5-поверховому будинку пошкоджено 
покрівлю та у квартирі п'ятого поверху виникла 
пожежа. Вибухом пошкоджено школу №13. У 
Кремінній пошкоджено 4 житлові будинки. 

На непідконтрольній території у Брянці 
пошкоджено 3 житлові будинки, 8 господарських 
будівель та будівлю брянківської школи №4. У 
Первомайську пошкоджено будівлю 
первомайського коледжу. 

Інше майно. 

За Лисичанськом згорів склад ПММ, 
знищений крилатою ракетою. У Рубіжному 
знищено виробництво панчішної фабрики, 
продукцію розкрадено, обладнання спалено 

22.03.2022р. – Сєвєродонецьк, обвал верхніх поверхів 
 

Евакуація: 

З Сєвєродонецька було вивезено 13 осіб, з Лисичанська – 131: людей було доставлено 
автобусами до Новозолотарівки на евакуаційний потяг. Потяг було розраховано на тисячу людей, 
але поїхало лише 160. З Рубіжного вивезли на підконтрольну територію 40 людей. 

З Рубіжного було вивезено на непідконтрольну територію у бік Старобільська близько тисячі 
людей, значна частина з яких вивозилася безпосередньо до Луганська. 22 березня у пунктах 
тимчасового розміщення громадян у Старобільську та Сватовому перебувало 942 особи, багато з 
яких не могли зв'язатися зі своїми рідними. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьк завезено гуманітарну допомогу – картоплю та м'ясо птиці. 

 

23 березня 

Бойові дії: 

Підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення національної гвардії України 
продовжували наступальні дії у Рубіжному, вони заходили до міста з лісів із різних напрямків, 
встановлюючи блокпости та проводячи зачистки. Із засідок нападали на невеликі групи військових 
ВФ ЛНР, які пересувалися поза межами міст. 

У Попасній продовжувалися штурмові дії ВФ ЛНР. 
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У Сєвєродонецьку продовжували стріляти гаубиці, встановлені у дворі між будинками 2 та 4 
на проспекті Космонавтів. 

Поліція зареєструвала 22 обстріли населених пунктів області, обстрілювали Рубіжне, 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну, Кремінну. 

Жертви: 

Увечері в Рубіжному пострілами зі стрілецької зброї було вбито одного і поранено іншого 
мирного жителя. Загалом у Рубіжному 4 загиблих, у т.ч. двоє дітей. У місті також 6 поранених. 

Руйнування: 

У Рубіжному пошкоджено культову споруду приходу блаженної Матрони Московської.  

На непідконтрольній території у Донецькому зруйновано житловий будинок та пошкоджено 
4 будинки. 

Інше майно: 

О 21:10 розпочалася пожежа у Лисичанську 
на комбінаті хлібних продуктів. 

Евакуація: 

У Рубіжному евакуація проводилась від 
палацу культурі «Південний», з центральної 
частини  міста людей сюди підвозили в 
приватному порядку. За день було евакуйоване 
100 людей з Рубіжного, 50 осіб з Кремінної, 284 
особи з Сєвєродонецька, 160 осіб з Лисичанська, 

23.03.2022р. – Рубіжне, ПК «Південний», вул. Чехова,11  
 

73 особи з Гірського, включаючи жителів Нижнього та Світличного. 

Тривала евакуація людей з Рубіжного у бік Старобільська. Але через небезпеку транспорт зі 
Старобільська цього дня у місто не заходив, а люди пішки йшли до Варварівки. Звідки їх вивозили 
автобусами до Старобільська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьк доставили 60 тонн гуманітарної допомоги, це продукти харчування, 
медикаменти, засоби гігієни. Місця її видачі – Льодовий палац та будівля театру. Біля театру 
велика черга людей, які бажають отримати гуманітарку. 

За день працівники ЛЕО відновили електропостачання близько 5 тис. абонентів, у 
Сєвєродонецьку відновлено подачу газу до 23 будинків. Із міста давно не вивозяться тверда 
побутові відходи, на місцях збору ТПВ утворилися звалища. Сєвєродонецька ВЦА закликає 
відгукнутися охочих працювати у бригадах, які мають ховати трупи. А також водіїв та вантажників з 
вивезення ТПВ. 
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Екологічні збитки: 

О 8:30 у Рубіжному стався потужний вибух, після обіду була велика пожежа в районі НПЗ. 
18:20 було загоряння в районі заводу «Барвник». 

 

24 березня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої, з просуванням уперед ВФ 
ЛНР. 

У Борівському немає багатоповерхових будинків, тож українські військовослужбовці 
обладнали бойові позиції у крайніх будинках селища. Господарям будинків наказали покинути 
хати. 

Поліція зареєструвала 76 обстрілів населених пунктів області. 

24.03.2022р. – Сєвєродонецьк, тіла двох жінок лежать на 
Гвардійському проспекті 

24.03.2022р. – Лисичанськ, поліцейські 
надають допомогу пораненій жінці 

 

Жертви: 

В області загинуло 5 мирних жителів, поранено 8. Так, на відео національної поліції, у 
Сєвєродонецьку на вулиці біля аптеки АНЦ по Гвардійському, 29, лежать два трупи жінок, які 
загинули 24.03.2022 року. Ще один житель Сєвєродонецька загинув та 1 поранений. 2 особи 
загинули у Рубіжному. У Лисичанську поранено водія евакуаційного автобуса. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 2 багатоповерхові будинки, будівлю кінотеатру «Сучасник» 
та дах однієї зі шкіл. У Боровському снаряд (міна) потрапив на другий поверх старої школи, 
постраждали сусідні будинки. У Рубіжному спалахнув дах багатоквартирного будинку, в районі 
КБК почав руйнуватися багатоквартирний будинок після повторного влучення снаряда. У 
Новотошківці загоряння багатоквартирного будинку. 



44 
 

На непідконтрольній території у Золотому-5 пошкоджено житловий будинок та зруйновано 
господарську споруду. 

Евакуація: 

На евакопоїзд до Новозолотарівки вивезли 150 рубіжан від ПК «Південній», цю евакуацію 
здійснювали волонтери «Схід-SOS» за підтримки патрульної поліції. З Сєвєродонецька, 
Лисичанська та Кремінної евакуйоване відповідно 84, 124 та 109 місцевих мешканців. З Кремінної 
людей вивозили до Лимана автобусами, керованими співробітниками ДСНС. Всього за весь період 
із Кремінної вивезено 784 особи. 

Людей із Рубіжного вивозили до Варварівки, у тому числі з 7-го мікрорайону, на військових 
вантажівках, що належали ВФ ЛНР. Напередодні евакуйовані з Рубіжного йшли до Варварівки 
пішки, у супроводі пожежників із ЛНР. 

 Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

В Лисичанську біля поштових відділень були великі черги 
пенсіонерів, які отримували пенсії через Укрпошту. 

У Борівському гуманітарна ситуація гірша, ніж у 
Сєвєродонецьку: магазини та аптеки не працюють, продукти та 
ліки купити не можна. Виїхати до міста неможливо, евакуацією 
ніхто не займається. Староста, вона ж колишній селищний 
голова, поїхала з селища на самому початку війни, ЗСУ долею 
місцевих жителів не переймалися. Загиблих та померлих 
мешканців на селищному цвинтарі не ховали, оскільки це 
небезпечно. Тому тіла померлих чи вбитих людей близькі 
закопували на городах. 

24.03.2022р. – Лисичанськ, черга на отримання пенсії 

 

25 березня 

Бойові дії: 

У Рубіжному продовжувались позиційні вуличні бої. У Сєвєродонецьку обстріл тривав до 2 
години ночі. Вдень обстрілювали Рубіжне, Воєводівку, Варварівку, Щедрищеве. 

Жертви: 

У Рубіжному вранці виявлено на вулиці тіла 2 загиблих жителів міста. Одна людина загинула 
у Щедрищеві. Один поранений був у Новотошківці. 

Руйнування: 

У Рубіжному загорілися дахи п'ятиповерхового будинку та двох приватних будинків, кілька 
будинків згоріли в центральній частині Щедрищеве – на вулиці Піонерській. Житлові будинки 
горіли у Лисичанську та у Золотому. 
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На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 9 багатоповерхових будинків та 
центральну бібліотеку. 

Евакуація: 

Евакуйовані 245 людей із Сєвєродонецька, 240 - із Лисичанська, 77 - із Кремінної, 200 - із 
Рубіжного. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку працювали два продовольчі магазини, це АТБ у будівлі готелю 
«Центральний» та «Сім'я» на Гагаріна, 55. Крім того, за 4 адресами продавали хліб випічки 
сєверодонецького хлібозаводу. 

У Сєвєродонецьку зупинили роботу ТЕЦ і тепер увесь Сєвєродонецьк залишився без 
опалення. У місті гостро не вистачає водіїв та працівників комунальних служб. 

 

26 березня 

Бойові дії: 

 У Рубіжному та в Попасній відбулися ЗСУ контратакували. 

З позиції між будинками 2 і 
4 на проспекті Космонавтів були 
виведені гаубиці, які перебували 
тут 4 дні. 

Вночі було обстріляно 
південну частину Рубіжного, 
Воєводівку та Щедрищево. Після 
обіду почалися «прильоти» в 
Лисичанськ та Сєвєродонецьк.  

      26.03.2022р. – обстріл «градами» території шахти Мєльнікова 

У Лисичанську обстрілу з РСЗВ М-21 було піддано майданчик шахти ім. Капустина, внаслідок 
обриву проводів електропостачання під землею було заблоковано гірників. У Лисичанську також 
були «прильоти» в районі Підземгазу, в місті знайдена ракета «Точка У», що не розірвалася. У 
Пролетарську було чути вихідні постріли. 

Поліція зареєструвала 26 обстрілів населених пунктів області, обстріляно Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Кремінна та Гірське. 

Жертви: 

У Новотошківці внаслідок обстрілу поранено мирного жителя. У Сєвєродонецьку травмовано 
жінку, у Рубіжному поранено людину. 
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Руйнування: У Сєвєродонецьку загоряння у 2 багатоквартирних будинках. Пожежа у 
приватному домоволодінні у Кремінній. У Лисичанську в районі Максим-парку спалахнув 
приватний житловий будинок. 

Інше майно. 

У Сєвєродонецьку під обстріл потрапив продуктовий склад, пошкоджено гараж станції 
швидкої допомоги. 

Евакуація:  

Погоджено евакуаційний коридор із Попасної, по якому було вивезено 50 жителів міста. 
Крім цього, було вивезено 140 осіб від ПК «Південний» у Рубіжному, 70 осіб із Сєвєродонецька, 
150 осіб з Лисичанська, 52 особи з Кремінної, 104 особи з Гірського (Нижнього, Новотошківки та 
Тошківки). 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: у Сєвєродонецьку працювали продуктові 
магазини «Сім'я» на вулицях Гагаріна та Танкістів, магазини АТБ на Гвардійському проспекті та на 
проспекті Хіміків. У 4 точках продавався хліб сєверодонецького хлібозаводу. Розпочато роботу з 
доставки продуктів харчування та медикаментів до місць перебування мешканців в укриттях, до 
цієї роботи залучено поліцейських, пожежників, волонтерів. Вперше було доставлено гуманітарну 
допомогу до селища Воронове. 

Екологічні збитки: У Сіточному лісництві Кремінського ДЛМГ горіла лісова підстилка на 
площі приблизно 15 га. 

Iнше:  

У Сватівському районному народному краєзнавчому музеї було вилучено матеріали з 
анкетними даними мешканців Сватівського району, які мають безпосереднє відношення до 
ведення бойових дій проти ЛНР. 

 

Записки на полях: люди після смерті 

19 березня у сєверодонецькому телеграм-каналі розміщено інформацію: «Шановні 
сєвєродончани! У м. Рубіжне, на 7 мікрорайоні, біля Нової пошти номер 3, стоїть вже багато 

днів жовта газель-дельфін, 110 
маршрут, з ключами та відчиненими 
дверима. Неподалік труп чоловіка ... 
може хто шукає?» 

У наших матеріалах, зібраних під 
час моніторингу, є кілька відео, знятих у 
період з 11 по 31 березня, на яких видно 
тіла загиблих людей, що лежали на 
вулицях, і їх не прибирали. Наприклад, 
відео, зроблене патрульною поліцією в 

22.03.2022р. – труп на вулиці у центрі Попасної 
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центрі Сєвєродонецька, де їхня машина проїжджає повз два тіла жінок, убитих при розриві міни 
біля будинку по Гвардійському проспекту, 29. На іншому відео видно засипаний снігом труп на 
вулиці міста Попасне. 

І в Сєвєродонецьку, і в Попасній у цей час діяли місцеві адміністрації, але прибирати 
загиблих людей з вулиць не було кому. І лише у травні цю роботу зобов’язали робити 
поліцейських у Сєвєродонецьку.  

У матеріалах моніторингу є інформація, повідомлена нам жінкою з сім’ї, яка 21 березня 
виїхала на своєму автомобілі з Рубіжного у напрямку Старобільська. За кілька днів до цього у 
них помер дуже літній дідусь – ні отримати свідоцтво про смерть, ні поховати його 
можливості не було. Тіло пролежало у квартирі, де жила сім'я, кілька днів. Благо опалення не 
було, як і вікон у квартирі. А надворі був мороз. Тож «морг» був власний. Коли сім'я виїжджала, 

вони прив'язали тіло до багажника на даху 
автомобіля. Так доїхали до Варварівки, де самі, 
без узгоджень, прикопали тіло на сільському 
цвинтарі. 

Міські цвинтарі у містах Сєвєродонецьк, 
Рубіжне та Попасна опинилися у зоні бойових 
дій. У Рубіжному лінія боїв тривалий час 
проходила прямо через міський цвинтар, а у 
Сєвєродонецьку він був на напрямі наступу 
супротивника, тож його територію замінували. 
У Рубіжному, до того ж, не працювали  

Літо 2022 року, стихійні захоронення у Сєвєродонецьку 

 ритуальні підприємства, і тут усіх загиблих та померлих ховали у дворах біля будинків. Або, в 
окремих випадках, вивозили з міста. 

Перепоховання тіл зі стихійних могил у Рубіжному та Сєвєродонецьку розпочалося літом і 
завершилося у листопад -, у Сєвєродонецьку було перепоховане 58 тіл, у Рубіжному – 338 тіл. 
Перепоховання тіл зі стихійних могил у Лисичанську продовжувалося у грудні, тож остаточних 
ще немає. 

Під новий сєверодонецький цвинтар, на якому проводилися поховання, була зайнята 
земельна ділянка в районі церкви на Лісовій дачі, де було відносно безпечно у перші місяці війни. 
За 45 днів з початку військових дій на цьому цвинтарі з'явилося близько 400 поховань, з яких 
приблизно 10% припадало на загиблих внаслідок обстрілів. Смерть інших – природна. 
Смертність у місті під час війни суттєво зросла, оскільки отримати медичну допомогу при 
захворюваннях стало практично неможливо. Та й ліки для хронічних хворих найчастіше були 
недоступними. 

Кілька співробітників Сєвєродонецького ритуального підприємства з використанням 
спеціального транспорту продовжували працювати та здійснювали поховання в індивідуальних 
могилах, із встановленням намогильних хрестів із табличками з даними про похованих. Могили 
копалися вручну, для поховання використовували поліетиленові мішки. Вартість такого 
похорону складала від 10 тис.грн. 
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Крім того, на цьому цвинтарі 
екскаватором було викопано шість 
ровів, у яких ховали людей, у яких не 
було родичів чи знайомих, які б 
сплатили похорон. На кожного 
похованого виділялось по 1,8 метра 
довжини рову. На цих похованнях 
також розміщувалася інформація про 
померлого – за її наявності. Могил біля 
будинків у Сєвєродонецьку значно 
менший, ніж у Рубіжному, але тут вони 

Весна 2022р., нове кладовище у Сєвєродонецьку   також були. 

Похованнями у Попасній займалася 
приватний підприємець Галина Крошка, 
мешканців Попасної вона ховала переважно 
на цвинтарі у селищі Врубівка. Однак 
кількість таких поховань була невеликою, 
більшість загиблих та померлих закопували, 
як правило, сусіди. І зазвичай неподалік місця 
смерті. 

Весна 2022р., поховання попаснян у Врубівці 

Наприклад, клали тіло у вирву від снаряда і присипали землею. Часто жодних табличок, 
що тут похована людина, не встановлювали. Поліцію про такі смерті та поховання не 

повідомляли, бо такої можливості 
найчастіше не було. Не завжди про такі 
факти писали у соціальних мережах. 

У травні в лисичанській поліції було 
створено особливу групу, яка займалася 
похованням тіл померлих та загиблих у 
братській могилі. Згідно інформації 
ЛОВЦА, лише в одній з братських могил 
було поховано 150 людей. 

Травень 2022р. – лисичанські поліцейські закопують трупи у братській могилі 

27 березня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої.  

Завдано 28 артилерійських обстрілів та авіаударів по містах Рубіжне, Лисичанськ, 
Сєвєродонецьк, Попасна, Кремінна, Новотошківка. Поліція зареєструвала 17 обстрілів населених 
пунктів області. 
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Жертви: 

У селищі Борівське під час обстрілу загинула дитина та отримали поранення ще одна дитина 
та доросла. 

Евакуація: 

Завдяки «зеленому коридору» вдалося вивести 130 мешканців Рубіжного із двох сховищ у 
центральній частині міста, яка не була під контролем ЗСУ. І в яких люди перебували тривалий час 
без продуктів харчування. Їх вивезли із міста через залізничний вокзал. Крім цього, було 
евакуйоване 218 людей з Сєвєродонецька, 120 осіб з Лисичанська та 20 осіб з Попасної. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На території, контрольованій ЗСУ, без електрики залишаються 96347 споживачів у 34 
населених пунктах. У тому числі у багатьох кварталах Сєвєродонецька. Водопостачання відсутнє в 
Рубіжному та Попасній, обмежена подача води на Лисичанськ, Золоте, Гірське, Сєвєродонецьк. У 
Сєвєродонецьку зупинено Замулівський водозабір. Без газу залишаються 41500 абонентів, у тому 
числі – у нових районах Сєвєродонецька. 

У Сєвєродонецьку працюють 3 магазини мережі «Сім'я», хліб продається у 3 точках міста. 

Екологічна шкода: 

У Кремінній через обстріл виникла лісова пожежа на площі 15 га, пожежниками пожежа 
загашена. 

Iнше: 

У Станиці Луганській у розшук оголошено українську активістку та волонтерку Наталію 
Журбенко. 

 

28 березня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої. Поліція зареєструвала 52 
обстріли населених пунктів області. 

Жертви: 

Загинув один і поранено ще одного жителя Рубіжного. У Сєвєродонецьку загинула 86-річна 
мешканка, снаряд влетів до її квартири, почалася пожежа. У Нижньому під час обстрілу загинув 
мирний житель. В області поранено 10 людей. 

Руйнування: У Сєвєродонецьку пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, в деяких є 
обвалення. Потрапляння снарядів (мін) у кардіологічний корпус БПЛ та у басейн «Садко». 



50 
 

 Евакуація: За день було вивезено 
автобусами на залізничні вокзали Донецької 
області 10 мешканців Гірського, 20 мешканців 
Рубіжного, 30 мешканців Попасної, 120 лисичан 
та 211 сєвєродончан. Продовжили вивозити до 
Лиману жителів Кремінної місцеві пожежники, 
за день було вивезено 58 жителів. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога:  

Відновлено подачу електроенергії на 
південні квартали Лисичанська.  

У Сєвєродонецьку були відкриті два 
продуктові магазини – «Сім'я» на Дружби 
Народів та АТБ у готелі «Центральна», 
сєверодонецький хлібозавод продавав хліб у 4-
х точках. Працював Центральний ринок, але 
людей на ньому практично не було. 

У Лисичанську відновлено навчальний 
процес у школах міста – дистанційно. 

28.03.2022р. – Сєвєродонецьк, басейн «Садко». «Depo-Донбасс» 

 

29 березня 

Бойові дії:  

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої. 

Руйнування: У Сєвєродонецьку за день пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 7 

29.03.2022р. – Сєвєродонецьк, руйнування панельних будинків 
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приватних будинків, будівлю лісгоспу, гаражі та господарські будівлі. 

Евакуація: З Сєвєродонецька евакуйоване 223 жителів, з Лисичанська 230, з Рубіжного 40, з 
Попасної 17, з Кремінної 10. Вивезення проводилося до Новозолотарівки на евакопоїзд (з Креміної 
до Лимана). 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

О 13:30 було пошкоджено ЛЕП 110, через яку здійснюються перетікання від підстанції 
«Ювілейна» до підстанцію «Сєвєродонецька». В результаті Сєвєродонецьк повністю 
знеструмлений. Зупинено насоси на водозаборах, все місто залишилося без електроенергії та 
води. У багатьох районах міста немає газу. 

Iнше: 

Змінено час комендантської години, тепер він з 19 до 6 години. 

 

30 березня 

Бойові дії: 

ЗС РФ встановли контроль над селом Терни на Донеччині. Через що проїзд маршрутом 
Кремінна-Лиман стає ризикованим. У Рубіжному та Попасній продовжуються позиційні вуличні 
бої, з просуванням ВФ ЛНР. Лінія боїв у Рубіжному пролягає приватним сектором, приблизно по 
вулиці Паркова. Північну частину міста займають ВФ ЛНР та чеченський спецназ, південну – ЗСУ та 
НГУ. 

Вночі були обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Кремінної. У Сєвєродонецьку 
стріляли по старих районах, маються пошкодження у багатоповерхових будинках, пожежі у 
гаражах. О 6:30 ранку розпочався обстріл житлового району Лисичанська, обстріл тривав цілий 
день. 

У Сєвєродонецьку вранці гаубиці було встановлено між житловими будинками на вулиці 
Молодіжній та звідти вели вогонь. 

Поліція зареєструвала 51 обстріл населених пунктів області. 

Жертви:  

У Лисичанську у розбитому приватному будинку загинула 2-річна дівчинка (померла у 
лікарні), 10-річна дитина та батьки отримали поранення. У місті загинув поліцейський Максим 
Воронков. 

Руйнування: У Лисичанську пожежі у 9 житлових будинках, у Сєвєродонецьку у 5 будинках 
та у школі, у Рубіжному – в 1 житловому будинку. В області пошкоджено 18 об'єктів, з яких 6 
багатоквартирних та 6 приватних житлових будинків, будівлю Управління патрульної поліції у 
Лисичанську. У Кремінній горів двоповерховий будинок. У Рубіжному та у Сєвєродонецьку горіли 2 
магазини. У Лисичанську пошкоджено будівлю дитячого садка та будівлю промислового 
підприємства. У Попасній зруйновано будівлю РЕМ. 
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Евакуація: 

Евакуйовано 260 мешканців Лисичанська, 13 
попаснян, 58 жителів Кремінної, 25 рубіжан, 73 жителів 
Сєвєродонецька. Під час евакуації під обстріл потрапив 
автобус із евакуйованими, потерпілих не було. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній 
відсутнє централізоване водопостачання, у 
Лисичанську та Гірському – частково. Відновлено 
газопостачання міст Привілля та Новодружеська, 
селищ Білогорівка, Золотарівка, Шепилівка.ь 

 

          30.03.2022р. - Лисичанськ 

 

31 березня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої. ЗС РФ зайняли північну 
частину селища Житлівка. Тож розпочалася битва за Кремінну. 

Жертви: Під час нічного обстрілу під завалами будинку загинув житель Лисичанська. Вдень – 
під завалом будинку загинув житель Сєвєродонецька, двох інших дістали з-під цього завалу 
живими. Пізніше було знайдено ще одного загиблого жителя Сєвєродонецька. У Рубіжному о 8-й 
вечора чоловік у своїй квартирі отримав кульове поранення в голову, о 4-й ранку він помер від 
втрати крові. Був похований жінкою та сусідом поряд із будинком. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку через обстріл сталася пожежа в 3 багатоквартирних будинках.  

На непідконтрольній території у селища Голубівське пошкоджено 6 житлових будинків, у 
сел. Донецький 5 житлових будинків, у Золоте-5 пошкоджено 3 житлові будинки. 

Евакуація: 

З Лисичанська було евакуйовано 700 осіб, із Сєвєродонецька 207, з Рубіжного 20, з Гірського 
76, з Попасної 28. Люди були доставлені автобусами до Новозолотарівки, звідки евакопоїздом 
поїхали до Лозової. З Кремінної було вивезено 85 людей. 

Закрито для виїзду цивільних осіб напрямок Лиман-Сватове, яким мешканці 
Сєвєродонецька та Лисичанська виїжджали до Сватового та Старобільська. На блок посту 
зібралося до 100 автомобілів, їхнім водіям пояснювали, що тепер для евакуації дозволено лише 
один напрямок – на Дніпро. На виїзді з Покровська до Дніпра перед блокпостом була величезна 
черга. 
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Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: У Сєвєродонецьку частково відновлено 
електропостачання, з'явився мобільний зв'язок. 

 

Записки на полях: перший місяць військових дій на Луганщині 

Якщо за перші 12 днів війни ЗС РФ та ВФ ЛНР зайняли 15775 квадратних кілометрів 
території Луганської області, або понад 59% загальної площі регіону, то в другій половині 
березня територіальних втрат у ВСУ майже не було. Деяке просування у ЗС РФ було у напрямку 
Червона Попівка – Кремінна (була зайнята частина села Житлівка), а у ВФ ЛНР у напрямках  
Варварівка-Рубіжне та Новоолександрівка – Попасна. На інших ділянках йшли позиційні бої на 
раніше зайнятих позиціях. 

Увесь цей період на підступах до Сєвєродонецька в лісових масивах точилися бої піхотних 
підрозділів, в яких підтримку піхоті ЗСУ надавала артилерія, частково розташована в межах 
міської забудови Сєвєродонецька та Лисичанська. Так, з 22 по 26 березня батарея гаубиць вела 
вогонь із двору між будинками 2 та 4 по проспекту Космонавтів, а 30 березня – з двору між 
будинками на вулиці Молодіжній Сєвєродонецька. ВФ ЛНР та ЗС РФ у свою чергу обстрілювали 
Сєвєродонецьк та Лисичанськ. При цьому втрати, які мали підрозділи ЗСУ, були несуттєвими, 
але гинули мирні жителі та руйнувалися житлові будинки та об'єкти інфраструктури міст. 

Найбільш постраждало у період з 8 по 31 березня місто Рубіжне. Ще 6 березня ВФ ЛНР 
захопили блокпост, розташований за кілометр від міста з боку Варварівки, який до того 
захищали бійці Нацгвардії. 11 березня ВФ ЛНР вийшли на західну околицю міста. Власне штурм 
Рубіжного розпочався 15 березня, коли ВФ ЛНР вдалося закріпитися на західній та північній 
околицях, у штурмових діях почали брали участь бійці чеченського спецназу. 

До 17 березня наступ ВФ ЛНР в Рубіжному продовжувався і, за даними Генштабу ЗСУ, він 
закріпився у західних та північно-західних районах Рубіжного і просувався до південної його 
частини. На відео, що з'явилось у мережі 17 березня, видно, як над будівлею міської ради 
Рубіжного було вивішено прапор ЛНР. 

За нашими оцінками, 18 березня, після отримання підкріплення, у Рубіжному розпочався 
контрнаступ українських військових. В основному бої вели нацгвардійці зі складу 4-ї бригади 
спецназу, які протягом кількох днів поновили контроль над частиною раніше втраченої 
території міста. У тому числі вони з'являлися на околицях 7 та 8 мікрорайонів, куди на 
невеликий час, ймовірно, зайшли з лісових масивів, розташованих навколо Рубіжного. Особливо 
ефективно нацгвардійці діяли саме в лісах, де здійснювали напади на підрозділи ВФ ЛНР. Але до 
центру міста вони увійти не змогли, і на 30 березня лінія, що розділяла ЗСУ та ВФ ЛНР, 
пролягала приблизно вулицею Парковою. Тобто ВФ ЛНР контролювали практично увесь район 
багатоповерхової забудови міста, а НГУ – майже весь район приватної забудови та промзону. 

За період з 12 по 31 березня на підконтрольній частині Луганської області, за даними 
нашого моніторингу, загинули 56 мирних жителів, з яких 31 – у місті Рубіжне. У тому числі деякі 
люди загинули через летальні кульові поранення. Загалом від початку війни до 31 березня 
включно у Рубіжному загинули 44 мирних жителів. 
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У Сєвєродонецьку за весь період з 24 лютого до 31 березня загинуло 33 мирних жителів, у 
тому числі в період з 12 по 31 березня – 13 людей. У Лисичанську за період з 12 по 31 березня 
загинуло 8 мирних жителів, а усього за період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року – 11 людей. 

31 березня ЗС РФ зайняли північну частину села Житлівка, що означало початок боїв за 
Кремінну. 

На правому березі Сіверського Дінця ситуація на 31 березня порівняно із ситуацією на 
ранок 12 березня ситуація практично не змінилася, ЗСУ тримали фронт, який існував тут з 
2015 року і проходив через Новотошківку, Оріхове, Золоте-5, Катеринівку, Новозванівку, 
Троїцьке. Крім невеликої ділянки на південь від Попасної в районі Новоолександрівки. Це село ВФ 
ЛНР зайняли 25 лютого, і з цього напрямку вже 13 березня увійшли на околицю Попасної та 
навіть з'явилися у районі залізничного вокзалу. У 20-х числах березня ЗСУ переходили до Попасної 
у контрнаступ, але вуличні бої у місті тривали до 8 травня. За час яких місто було майже 
повністю зруйноване. 

 

1 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній йшли позиційні вуличні бої, Гірське обстріляли градами. ЗС РФ 
встановили контроль над північною частиною села Житлівка, його РДГ «промацували» оборону 
Кремінної. У лісових масивах на східних околицях Сєвєродонецька періодично було чути 
перестрілки з автоматичної зброї. 

Поліція зареєструвала 56 обстрілів населених пунктів області. 

Жертви: 

У Гірському поранено місцеву жительку. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку виникла 
пожежа у гаражах колишнього 
комунального підприємства 
ЄАДС, на гасіння якої 
співробітники ДСНС не приїхали. 
У Сєвєродонецьку пошкоджено 
ГРП, у Лисичанську - приміщення 
підприємства «Міськсвітло», у 

01.04.2022р. – Сєвєродонецьк, вул. Партизанська 

Попасній – будівлю ліцея №21. 

На непідконтрольній території у селищі Голубовське пошкоджено 6 житлових будинків, у 
Золотому-5 – 3 житлові будинки, у селищі Донецький – 5 житлових будинків. 



55 
 

Евакуація:  

Евакуйовано 1300 жителів Лисичанська, 285 
сєвєродончан, 60 жителів Рубіжного, 52 жителів  

01.04.2022р. – евакуація з Сєвєродонецька (фотографія ліворуч) і Лисичанська (фотографія праворуч) 

Кремінної, 38 жителів Попасної.  

Дніпровські волонтери оголосили про плани вивезення жителів Лисичанська до Дніпра з 
подальшим розміщенням у шелтері, з наданням харчування, ліків, засобів гігієни, корму для 
тварин. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську відновлено газопровід високого тиску діаметром 400 мм, у частині районів 
Лисичанська відновлено подачу природного газу. 

Відновлено ЛЕП 110 «Сєвєродонецька», у старій частині Сєвєродонецька тепер є 
електроенергія, газ та вода (з низьким тиском). У нових районах міста електроенергії, води, газу та 
опалення немає. 

«Укрпошта» виплачувала пенсію у трьох мобільних відділеннях у Лисичанську, у трьох 
мобільних відділеннях у Кремінній та у Льодовому палаці у Сєвєродонецьку. 

Збитки навколишньому середовищу: 

У лісі біля Житлівки виникла пожежа, яку загасили кремінські пожежники. 

Інше: 

У Рубіжному у виконкомі з'явився міський голова Рубіжного Сергій Хортів, він опублікував в 
Інтернеті вимогу до ЗСУ залишити Рубіжне. 

Указом Президента України у Рубіжному та Кремінній створено ВЦА. 

 

2 квітня 

Бойові дії:  

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Відбулися обстріли міст 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Гірське, селище Тошківка. У Сєвєродонецьку 
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приблизно о 12 годині почався обстріл у районі магазину «Роздол», виникли пожежі в 
багатоповерхових будинках. 

Жертви: 

У Рубіжному поранено місцевого жителя. 

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено 5 житлових 
будинків, 2 будинки пошкоджено в Тошківці. У 
Сєвєродонецьку пожежа у магазині «Сім'я-
преміум» та у 9-поверхівці за ним, був приліт 
снаряда до квартири третього поверху 
Гвардійський, 61-а (з боку Гвардійського). 

На непідконтрольній території у 
Первомайську пошкоджено 4 житлові будинки. 

Інше майно. 

У Сєвєродонецьку місцеві жителі-мародери 
вдень відкрито виносили товари із ТЦ «Кредо». 

 

02.04.2022р. – Сєвєродонецьк, Гвардійський, 42-А 

Евакуація: 

Із Лисичанська вивезли 1800 людей. Крім того, було евакуйовано 341 людини із 
Сєвєродонецька, 280 - із Гірського, 118 - із Кремінної, 60 - із Рубіжного, 25 - із Попасної. Ці дані, 
озвучені ЛОВЦА, викликають сумніви. Щоб вивести стільки людей, потрібно було б 54 рейси 
великих автобусів, розрахованих на 50 пасажирів. Або 135 рейсів автобусів місткістю 20 осіб. 
Важко уявити таку кількість автобусних рейсів. Проте озвучені ЛОВЦА дані у підсумках нашого 
моніторингу враховані. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку у Льодовому палаці виплачувалася пенсія тим сєвєродончанам, які 
отримують її через «Укрпошту». «Укрпошта» виплачувала пенсію також у Лисичанську та 

Кремінній. 

У Кремінній у спорткомплексі «Олімп» 
роздано 3506 наборів гуманітарної допомоги, 
включаючи м'ясо курей та олію. 

Пошкоджено магістральний газопровід 
діаметром 500 мм. Відновлено ЛЕП 35 «Гірська-
Лоскутівка». 

02.04.2022р. – Сєвєродонецьк, виплата пенсії 
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Інше: 

У Сватовому викрали співробітника батальйону ГУ Нацполіції у Луганської області. 

 

3 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Поліція зареєстровала 13 фактів 
обстрілів цивільних об'єктів - обстріляли міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, 
Попасна, Новодружеськ, Привілля, Гірське, село Стара Краснянка. 

Жертви: 

У Новодружеську двоє волонтерів загинули під час вибуху міни в той час, коли вони 
роздавали гуманітарну допомогу. У Рубіжному одна людина загинула та 2 поранені під час 
обстрілу хірургічного корпусу лікарні. 

На непідконтрольній території у Первомайську поранення дістала жінка. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пожежі у 6 багатоповерхівках та 1 магазині. У Лисичанську пожежі у 2 
житлових будинках. У Рубіжному пожежі у 5 житлових будинках. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 2 житлові будинки та 5 
господарських споруд, в селищі Донецький зруйнований будинок та 4 господарські будівлі. 

Евакуація: 

Евакуйовано 1000 жителів Лисичанська, 308 жителів Сєвєродонецька, 146 кремінян. 
Евакуація з Попасної, Гірського та Рубіжного не проводилася. 

На непідконтрольних територіях місцевих жителів з Рубіжного евакуювали до Старобільська, 
а з Попасної - до Первомайська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

У цей день у Сєвєродонецьку продуктові магазини не працювали і можна було купити лише 
хліб, його продавали у 8 точках. Усі ці точки у старих районах міста. Патрульна поліція доставляла 
продуктові набори до місць, де в укриттях перебувають мирні жителі. У тому числі - у нові райони. 

«Укрпошта» виплачувала пенсію лише у Лисичанську. 

Iнше:  

ЛОВЦА звинуватила екс-мера Рубіжного Сергія Хортіва у співпраці з противником. 

 

Нотатки на полях: лікарі-колаборанти? 
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3 квітня з ранку в мережі з'явилося відео, на якому головний лікар Рубіжанської 
центральної міської лікарні Едуард Анатолійович Кравченко у будівлі Рубіжанської міської ради 
просив у командирів чеченського ОМОНу привести до лікарні ліки. Ті обіцяли. 

48-річний лікар-уролог керував рубіжанською міською лікарнею близько 10 років. Досить 
успішно, лікарня вважалася на Луганщині однією з кращих. Лікарня продовжувала працювати і 
після того, як у місті почалися вуличні бої, й супротивник зайняв північно-східну частину міста, 
де лікарня розташована. Хоча на початок квітня у хірургічному відділені лишилося лише 3 лікарі 
– уролог Едуард Кравченко, хірург Олег Чаков та травматолог. Але тут працювали також 
фельдшери та медсестри, а будівля протягом березня суттєво не постраждала. У березні 
десятки жителів Рубіжного отримали тут допомогу, у тому числі – хірургічну. 

На іншому відео головний лікар проводив по хірургічному відділенню своєрідну екскурсію, і 
виглядало воно цілком пристойно - у палатах і коридорах було чистенько, доглянуте, в 
наявності було медичне обладнання та спеціалізовані меблі. У відділенні перебували хворі. 
Правда на вулиці, біля стіни будівлі, лежала купа мертвих тіл. Це люди, які померли під час 
хірургічних операцій чи після них. І люди, які ховалися від обстрілів у підвалі будівлі лікарні та 
померли там. Як пояснював на відео Едуард Кравченко, тіла тут складені були тому, що морг 
переповнений трупами, поховання їх неможливе і подіти тіла нема куди. 

До речи, сам Кравченко теж жив у ці дні у підвалі лікарні. 

Того ж дня, коли з'явилися ці відео, вечором будівлю хірургічного відділення було обстріляне. 
Судячи з наявних фотографій, снаряди потрапили у фасадну частини будівлі на рівні другого та 
третього поверхів, пробили стіни та вибухнули в середині. У середині будівлі зруйновані стіни, 
розбито обладнання та меблі. Під час обстрілу загинув один і поранено 2 пацієнти, які тут 
лікувалися. 

Частково зруйнована лікарня продовжувала працювати, на її матеріальній базі в ЛНР 
створили свою медичну установу ДУ «Рубіжанська центральна міська лікарня», і призначила 
Едуарда Кравченко її головним лікарем. 

4 липня прокуратура Луганської області повідомила Кравченко про підозру у 
колабораціоністській діяльності (ч.ч. 1, 5 ст. 111-1 КК України). У зв'язку з тим, що він обійняв 
цю адміністративну посаду, йому загрожує тюремний строк до десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'ятнадцяти 

03.04.2022р. – Рубіжне, результати обстрілу хірургічного корпусу міської лікарні – зовні і в середині  
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років та з конфіскацією майна або без нього. 

В подальшому аналогічні підозри прокуратура вручила головному лікарю старобільської 
районної лікарні В'ячеславу Дмитровичу Бикову та головному лікарю сватівської районної 
лікарні Віктору Тарану. А завідувач відділення судово-медичного бюро в Старобільському районі 
Андрій Борисович Курінний за цією статтею був заарештований (на Рівненщині, куди він виїхав 
після нетривалої роботи на цій посаді) і перебував у слідчому ізоляторі, обвинувальний акт 
щодо нього був направлений до суду. 

 

4 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої, у мережі з’явилися відео, на яких ВФ 
ЛНР знаходяться у залізничному депо станції Попасна. Обстріл Гірського з важкого озброєння 
розпочався о 1:20 і тривав усю ніч. Двічі бомбові удари завдавали пари бойових літаків, одного 
разу авіація бомбила Попасну. Обстрілювали також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, 
Кремінну, Новодружеськ, Привілля, Золоте. Поліція задокументувала 51 обстріл цивільних 
об'єктів. 

Руйнування:  

Чергове попадання в п'ятиповерхову панельку в Сєвєродонецьку. У Попасній горіли 6, 7 та 8 
поверхи багатоповерхового будинку, у Тошківці горіла квартира. 

Евакуація: 

З Новозолотарівки до Слов'янська евакопоїздом вивезено 452 жителів Лисичанська, 74 
сєвєродончанина, 117 жителів Гірського та Золотого, 22 жителя Рубіжного. Автобусами до 
Слов'янська доставлено 136 жителів Кремінної та 170 жителів Сєвєродонецька. 

Вранці колона автобусів вирушила із Кремінної до Сватове (непідконтрольна територія). 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку у цей день не видавали гуманітарку у Льодовому палаці, у місті перебито 
газопровід. 

 

5 квітня 

Бойові дії:  

У Рубіжному продовжувалися позиційні вуличні бої. У Попасній противник зайняв залізничне 
депо, окремі райони Попасної заміновані пелюстковими мінами. Обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Новодружеськ, Гірське, Золоте. Поліція задокументувала 
81 обстріл цивільних об'єктів. 

Жертви: 
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У Рубіжному 1 особа загинула та 5 постраждали. 

На непідконтрольній території у Первомайську поранення дістала жінка. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку руйнування 
будівель Східноукраїнського 
національного університету. 

У Попасній горів дев'ятиповерховий 
житловий будинок. Всього на 
підконтрольній частині Луганської області 
пошкоджено 2 багатоквартирні та 9 
приватних будинків. 

05.04.2022р. – Сєвєродонецьк, зруйнована лекційна аудиторія СНУ 

На непідконтрольній території у Первомайську зруйновано житловий будинок, пошкоджено 
8 житлових будинків та 3 господарські споруди. У Голубівці пошкоджено 2 житлові будинки. У 
селищі Донецький ушкоджений житловий будинок. 

Евакуація: 

417 жителів Лисичанська вивезли на 
евакуаційний потяг до Новозолотарівки, ще 
205 евакуювали автобусами до Дніпра. З 
Сєвєродонецька до Слов'янська автобусами 
вивезено 175 жителів, ще 60 доставлено до 
Новозолотарівки на потяг. Вивезено 15 
жителів Рубіжного від ДК «Південний», ще 5 
виїхали власним транспортом. Евакуювали 
автобусами 315 жителів Кремінної. 

Кілька людей із Попасної вивіз один із 
05.04.2022р. – Сєвєродонецьк, евакуація мирних жителів 

приватних перевізників. 

Проїхав автобус із 
сєвєродончанами до 
Старобільська: о 10 виїхали, о 17:00 
були на в'їзді до Старобільська. 
Автобус їхав через Лиман. 

Гуманітарна ситуація та 
гуманітарна допомога: 

На Луганщині припинила роботу і 
була евакуйована «Укрпошта»,         05.04.2022р. – у Сєвєродонецьк доставлена гуманітарна допомога від ООН 

в області повністю припинена виплата пенсій людям, які отримували її на «Укрпошті». 
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ООН доставила до Сєвєродонецька 8 вантажівок з товарами для жителів. Це продукти 
харчування, борошно, листовий пластик, ковдри – приблизно на 17 тис. людей. Доставлено також 
4 електрогенератори для лікарень. Розподілятиме гуманітарну допомогу товариство «Червоного 
хреста». 

Тернопільська область передала 
Луганщині 2 машини швидкої допомоги, 
вони розподілені в Сєвєродонецьк та в 
Попасну. 

Відновлено газопостачання 28 
тисячам жителів у 4 населених пунктах. 

Екологічні збитки: 

У Рубіжному у першому цеху заводу 
«Зоря» вибухом пошкоджено цистерну з 
азотною кислотою, з викидом в атмосферу 

05.04.2022р. – хмара оксидів азоту над Рубіжним  оксидів азоту 

 

6 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному йшли позиційні вуличні бої з невеликим просуванням ВФ ЛНР, за інформацією 
ЛОВЦА, противник зайняв 60% міста. Позиційні міські бої продовжувалися у Попасній. 

Жертви 

У Сєвєродонецьку поранення отримали 5 людей – волонтери та жителі міста, які стояли у 
черзі за продуктами біля гуманітарного центру у будівлі театру. У Рубіжному одна людина 
загинула, ще одна отримала поранення. 

06.04.2022р. – Сєвєродонецьк, поліцейський надає допомогу 
пораненому чоловіку 

06.04.2022р. – Сєвєродонецьк, палає історична споруда -
будівля магазину «Космос» 
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На непідконтрольній території у селища Донецьке поранення отримала жінка. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пожежі виникли у 9 багатоквартирних будинках. Пошкоджено будинки 
19, 24, 26 на вулиці Юності, будинки на вулиці Першотравневій, були прильоти до будівель школи 
№5 та амбулаторії на Федоренка. Попадання в будинки по вулиці Менделєєву між аулицями 
Енергетиків та Гоголя. Вибух біля гуманітарного центру у будівлі обласного театру. Згорів магазин 
«Космос». 

Пошкоджено багатоквартирний будинок у Рубіжному. 

У Лисичанську пошкоджено виробничі будівлі шахти «Мельникова». 

На непідконтрольній території у селищі Донецький пошкоджено 11 житлових будинків та 
трансформаторну підстанцію. У Первомайську пошкоджено 4 житлові будинки. 

Інше майно: 

У Гірському через знеструмлення затоплюється шахта «Гірська». У Золотому затоплено шахту 
«Золота». У Тошківці затоплено шахту «Тошківська». 

6 квітня у Сєвєродонецьку співробітники КОРДу затримали раніше судимого 31-річного 
місцевого жителя, який вкрав телевізор із пошкодженої під час обстрілу будівлі. 

Евакуація: 

Із Лисичанська до евакуаційного поїзду в Новозолотарівку вивезено 450 осіб, із Гірського - 
344, із Сєвєродонецька - 219, із Рубіжного - 70. За окремим маршрутом у Лиман вивозили людей із 
Кремінної, звідтіля було вивезено 123 особи, у тому числі 11 пацієнтів хоспісу. 

Продовжують евакуювати людей волонтери, 
релігійна християнська організація із Лисичанська, 
колектив Східноукраїнського університету. 

Через обстріл ВЦА не проводила евакуацію з 
Попасної. 

З Рубіжного евакуація жителів на 
непідконтрольну територію до Старобільська 
проводиться від дитсадка «Любисток» та від школи 
№2. 

06.04.2022р. – Рубіжне, евакуація від ПК «Південний» 

У сховищі Сєвєродонецького ВПУ перебувають діти-сироти. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Міжнародний комітет «Червоного хреста» передав до сєверодонецької пекарні 5200 кг 
борошна, з неї щодня випікають та роздають мешканцям міста 300 буханців хліба. За кошти МКЧХ 
закуплено продуктів харчування на 435,2 тис.грн., з них сформовано та роздано 5 тис. продуктових 
наборів. 
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Гігієнічні набори Люксембурзького «Червоного хреста» отримали 800 лисичанських сімей. 
ЦХБ «Благо» організувало щоденне безкоштовне харчування для 150 мешканців Лисичанська. 

 

7 квітня 

Бойові дії: 

Успішний контрнаступ 128-ї бригади ВСУ в лісовому масиві на північ від Кремінної, військові 
ЗС РФ були відсунуті. Продовжувалися позиційні вуличні бої у Попасній та у Рубіжному.  

Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Гірське, Золоте. 
Новотошківку, Новозванівку. Поліція задокументувала 21 випадок обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Кремінній під час потрапляння снаряда до житлового будинку загинув чоловік. У Гірському 
під час відновлення електромереж отримав тяжке поранення електромонтер, у лікарні йому 
ампутував ногу. У Рубіжному під час гасіння пожежі поранено співробітника ДСНС 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку горів дах дитячого відділення міської лікарні, у Лисичанську згорів склад. 
У Рубіжному горіло 5 житлових будинків, обстріляли рубіжанську міську лікарню. На 
непідконтрольній території в селищі Донецький ушкоджено 7 житлових будинків. 

Евакуація: 

Поїздом із Новозолотарівки вивезено 85 жителів Сєвєродонецька, 392 лисичан та 15 
рубіжан. Крім того, із Сєвєродонецька на залізничні вокзали Донецької області вивезено 
автобусами 170 жителів, із Кремінної – 150 мешканців. 

Волонтери своїми автобусами вивезли із Лисичанська до Дніпра 370 жителів, було задіяно 6 
автобусів. Приблизно 150 містян евакуювалися на власному транспорті. 

Цього дня 3 евакуаційні поїзди не змогли виїхати зі Слов'янська та Краматорська до Дніпра, 
оскільки було нанесено авіаудар по шляхопроводу біля станції Барвінкове. В результаті на 
вокзалах ночували приблизно 500 мешканців Луганської області. 

У будинку по Курчатова 23 досі проживають приблизно 20 мешканців. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Було відновлено роботу комплексу насосних станцій КП «Попаснянський районний 
водоканал», до Попасної подано воду. Однак система очищення не була включена, ця вода могла 
використовуватися тільки як технічна. 

 

8 квітня 
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Бойові дії: 

Противник зайняв 29-й блокпост. Це 
комплекс фортифікаційних споруд на перехресті 
автодороги Р-66 (Бахмутка) та дороги Світличне-
Донецький, створений ВСУ ще у2014 році. У 
Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні 
вуличні бої. Обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Новодружеськ, 
Гірське, Золоте. Поліція задокументувала 17 фактів 
обстрілу цивільних об'єктів. 

08.04.2022р. – розбитий 29-й блок-пост 

Жертви: 

У Лисичанську з-під руїн будинку витягли жінку без ознак життя. У Золотому поранено 5 
людей. 

На непідконтрольній території у селищі Калинове поранення отримав чоловік 1956 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку горіла квартира в багатоповерховому будинку та складські приміщення. 
За добу пошкоджено чи зруйновано 8 житлових будинків. 

На непідконтрольній території у селищі Калинове пошкоджено 5 житлових будинків, у 
селищі Донецький зруйновано житловий будинок. 

Евакуація: 

За інформацією ЛОВЦА, з Гірського було евакуйовано 640 осіб - усі, хто прийшов, евакуація 
проводилася 3 автобусами. Ця інформація ЛОВГА викликає скепсис, бо навряд чи можна 
евакуювати 640 людей 3 автобусами. Але у сумарних даних нашого моніторингу цю інформацію 
було враховано. 

З Лисичанська було евакуйовано 465 осіб, із Сєвєродонецька - 217, з Рубіжного - 30. 
Волонтери та релігійна організація вивезли з Кремінної 155 місцевих жителів. 

З Попасної продовжували вивозити жителів місцеві перевізники Олександр Прокопенко та 
Віталій Трофименко. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку лікарню передали швидку допомогу, отриману в якості гуманітарної 
допомоги з Нідерландів. У місті відремонтували водогін. 

 

9 квітня 

Бойові дії: 
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У Рубіжному продовжувалися вуличні бої, ВФ ЛНР та чеченський спецназ трохи просунулися 
вперед і умовною лінією поділу стала вулиця Померанцева. Як стверджують у ЛОВЦА, на заводі 
«Зоря» вибухнула цистерна із 3 тонами азотної кислоти. 

У Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої. 

Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Новодружеськ, Гірське. 
Поліція задокументувала 26 фактів обстрілів цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку у старому районі міста виявлено загиблу жінку. У Лисичанську під 
завалами будинку рятувальники виявили жінку без ознак життя. У Рубіжному внаслідок 
потрапляння в житловий будинок поранення отримали 4 місцеві жителі. У Золотому 5 жителів 
отримали поранення. 

Руйнування: 

У Лисичанську горить багатоповерхівка, АЗС та склозавод. 

На непідконтрольній території у селищі Калинове пошкоджено 3 житлові будинки, у 
Первомайську 4 житлові будинки. 

Евакуація: 

Евакуація людей з Рубіжного на підконтрольну територію вкрай ускладнена, вона 
здійснюється від ДК «Південний», куди люди з центральної частини міста дістаються на свій страх 
та ризик. 9 квітня звідси було евакуйовано 48 осіб, з яких одного під час евакуації було поранено. 
30 людей з Рубіжного доставлені Дніпра, 18 – на евакопоїзд. 

З Лисичанська евакуйовано 395 осіб, із Сєвєродонецька - 10. 

З Кремінної 60 жителів поїхали автобусами до Дніпра, 50 – до Слов'янська до евакопоїзд. 

Значно більше рубіжан виїжджають у 
напрямку Старобільська, через Варварівку, у 
цьому напрямку евакуацію організовують ВФ 
ЛНР. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога: 

За нашою оцінкою, найкращий гуманітарний 
центр, що діяв у Луганській області – спортивний 
центр «Олімп» у Кремінній. Тут було 
бомбосховище із запасами води, продуктів 
харчування та теплого одягу, а також генератор 
для підзарядки телефонів. Крім того, щодня у 
цьому центрі видають мешканцям кілька тисяч 

 09.04.2022р. – вид з Лисичанська, викиди після  продуктових наборів. 
вибуху на заводі «Зоря» 
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У Сєвєродонецьку відновлено електропостачання третини будинків міста. 

Екологічна шкода: 

На промисловому майданчику заводу «Зоря» вибух з викидом в атмосферу оксидів азоту. 

 

10 квітня 

Бойові дії:  

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої, обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Кремінну. Поліція задокументувала 26 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

Отримали поранення 2 жителі Кремінної. 

На непідконтрольній території у Новоайдарі о 
19:15 у приміщенні складу сільгоспхімії «Донснаб», у 
якому, ймовірно, був склад боєприпасів, внаслідок 
удару ракети «Точка-У» загинула робітниця. У 
Первомайську отримав поранення чоловік 1965 р.н., 
а у населеному пункті Золоте-5 отримав поранення 
чоловік 1962 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 2  

10.04.2022р. – Сєвєродонецьк. Стареньку 
жінку вивели з будинку, що горів 

 

багатоквартирні будинки у новій частині міста та будівля гуманітарного центру Червоного Хреста у 
колишньому клубі ДСК. У Лисичанську пошкоджено 4 будинки. У Кремінній пошкоджено 11 
житлових будинків. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 2 житлові будинки та будівлю 
школи №8. 

Інше майно: 

У Сєвєродонецьку затримали 6 мародерів. Зокрема, четверо місцевих жителів намагалися 
винести товар із закритого місцевого супермаркету, а ще двоє під час комендантської години 
намагалися пограбувати супермаркет та магазин побутової техніки. 

 

Евакуація: 
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За день було евакуйовано 34 жителя Кремінної, 125 лисичан, 30 рубіжан, 10 жителів 
Сєвєродонецька та 3 особи з Попасної. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку, у різних сховищах, залишається чимало людей. До таких сховищ 
поліцейські чи волонтери періодично доставляють продукти харчування. А ось люди, які 
залишаються у квартирах, для отримання гуманітарної допомоги мають самостійно добиратися до 
гуманітарних центрів. 

 

11 квітня 

Бойові дії: 

В Рубіжному, Попасній, на околицях Кремінної йшли позиційні бої. Обстрілювали 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Новодружеськ, Гірське. Поліція 
задокументувала 27 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви:  

Загинув житель Лисичанська, 3 особи 
отримали поранення. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 2 
багатоквартирні будинки та будівлю школи, у 
Лисичанську пошкоджено 4 будинки, у 
Кремінній - 11 будинків. 2 житлові будинки 
горіли в селищі Павлоград, що входить до складу 
міста Сєвєродонецьк та 2 будинки – у 
Новодружеську.                                                                                     11.04.2022р. - Сєвєродонецьк 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 4 житлові будинки. 

Евакуація: 

Евакуювали 65 жителів Кремінної, 20 рубіжан, 10 попаснян, з Лисичанська та 
Сєвєродонецька разом вивезли 516 осіб. 

 

12 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувались позиційні вуличні бої. Обстрілювали 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Новодружеськ, Гірське. Поліція 
задокументувала 17 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 
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Жертви: 

У Новодружеську загинув місцевий житель. 

На непідконтрольній території у селище Фрунзе поранено жінку 1948 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено приватний будинок та 2 адміністративні споруди, у 
Лисичанську пошкоджено 3 приватні будинки, у Кремінній – 6 приватних будинків, у Старій 
Краснянці 2 будинки. 2 приватні будинки та багатоквартирний будинок зруйновано у Попасній, у 
Рубіжному зруйновано 1 приватний будинок. 

На непідконтрольній території у селищі Фрунзе зруйновано 4 господарські будівлі. 

Інше майно. 

У Сєвєродонецьку затримали чоловіка, який із магазинів одягу біля центрального ринку 
вкрав одяг. 

Евакуація:  

За оцінкою ЛОВЦА у сховищах у Луганській області досі перебувають 90 тисяч мирних 
жителів, багато дітей. 
Число охочих 
евакуюватися поменшало. 
За день із Кремінної 
вивезли 107 жителів, із 
Лисичанська - 115, із 
Сєвєродонецька - 47, із 
Попасної - 12, із Гірського - 
60. 

12.04.2022р. – Лисичанськ, евакуація цивільних від будівлі ДСНС 

 

Від ТРЦ «Джаз» цього дня були маршрутки на Старобільськ, вартість проїзду 1 тис. грн. 
Автобуси їхали маршрутом Сєверодонецьк-Лисичанськ-Сіверськ-Лиман-Сватове. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У першій половині дня на підконтрольній території (включаючи Сєвєродонецьк) зник 
мобільний зв'язок, який відновився ближче до вечора.  

Днем увесь Сєвєродонецьк знову залишився без електроенергії. 

Кількість жителів області без електрики збільшилася до 146490 абонентів, без газу до 130183 
абонентів. Водопостачання відсутнє у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірському, у деяких 
районах Лисичанська. У Кремінній вода подається за графіком, з 7 до 16 години. 

З майданчика ЗФС весь хлор вивезено до Дніпра, тепер знезараження води триває іншими 
реагентами, які не є небезпечними при попаданні в ємності снарядів. 
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Збитки довкіллю: 

У Кремінній та у Щедрищево в лісі горіла підстилка.  

 

13 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувалися позиційні вуличні бої. Обстрілювали 
Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Новодружеськ, Гірське, Золоте. Поліція 
задокументувала 26 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Руйнування: 

На непідконтрольній території в Ірміно пошкоджено 8 житлових будинків та будівлю 
дитсадка «Росинка». У Первомайську пошкоджено житловий будинок. 

Інше майно. 

У Сєвєродонецьку викрили чоловіка, який із магазину товарів для відпочинку та туризму 
вкрав набір для пікніка та сковороди. Ще одного чоловіка викрили в крадіжці з магазину 
будматеріалів двох радіаторів опалення. 

Евакуація: 

За нашою оцінкою, найкращу роботу з евакуації мешканців веде Кремінська міськрада: з 
самого ранку з міста евакуювали 30 місцевих жителів. За допомогою БФ «Помагаємо» вдень 
евакуація з Кремінної продовжилася, всього за день вивезено 198 містян. За день також 
евакуйоване 84 жителів Сєвєродонецька, 62 жителів Лисичанська, 22 жителів Гірського та 14 – 
попаснян. 

Автобус перевізника Донців, який віз пасажирів зі Старобільська до Дніпра, потрапив під 
обстріл. При цьому 2 пасажира загинуло. Рух автобуса на цьому маршруті буде припинено. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Зруйновано насосну станцію «Лісова дача», через що подача питної води в південну частину 
Лисичанська неможлива. У ЛОВЦА вважають, що ремонт цієї водокачки, а також насосних станцій 
«Сполучена» та «РТІ» неможливий. 

Гуманітарну допомогу жителям Попасної надають співробітники ПЧ 6 (підрозділ 
Укрзалізниці), де є велике бомбосховище. Однак можливості для надання допомоги вичерпані, тут 
гострий дефіцит медикаментів, води, продуктів харчування. 

 

14 квітня 

Бойові дії: 
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Позиційні бої тривали у Попасній, тут ВФ ЛНР зайняли будівлю поліції. Ця будівля 
знаходиться поряд із залізничним депо, яке ВФ ЛНР зайняли кілька днів тому. У Рубіжному лінія 
контролю пролягає приблизно по вулиці Померанцева: ВФ ЛНР та чеченський спецназ 
контролюють основну частину житлового сектору міста, а бійці 128-ї бригади ЗСУ, 4-ї бригади 
спецназу НГУ, батальйону «Свобода» займають частину території приватної забудови, промзону, 
південну частину міста. 

Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, Гірське, Золоте, 
Оріхове, Новотошківку. Поліція задокументувала 26 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Кремінній поранено 2 мирних мешканця. 

Руйнування: 

У місті Золоте пошкоджено 3 житлові будинки. 

Інше майно: 

У Сєвєродонецьку затримано мародера, який вкрав з 
магазину спорттоварів набір для пікніка та сковороду. 

Евакуація: 

Евакуйовано 27 жителів Сєвєродонецька, 90 жителів 
Лисичанська, 34 жителя Кремінної, 52 – Гірського та 5 – 
Попасної.                                                                                                               14.04.2022р. – пожежі у Золотому 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Мобільного зв'язку в Кремінній немає. У Сєвєродонецьку зранку зникла електроенергія, але 
невдовзі з'явилося знову. 

Відновлено роботу телефонної спецлінії 103. 

У мережі з'явилося відео із терапевтичного відділення Сєвєродонецької багатопрофільної 
лікарні: там немає продуктів харчування та тече дах (у Сєвєродонецьку йде дощ). Наприкінці відео 
волонтер велосипедом доставив до лікарні продукти харчування. 

 

15 квітня 

Бойові дії: 

Підрозділи ВФ ЛНР просунулися у Попасній та захопили будівлю міської адміністрації. Усю 
ніч тривали обстріли Кремінної. Обстріл Лисичанська почався о 6-й ранку, припинився під час 
узгодженого «зеленого коридору» і потім відновився. Цілий день обстрілювали Березове, були 
прильоти на поворот Мельникова. 

У Сєвєродонецьку спостерігалась велика пожежа у стороні Азоту. 
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Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну, Попасну, Борівське, Олександрівку. 
Поліція задокументувала 31 факт обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

У Лисичанську загинув волонтер Андрій Сергієв, а його дружина Ольга, теж волонтер, 
отримала поранення та пізніше померла у шпиталі. 

У Кремінній біля школи загинула жінка похилого віку. Ще 5 місцевих жителів отримали 
поранення. Пізніше, під час розбору руїн приватного будинку виявлено труп жінки.  

Руйнування  

У Кремінній зруйнований приватний будинок, увечері пожежники гасили загоряння в 
багатоповерховому будинку біля вічного вогню - снаряд влетів у квартиру. Пошкоджено будівлю 

го 

15.04.2022р. – м. Кремінна, зруйнована будівля 
готелю 

15.04.2022р. – Сєвєродонецьк, бажаючих евакуюватися 
меншає 

 

готелю. У Сєвєродонецьку пожежа на центральному ринку. У Лисичанську пожежа у 
тролейбусному депо На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 2 житлових 
будинки. 

Евакуація:  

Лише 3 особи евакуювалися сьогодні з Попасної – почався обстріл, і машина змушена була 
виїхати. Найбільше людей евакуювали з Кремінної – 140 людей. Вивезли також 115 жителів 
Лисичанська, 70 жителів Гірської громади, 35 сєвєродончан та 7 рубіжан. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено головний колектор водопроводу і з 20:00 відключено подачу 
води на усе місто. 

У Сєвєродонецьку відновлено навчальний процес для майже 11 тисяч школярів, вони 
навчатимуться дистанційно.  

За інформацією ЛОВЦА, до Гірської громади передали нову машину швидкої допомоги на 
базі автомобіля «Мерседес». 

 



72 
 

16 квітня 

Бойові дії: 

Обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну. Поліція 
задокументувала 31 факт обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

У Попасній загинув місцевий житель. У багатоповерхівці на вул. Миру 155 обвалилася плита і 
завалила підвал, у якому були люди, сусіди не змогли їх деблокувати. 

В Кремінній з-під завалів технічного училища вилучено тіло загиблого чоловіка. 

У Лисичанську снаряд потрапив до житлового будинку, поранення отримали 3 жінки. 

Руйнування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2022р. – руйнування будинків і знищення автомобілів у Сєвєродонецьку 
 

У Сєвєродонецьку вигоріли 4 багатоповерхівки у нових районах міста. Снаряд (міна) 
потрапив у будинок 13 по вулиці Новикова, 
зайнялася квартира. У Лисичанську по обіду сильна 
пожежа на НПЗ - горів нафтошлам. Вранці був 
приліт на центральний ринок Лисичанська, де 
виникла пожежа.  

У Кремінній, в районі першої шахти, палала 
будівля колишньої їдальні. 

16.04.2022р. – загоряння нафтошламу на НПЗ у Лисичанську 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 4 житлові будинки та будівлю 
центральної лікарні. У населеному пункті Золоте-5 було пошкоджено 2 житлові будинки та будівля 
дитячого садка «Берізка». 
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Інше майно. У Сєвєродонецьку наряд поліцейських виявив чоловіка, який вкрав 
електроінструмент з одного з місцевих підприємств. 

Евакуація: 

Автобусами евакуювали 42 сєвєродончан, 11 рубіжан, 14 кремінян та 6 жителів Попасної. 

Продовжує вивозити людей із Сєвєродонецька та з Лисичанська колектив СНУ ім. Даля, 
ними вивезено вже понад 4 тисячі людей. 

 

17 квітня 

Бойові дії: 

У Попасній противник видавив ЗСУ з позицій на півночі міста та зайняв хутір Богуславське. 
Місто обороняли бійці 24 бригади ЗСУ та 101 бригади тероборони, з наявних у мережі відео 
зрозуміло, що українські силовики зазнають серйозних втрат. 

Ще одна «гаряча точка» - Кремінна, де обстріл тривав з самого ранку. Тут обстрілювали 
район «Підвільхи» (загоряння трави та лісу біля будинків погасили місцеві жителі), а також центр 
міста. Увечері був сильний обстріл району Хімавтоматики. 

Протягом доби обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінну, Попасну, 
Гірське, Золоте. Поліція задокументувала 14 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

У Золотому загинули 2 та поранені 4 особи. У Лисичанську у будівлі патрульної поліції 
поранено 6 поліцейських. У Кремінній поранено жінку. 

Руйнування: 

У Золотому пошкоджено багатоповерховий будинок. У Лисичанську зруйновано будівлю 
патрульної поліції. У Кремінній горіли 8 приватних будинків, виникла пожежа на пивзаводі та на 
пилорамі на заводі Хімавтоматика. 

На непідконтрольній території у 
Первомайську пошкоджено 3 житлові 
будинки. 

Інше майно: 

У Сєвєродонецьку поліція виявила 
мародера, який із одного з підприємств вкрав 
електроінструмент. 

    17.04.2022р. – Лисичанськ, будівля управління патрульної 
поліції (https://tribun.com.ua/91036) 

 
Евакуація: 

Вивезли 33 людини із Сєвєродонецька та із Лисичанська. 
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Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Кремінній немає електрики, у пекарні закінчилося борошно, покупцям повідомили, що 
хліб привезли востаннє. Постачальник відмовився привозити в Кремінну хліб із Лиману. 

З завтрашнього дня 5 шкіл Кремінної відновлюють навчальний процес із навчанням за 
дистанційною формою, а у зайнятому противником селі Новокраснянка відновлювати навчальний 
процес не будуть. 

На відео, доступному в мережі, 
на непідконтрольній території у 
Рубіжному у 8-му мікрорайоні стояла 
величезна черга за гуманітарною 
допомогою – натовп у кілька сотень 
людей. 

17.04.2022р. – Рубіжне, черга за гуманітаркою 

 

18 квітня 

Бойові дії:  

За інформацією мешканців Кремінної, 17 квітня приблизно о 22 годині велика колона 
бойової техніки ЗСУ (за нашою оцінкою це були підрозділи 128-ї бригади) виїхала з міста у бік 
Торського. Вночі була інтенсивна стрілянина у напрямку села Червона Діброва та автодороги на 
Лиман, там були чути бомбові удари. Можна припустити, що війська ЗСУ були перекинуті в район 
Торського і там вступили в бойове зіткнення. 

О 10:30 у ЛОВЦА заявили, що підрозділи ЗСУ були виведені з Кремінної для перегрупування і 
що росіяни взяли під контроль це місто. В дійсності російських військових у Кремінній протягом 
дня 18 квітня не було, вони зайшли до міста лише вранці 19 квітня. Не відповідала дійсності й 
інформація ЛОВЦА, що у місті точилися бої – автоматна стрілянина була чутна лише на північно-
західній околиці міста, у лісовому масиві. А у самій Кремінній ні українських, ні російських 
військових у цей день не було. 

Увечері було чути стрілянину у напрямку села Стара Краснянка. 

Було підірвано залізничний міст через Сіверський Донець у районі Ямполя. На мості через 
річку Красна у Кремінній стояв танк ВСУ, який перегороджував проїзд мостом.  

Поліція задокументувала 19 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

У Попасній загинули 4 людини: 

- снаряд влетів у підвал другого під'їзду будинку 8 на вулиці Миронівська і там загинув 
Андрій Кислов; 

- на вулиці Добролюбова загинув Юрій Сумський;  



75 
 

- на вулиці Миронівській через обвалення перекриття загинули у підвалі 85-річна Кислова та 
її 55-річний син. 

У Лисичанську смертельне поранення отримав старший оперуповноважений Лисичанського 
відділу поліції лейтенант поліції Іван Савченко, ще 2 поліцейські отримали поранення. 

У Кремінній при спробі виїхати з міста у бік Лимана було обстріляне автомобіль Hyundai 
Tucson, в якому загинули 2 пасажирки, а водій отримав поранення. 

На непідконтрольній території у Первомайську поранено 2 жінок 1958 та 1961 р.н. 

Руйнування: 

У селищі Камишеваха горіли 2 приватні будинки. У Сєвєродонецьку було пошкоджено 
будівлю магазину «Мода на Гвардійському», а у Лисичанську горів житловий будинок. 

У Кремінній в годину ночі виникло загорання у спортивному центрі «Олімп» на площі 2400 
квадратних метрів, у пожежі згоріла вся гуманітарка, що там знаходилася. Пожежа на стадіоні 
тривала до ранку і була погашена лише вдень. У Кремінній також було пошкоджено будинки 
кадетського корпусу, де вибухали боєприпаси. Вранці були прильоти в районі 3-ї школи та 
попадання у вежу ретранслятора 

На непідконтрольній території у Первомайську 
було пошкоджено 7 будинків та господарську споруду. 

Інше майно: 

У Кремінній вдень мародери з місцевих жителів 
відкрито пограбували магазин «Артцентр», з якого 
винесли побутову техніку. 

У Сєвєродонецьку в одному з будинків на 
Гвардійському проспекті правоохоронці затримали на 
місці злочину 33-річного чоловіка, який обкрадав 
покинуті квартири. Ще одного 64-річного 
сєвєродончанина поліцейські викрили в крадіжці 

18.04.2022р. – мародери грабують магазин «Артцентр» у Кременній 

товарів зі складів побутової хімії. 

Евакуація: 

Евакуйовано 49 жителів Лисичанська, 18 сєвєродончан, 23 жителя Гірського, 14 рубіжан. 

З Попасної евакуювали 4 жителя до Бахмута. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Сєвєродонецький хлібозавод не працює, хліб у місто привозять із Лисичанська, продають за 
ціною 20 грн, за хлібом вишиковується велика черга. 
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За інформацією місцевих жителів, увечері відключилася ПС 500/220 «Кремінська», на якій 
було пошкоджено 2 силові трансформатори. Без електроенергії залишилася вся північ Луганської 
області, включаючи Станицю Луганську. 

 

19 квітня 

Бойові дії: 

В Кремінній вночі та вранці було тихо, вдень було чути вибухи в районі «Хімавтоматики», 
Діброви та хутора Кузьміно, увечері стало тихо в усьому місту. На вулиці Титова на мосту через 
річку Красна стояв покинутий танк. По неофіційній інформації – замінований. Починаючи з ранку, і 
протягом усього дня проводилася зачистка Кремінної, російські військові ходили по будинках та 
перевіряли, хто в них живе (прописаний) та хто перебуває. Зачистка почалася з району першої 
шахти та закінчилася ввечері у районі «Хімавтоматики». Над міською адміністрацією вивісили 
прапори РФ та ЛНР. 

Чеченський спецназ зайняв Стару Краснянку. 

Сєвєродонецьк вночі та вранці обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії, з мінометів 
та танків, потім пішов сильний дощ. Вдень були прильоти в районі магазина «Раздол». 

Протягом доби обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Новодружеськ, 
Гірське, Золоте. Поліція задокументувала 20 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви:  

На непідконтрольній території в 
Новоайдарі поранення отримала дитина 

Руйнування: 

Вночі були загорання в 2 будинках у 
центральній частині Новодружеська. 

У Лисичанську сталося загоряння двох 
приватних будинків. З трьох будинках у 
Лисичанську вилучено снаряди МБ-20  

19.04.2022р. Новодружеськ 

«Град», що не розірвалися. 

Інше майно: 

Сталася пожежа на відкритому майданчику для зберігання вугілля на шахті 
«Новодружеська». 

У Сєвєродонецьку затримали двох мародерів: 33-річний чоловік відкривав двері квартир, з 
яких люди евакуювалися, і обкрадав їх; 64-річний чоловік вкрав товари зі складу побутової хімії. 

Евакуація: 
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За повідомленням ЛОВЦА, евакуаційний автобус із Сєвєродонецька поїхав практично 
порожнім. За день евакуювали 38 лисичан, 10 сєвєродончан та 55 жителів Попасної. 

У Сєвєродонецьку залишалися близько 20 тис. жителів. З них близько 500 перебували у 
бомбосховищах на «Азоті» - там відносно непогані умови: двоярусні ліжка, дворазове харчування. 
Багато дітей. Однак беруть сюди тільки на місця, що звільнилися. 

Комбатанти ВФ ЛНР евакуювали 5 мешканців Попасної до Первомайська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  

Частина пожежників залишилася в Кремінній після заняття її ЗС РФ, приблизно 20 осіб. 
Лікарня у Кремінній працює, у ній лишилося 10 лікарів. 

 

Замітки на полях: бої за Кремінну 

Початком боїв за Кремінну можна вважати 10 квітня, коли почалися масовані обстріли 
цього населеного пункту, внаслідок чого гинули мирні жителі та руйнувалися житлові будинки. 
Але вуличних боїв у місті не було, зіткнення піхотних підрозділів відбувалися у лісовому масиві, 
розташованому між Кремінною, яку контролювали ЗСУ, та селами Новокраснянка та 
Житлівка, зайнятих ЗС РФ. Бої тривали протягом тижня і завершилися несподіваною 
розв'язкою: 17 квітня, приблизно о 22 годині, колона бойової техніки ЗСУ (за нашою оцінкою, це 
були підрозділи 128-ї бригади) виїхала з міста у бік Торського. 

Вранці 18 квітня у ЛОВГА заявили, що підрозділи ЗСУ були виведені з міста для 
перегрупування і що росіяни встановили контроль над Кремінною. Насправді російських військ у 
Кремінній протягом дня 18 квітня не було, не було тут й підрозділів ЗСУ. 

З ранку 19 квітня військовослужбовці ЗС РФ без бою зайшли до Кремінної та почали 
«зачистку» з району Першої шахти, і закінчили її ввечері в районі Хімавтоматики. 
Військовослужбовці ходили будинками, питали, хто проживає та перевіряли документи. Про 
затримання людей, які б відбувалися цього дня, у місцевих пабліках не повідомлялося. 

Тоді ж, 19 квітня, чеченський спецназ зайняв та «зачистив» село Стара Краснянка. 

Бої за Кремінну тривали всього тиждень, і вона постраждала від воєнних дій значно 
менше, ніж будь-яке інше місто, яке входило до складу Сєвєродонецького району. 

 

20 квітня 

Бойові дії: 

У Кремінній було тихо, мешканці тут першої ночі за останній час спали в будинках, а не в 
льохах. 
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У Попасній позиції сторін практично не змінилися, ВФ ЛНР займають північно-східну частину 
міста, включаючи залізничне депо, будівлі міської адміністрації та поліції. У Попасній діє також 
ПВК «Вагнер», інтенсивні обстріли тут почалися після обіду. 

Протягом дня обстрілювали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Новодружеськ, 
Гірське, Золоте, вибухи було чути у Варварівці та Кудряшівці. За інформацією місцевих жителів, у 
Боровському, як і раніше, знаходиться опорний пункт ЗСУ, позиції в будинках на околиці селища 
утримують приблизно 80 бійців. 

Жертви: 

На непідконтрольній території у селищі Калинове загинула жінка 1958 р.н. 

Руйнування: 

У Новодружеську снарядом зруйновано частину двоповерхового житлового будинку, 
розбито також будинок по Куйбишева, 21. У Рубіжному зруйновані 3 будинки. 

На непідконтрольній території у селищі Калинове пошкоджено 3 житлові будинки, у 
Первомайську пошкоджено 2 житлові будинки. 

Евакуація:  

Евакуювали 38 лисичан, 11 сєвєродончан та 54 жителів Попасної. Евакуація попаснян 
відбувається з південної частини міста, з вулиці Миру, до Бахмуту. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Золотому на кварталі «Сонячний» та у Привілля з'явилася електроенергія. У Гірське хліб 
возять із Лисичанська, у Привілля до магазину завезли продукти. 

На непідконтрольній території до Рубіжного гуманітарну допомогу привезли зі 
Старобільська, її роздавали біля 2-ї школи. Була велика черга, мешканець міста повідомляв, що 
простояв у черзі за продуктами 6 годин. І тихо у ці години не було. 

ЛОВЦА інформувала, що у Рубіжному, Попасній та деяких селищах Гірської громади 
неможливо відновити подачу електроенергії, води та газу, оскільки вся інфраструктура 
зруйнована. 

 

21 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному бої йшли на залізничному вокзалі та у промзоні, були сильні обстріли 7-го 
мікрорайону, що «перебуває в тилу» ВФ ЛНР.  

За твердженням ЛОВЦА, у Попасній противник контролює приблизно половину території 
міста. 

Поліція задокументувала 11 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 
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Жертви: 

У Лисичанську осколкові поранення отримали 3 поліцейські з групи швидкого реагування. В 
області поранення отримали 4 мирні жителі. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку частково зруйновано 2 будинки, у Лисичанську – 2 будинки, в інших 
населених пунктах підконтрольної частини області  – 3 будинки. 

Інше майно: 

У Кремінній продовжується масове мародерство, місцеві жителі грабують магазини. Поліції 
немає, а військовослужбовці РФ мародерству цивільних не перешкоджають. 

Евакуація: 

З Сєвєродонецька евакуювали 6 людей, з Гірського - 36, з Попасної - 60. З Гірського вивозили 
людей, які не здатні самостійно пересуватися. 

Різко зросла вартість евакуації, яку здійснюють приватні перевізники: за перевезення з 
Попасної до Бахмута (32 км) 21 квітня просили 1,5 тис.грн. з людини. А за проїзд із Камишевахи до 
Бахмута перевізник запросив 4 тис.грн (за автомобіль). 

За оцінкою ЛОВЦА у Попасній залишаються 2,5 тис. жителів. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Без газу на підконтрольній частині області залишаються 109029 домогосподарств, без 
електроенергії 104343. 

У Луганській області, як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, відновили 
подачу електроенергії, але світла немає у Кремінній, Рубіжному, Попасній та в нових районах 
Сєвєродонецька. 

Поліцейські доправили ліки до сєверодонецької лікарні, а також розвозили по укриттям 
гуманітарну допомогу в упаковках із написом «Від фонду Ріната Ахметова». 

Молоду жінку з Гірського доправили до лисичанської лікарні, де вона народила. 

У Червоній Попівці встановили понтонний міст через річку Красна, тут відкрили проїзд 
автомобілів між Кремінною та Сватовим. Однак понтон встановлений у топкому місці, і в дощові 
дні легкові автомобілі проїжджати там не можуть. Автомобільний міст через річку тут було 
підірвано під час бойових дій. 

 

Нотатки на полях: сексуальне насильство (за 
повідомленням Луганського ГУ НП) 

На початку квітня мешканка Рубіжного вирушила за продуктами харчування на один із 
місцевих ринків, де її звинуватили у мародерстві та затримали представники ВФ ЛНР. 
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Спочатку жінку відвезли на допит до одного з будинків міста, де у неї відібрали мобільний 
телефон та паспорт громадянина України, наказали роздягнутися до білизни та оглянули її. 
Надалі жінку перевезли та утримували у захопленому окупантами приміщенні одного з органів 
державної влади у м. Рубіжне, де було організовано в'язницю. 

Вночі жінку перевезли в один із будинків міста, де один з комбатантів запропонував жінці 
вступити з ним у статеві відносини, погрожуючи, що у разі відмови її зґвалтують всі, хто 
перебуває в приміщенні. Після неодноразового зґвалтування потерпілу знову вивезли до 
в'язниці. Наступної ночі жінку під загрозою застосування фізичної сили той же комбатант 
знову її зґвалтував кілька разів. 

Надалі потерпілу ще кілька днів тримали в ув'язненні, де із застосуванням фізичної сили 
допитували про пересування військової техніки ЗСУ. Після чого вивезли до центральної частини 
міста, де звільнили. 

Прийшовши додому, потерпіла виявила відсутність дітей, і, дізнавшись, що їх евакуювали 
представники «Червоного хреста», пішла пішки до Сєвєродонецька. З однієї з позицій ЗСУ, до якої 
потерпілій вдалося дістатися, військовослужбовці відвезли її до лікарні, де вона в подальшому 
проходила лікування. У рамках досудового розслідування слідчими було призначено проведення 
всіх необхідних експертиз. 

 

22 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному з ранку був бій у районі Південний та в районі Забіркіно (райони міста, 
контрольовані ЗСУ), увечері були вибухи в районах КБК, Комсомолець, Воровського (райони міста, 
контрольовані ВФ ЛНР). 

У районі 29-го блокпосту продовжувалися позиційні бої, ВФ ЛНР поступово просувалися до 
Новотошківки. 

У Лисичанську обстріли були всю ніч та ранок у районі вулиці Червона, залпи лунали кожні 
15 хвилин. У центрі Лисичанська вдруге були сильні вибухи. Другий день обстрілювали Шепілове, 
Привілля, Новодружеськ – ймовірно розпочалася підготовка до форсування Сіверського Дінця, яке 
відбулося на початку травня. 

Поліція задокументувала 12 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Попасній увечері загинув 66-річний попаснянин, його дружина була поранена. Ще один 
чоловік у цьому місті отримав смертельне поранення вдень. 

На непідконтрольній території у селищі Фрунзе поранено жінку 1976 р.н. 

Руйнування: 
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 У Сєвєродонецьку пошкоджено 2 будинки, у 
Лисичанську пошкоджено 2 будинки та зруйновано 
приватний будинок. У Рубіжному горіло 6 будинків. 
У Попасній пошкоджено багатоповерхівку та 
приватний будинок. 

На непідконтрольній території у селищі Фрунзе 
пошкоджено чи зруйновано 13 житлових будинків, у 
селищі Донецький пошкоджено 3 житлові будинки. 

Евакуація: 

За день евакуйовано 70 осіб, у т.ч. 45 жителів 
Лисичанська (автобусом у Дніпро) та 25 людей із 
Попасної до Бахмута вивіз на шкільному автобусі 
шкільний вчитель. 

22.04.2022р. – місто Попасне 

В Рубіжне евакуаційний автобус не зміг проїхати. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

З 14 години у Сєвєродонецьку знову немає електроенергії, в черговий раз пошкоджено ЛЕП-
110 «Сєвєродонецька». Немає в місті  й води.  

У Кремінній тихо, але електрики та газу немає, вода є, електропостачання обіцяють 
відновити до понеділка.  

У Рубіжному електрики та води немає близько двох місяців, газу – більше місяця. У 
Новодружеську є електроенергія, газ, мобільний зв'язок. 

Західна фільтрувальна станція знеструмлена. 

У Попасній лікарів не залишилося, лікарня згоріла. Місцеве ритуальне підприємство ховає 
людей у сусідній Врубівці, підприємство опублікувало список 18 поховань. А Попаснянська ВЦА 
стверджує, що таких поховань було 50. У місті немає жодної багатоповерхівки, що не постраждала, 
а приватних будинків зруйновано 25-30%, стільки ж пошкоджено. Пошкоджено всі опори 
електромереж, усі електрики виїхали з міста. Тож відновлення електропостачання неможливе. 

 

23 квітня 

Бойові дії: 

У Попасній підрозділи ВФ ЛНР зайняли станцію Попасна 1. Поліція задокументувала 12 
фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 
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Волонтерка Ольга Сергєєва померла у лікарні у Дніпрі - 15 квітня вона разом із чоловіком 
Андрієм потрапила під обстріл у Лисичанську. Андрій загинув відразу. 

У Золотому о 15 годині на кварталі Сонячний загинули Максим Павлов та Віктор Чумаченко, 
поранено 2 місцевих жителів. Пізніше загинули ще 4 мешканці міста та 2 мешканці отримали 
поранення. 

У Попасній завалено підвал у будинку по вулиці Бахмутська, 10, в якому перебували люди. 

На непідконтрольній території у селищі Новоайдар поранено чоловіка 1986 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку виникли загоряння у 4 
багатоквартирних будинках та зруйнована 
квартира ще в одному будинку. 

У Лисичанську пошкоджено 
багатоквартирний будинок та відбулося 
обвалення квартири 5 поверху будинку 4 
першого мікрорайону в південній частині міста. 
Крім того, снаряд попав у трансформатор, який 
живить насосну станцію. 

На непідконтрольній території у селищі 
Новоайдар пошкоджено 3 житлові будинки, у 
Первомайську пошкоджено 3 житлові будинки. 

У Сєвєродонецьку згоріла будівля поліції 
на вулиці Партизанська. 

 

23.04.2022р. – Сєвєродонецьк, пожежа у будівлі поліції 

Інше майно:  

У Сєвєродонецьку викрили трьох мародерів: 2 чоловіки викрали електроінструменти з 
магазинів у районі центрального ринку міста, ще один чоловік намагався забрати товари з 
магазину спорттоварів. 

Евакуація: 

Евакуювали 52 жителів Попасної, 32 жителів Лисичанська, 27 сєвєродончан (включаючи 15 
лежачих хворих, яких до автобусів доставили волонтери та «Червоний Хрест»), 15 мешканців 
Гірського (включаючи 8 маломобільних людей). 

У Кремінній залишилося 7 – 8 тисяч населення. До початку війни у місті проживало понад 18 
тисяч. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Пошкоджено магістральний газопровід, яким газ подавався до Гірської та Попаснянської 
громад. 

Через знеструмлення свердловин без води залишилися центральні райони Лисичанська, 
Новодружеськ та Привілля. 

Без води також Сєвєродонецьк: водогін у місті цілий (пошкоджений водовід, що пролягає в 
нових районах), але не подається електроенергія на насосну. 

У стаціонарі сєверодонецької лікарні є пацієнти, але тут дефіцит продуктів харчування. 

У Лисичанську працюють аптеки мережі «Бажаємо здоров'я». 

У Борівському газ зник 2 березня, світла немає з 26 лютого. «Червоний Хрест» привіз 
памперси, дитяче харчування, предмети жіночої гігієни, продукти. 

До складу гуманітарного пакету в Гірському входили соняшникова олія, тушонка, згущене 
молоко, кава в стиках, борошно, цукор, крупа. 

На непідконтрольній території відкрили для проїзду дорогу з Кремінної до Рубіжного і далі 
на Старобільськ, з Луганська до Кремінної пройшов перший гуманітарний конвой 

 

24 квітня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР зайняли селище Новотошківка. 

У Сєвєродонецьку пройшла ротація українських військових: частину підрозділів регулярних 
частин ВСУ відведено на переформування, а оборона міста покладна на  підрозділи НГУ та 115 
бригада тероборони.  

На околицях Сєвєродонецька іноді чути стрілецькі бої. 

Відновилися обстріли Кремінної, боєзаряд попав у будинок на вулиці Куйбишева. 

Протягом дня обстрілювали також Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Гірське, 
Золоте. 

Жертви: 

У Попасній біля будинку 151 на вулиці Миру загинула Наталія Лебедєва. У будинку по 
Бахмутській 10 обвалився крайній під'їзд, було заблоковано у підвалі 6 людей. Місцеві жителі 
відкопати завал не змогли, у підвалі загинули 3 жінки. У Золотому загинула Віка Бородаченка, 33 
роки, її мати зазнала поранення. Біля ринку у Золотому знайшли 2 загиблих. 

Руйнування: 

У місті Рубіжне будинок політехнічного коледжу було обстріляне з установки УР-77 
«Метеорит». 
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У Золотому було пошкоджено будинки 1 та 3 на кварталі Сонячний, будинок 4 на вулиці 
Менделєєва, будинок 4 на кварталі Сонячний. 

         24.04.2022р. – Рубіжне, враження будинку політехнічного коледжу з установки УР-77, до й під час вибуху 

У Лисичанську пошкоджено 2 багатоквартирні та 2 приватні будинки. У Сєвєродонецьку – 
багатоповерхівка та господарські споруди поруч. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 9 житлових будинків. 

Евакуація: 

З Попасної вивезли 16 людей, але у бомбосховищі ПЧ 6 досі перебувають 24 особи. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Рубіжне до ПК «Південне» доставили 8 тон продуктів харчування та предметів першої 
необхідності. 

 

Замітки на полях: військові дії на Луганщині у квітні 

Протягом квітня військова ситуація територіально в Луганській області суттєво не 
змінилася, сторони практично залишилися на позиціях, які були зайнятті на кінець березня. 

Найбільший успіх у ЗС РФ та ВФ ЛНР був у Кременній, яку ВСУ залишили 17 квітня. Другий і 
останній суттєвий результат 
місяця – заняття ВФ ЛНР 24 
квітня с.м.т. Новотошківка. 
Цьому передувало захоплення 
ними 8 квітня 29-го блокпоста, 
який знаходився на перехресті 
автотраси Р-66 (Бахмутка) та 
дороги Світличне-Донецьке і 
прикривав підходи до селища зі 
сходу. 

 

24.04.2022р. – шахтарське селище Новотошківка повністю знищене під час його оборони 

Внаслідок тривалої облоги невелика за площею Новотошківка, забудована в тому числі 
багатоквартирними будинками, була практично повністю зруйнована. 14 місцевих жителів, 
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які залишалися в ній 24 квітня, були вивезені на непідконтрольну територію у Голубівку 
(Кіровськ). 

Наприкінці місяця з направлення Новотошківка ВФ ЛНР продовжили наступ на село 
Оріхове. Особливість їх дій у квітні – вони не намагалися обійти населені пункти, зайняті ЗСУ, а 
навпаки - штурмували їх, застосовуючи масовані артилерійські обстріли. 

Протягом квітня продовжувалися позиційні вуличні бої у місті Попасна, яку обороняли 
бійці 24 бригади ЗСУ та львівської бригади територіальної оборони. ВФ ЛНР, ПВК «Вагнер» та 
чеченський спецназ поступово просувався містом у західному та південно-західному напрямку: 
04 квітня вони зайняли залізничне депо станції Попасна, 14 квітня – будівлю міського 
(районного) відділення поліції, 15 квітня – будівлю міської адміністрації, 17 квітня – північну 
околицю міста (хутір Богуславський). 

За оцінкою ЛОВЦА, 21 квітня ВФ ЛНР контролювали половину міської території Попасної і 
бої велися в районі багатоповерхової забудови. Цей район особливо постраждав - були 
зруйновані або суттєво пошкоджені всі багатоповерхові будинки Попасної, у багатьох 
будинках, у тому числі 9-поверхових, були обвалення. Що призводило до загибелі тих мешканців, 
які ховалися від обстрілів у підвалах цих будинків. 

Протягом усього місяця продовжувалися позиційні вуличні бої у місті Рубіжне. На початок 
квітня практично вся територія багатоповерхової забудови міста вже була зайнята ВФ ЛНР 
та чеченським спецназом і бої відбувалися у приватному секторі та у промисловій зоні. 
Обороняли Рубіжне переважно нацгвардійці, включаючи 4-ту бригаду спецназу та батальйон 
«Свобода», їхні позиції розташовувалися між приватними будинками та у виробничих будівлях. 
Ці будинки і будівлі розстрілювалися з танкових гармат та мінометів, ступень їх руйнації була 
значною. 

21 квітня ВФ ЛНР зайняли залізничний вокзал Рубіжне, а 24 – усю територію житлової 
забудови (крім селища Забіркине та південної частини міста), надалі бої тривали у промзоні. 

Внаслідок такого характеру бойових дій у Рубіжному особливо сильно постраждали 
будинки на території одноповерхової (садибної) забудови, та меншою мірою – багатоповерхові 
будинки. 

У Сєвєродонецьку у квітні, як і у березні, вуличних боїв не було. Територією, на якій 
відбувалися бойові зіткнення піхотних підрозділів, як й у березні, був великий лісовий масив 
перед містом. Але основна частина артилерії ЗСУ тепер розташовувалася за Сіверським 
Дінцем – у Лисичанську, Новодружеську, Привіллі. Суттєво збільшилась кількість обстрілів цих 
міст, та зменшилась кількість обстрілів Сєвєродонецька. У квітні у Сєвєродонецьку було 
пошкоджено менше будинків, ніж у березні, і загинуло значно менше мирних жителів: тут 
загинуло 2 людини, у той час як у березні у місті було 33 загиблих жителів. 

У квітні відбулася ротація українських військових, які обороняли Сєвєродонецьк, позиції 
тут зайняли нацгвардійці та бійці 115-ї бригади територіальної оборони. 

Наприкінці місяця почалися обстріли Білогорівки та Шипилівки – можна припустити, що 
так готувалася операція форсування Сіверського Дінця, яка розпочалася на початку травня. 
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25 квітня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР та чеченський спецназ зайняли усю територію житлової забудови міста Рубіжне, 
українські військові залишаються лише у частині промзони. Підірвано міст через Сіверський 
Донець між Рубіжним та Новодружеськом. 

У Кремінній сталися два вибухи - у будівлі колишньої міської ради та у будівлі районної поліції. 
Обидві будівлі зазнали суттєвих руйнувань, 
в обох випадках причиною вибухів була 
закладена в будівлях вибухівка. Ймовірно в 
обох випадках мали місце диверсії. 

Поліція задокументувала 17 фактів 
обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Попасній на вулиці Степовій 
загинув Олександр Прокопенко, він 
похований біля будинку людьми, які сиділи 
з ним у підвалі. У Нижньому загинула 
жінка. 

Руйнування: 

25.04.2022р. – Кремінна, зруйнована в наслідок диверсії будівля міської ради 

Вранці загорівся будинок у Гірському, після обіду – 2 будинки у Лисичанську та будинок у 
Рубіжному. Зруйновано 2 будинки у Попасній. 

Інше майно.  

У Сєвєродонецьку поліція затримала 38-річного місцевого жителя, який викрав з магазину 
снасті для риболовлі. 

Евакуація: 

Було оголошено евакуацію з Рубіжного (від БК «Південний»), Сєвєродонецька, Привілля (з 
центральної площі), Лисичанська, Гірського (від ДК «Україна»), Попасної (вул. Миру 155 і 142). За 
фактом евакуювалися 12 жителів Сєвєродонецька, 38 осіб із Лисичанська, 23 - із Попасної. До 
Рубіжного автобус не проїхав, оскільки через обстріл був пошкоджений. У Гірське автобус не 
подавався. За нашою оцінкою, у випадку, коли люди приходять на оголошене місце евакуації, а 
евакуація не проводиться, люди наражаються на додатковий невиправданий ризик. Тож 
оголошення евакуації є відповідальним кроком перед цими людьми. 

За інформацією ЛОВЦА, на підконтрольній частині області залишаються понад 60 тис. 
мешканців. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога:  
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О 17:15 відновили подачу електроенергії до Сєвєродонецька, світла не було 3 дні. О 23.30 на 
місто подали воду. 

 

26 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Обстрілювали Білогорівку. 

Жертви: 

У Привіллі біля приватного домоволодіння загинув 68-річний місцевий житель. У Попасній у 
підвалі під руїнами будинку загинули 3 мешканки – 
обвалилися перекриття будинку та виникла пожежа. 

На непідконтрольній території у селищі Калиново 
загинула жінка 1985 р.н., 3 мирні жителі отримали 
поранення. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку горіла квартира у 
багатоповерхівці, 2 будинки горіли у Лисичанську, 2 - у 
Рубіжному, 1 - у Нижньому. Зруйновано житловий 
будинок у Білогорівці. 

На непідконтрольній території у селищі Калинове 
пошкоджено 9 житлових будинків, у селищі Донецький 
пошкоджено 1 житловий будинок. 

26.04.2022р. – під руїнами будинку у  
Попасній загинули 3 людини 
 

Інше майно. 

Сєвєродонецькі поліцейські затримали 
чоловіка, який із супермаркету викрав алкогольні 
напої. 

Евакуація: 

Евакуйовано 48 жителів Лисичанська, 17 
жителів Рубіжного, 53 жителів Попасної, 9 жителів 
Гірського, 49 жителів Білогорівки. 

 

 

26.04.2022р. – евакуація жителів Білогорівки 
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27 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Новодружеськ, Гірське, Золоте, Оріхове, Катеринівку та Воєводівку. 
Поліція задокументувала 29 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

При попаданні снаряду (міни) у хірургічний корпус багатопрофільної лікарні у 
Сєвєродонецьку загинула жінка. У Гірському загинув 58-річний чоловік, який вийшов на подвір'я 
свого будинку. У Новодружеську та Лисичанську загинули 2 чоловіків. 

Руйнування: 

У Попасній пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, у Сєвєродонецьку – 4 багатоквартирні 
будинки, у Лисичанську – 13 приватних будинків, у Горському – 6 приватних будинків. 

Евакуація: 

Евакуйовано 58 жителів Попасної, 30 жителів Лисичанська, 54 жителя Гірської громади. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На підконтрольній частині області працали дві лікарні – у Лисичанську та Сєвєродонецьку. 

У Гірському зруйновано підстанцію, припинилася подача електроенергії на місто. 

 

28 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Відбувалися бої за Орєхово та 
Світличне. Поліція задокументувала 10 фактів обстрілу невійськових об'єктів. 

Жертви: 

На непідконтрольній території в Кадіївці загинула дитина 2012 р.н., поранено юнака 2003 
р.н. У Первомайську загинула жінка 1927 р.н., отримали поранення жінки 1954 та 1968 р.н. В 
Ірміно поранено жінку 1960 р.н. 

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено 2 приватні будинки. 

На непідконтрольній території у Кадіївці пошкоджено 17 житлових будинків, у Первомайську 
пошкоджено 2 житлові будинки, центр позашкільної освіти та дитячий садок «Сонечко». В Ірміно 
пошкоджено житловий будинок. 

Евакуація: 
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Евакуйовано 10 жителів Сєвєродонецька, 36 жителів Лисичанська та 27 жителів Попасної, 47 
жителів Гірської міської громади, включаючи жителів Тошківки та Оріхове. 

 

29 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній тривали позиційні вуличні бої. Обстрілювали Сєвєродонецьк, 
Лисичанськ, Рубіжне, Попасну, Новодружеськ, Гірське, Золоте, Оріхове, Катеринівку, Лоскутівку. 
Поліція задокументувала 16 фактів обстрілу цивільних об'єктів. 

Жертви: 

У Лоскутівці ввечері загинув чоловік. У Лисичанську поранено місцевого жителя. 2 бійці 
пожежної частини в Лисичанську отримали поранення - 
баротравму голови та осколкові поранення обличчя. 

На непідконтрольній території у Первомайську 
отримали поранення 4 мирні жителі. 

Руйнування:  

У Сєвєродонецьку пошкоджено 3 багатоквартирні 
будинки та 2 школи. У Рубіжному зруйновано та згоріло 
2 сусідні житлові будинки. У Новодружеську горіли 2 
багатоквартирні будинки. Пошкоджено 5 житлових 
будинків у Гірському та 10 - в Оріховому. 

На непідконтрольній території у Первомайську 
пошкоджено 9 житлових будинків. 

       29.04.2022р. – Сєвєродонецьк, спортивна зала школи 

Інше майно. 

В. Сєвєродонецьку поліцейські затримали біля магазину побутової техніки 41-річного раніше 
судимого чоловіка, який викрав два роботи-пилососи та тримери на загальну суму близько 40 тис. 
грн. 

Евакуація: 

Евакуйовано 31 жителя з Попасної до Бахмута. Коли автобуси поверталися до Попасної з 
метою вивести ще людей, вони були розстріляні, а водії узяті в полон. 

Інше: 

У Новоайдарі біля будівлі райадміністрації було викрадено громадського діяча Павла 
Шаргородського, пізніше тіло було знайдено з кульовим пораненням у голову. Після захоплення 
Новоайдара Шаргородський співпрацював із владою ЛНР, прокуратурою України Шаргородського 
звинувачують у державній зраді, як колабораціоніста. 
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30 квітня 

Бойові дії: 

У Рубіжному та Попасній продовжувались позиційні вуличні бої. Поліція задокументувала 19 
фактів обстрілів цивільних об’єктів. 

Жертви: 

У Новодружеську загинув чоловік. 

На непідконтрольній території у Первомайську отримали поранення 3 мирні жителі. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 3 будинки, що знаходяться поруч, і ще 2 будинки в іншому 
місці. 4 будинки пошкоджено у Рубіжному. У Камишевасі пошкоджено 2-поверховий житловий 
будинок, будівля школи та будівля селищної ради. 

На непідконтрольній території у Первомайську отримали пошкодження 2 житлові будинки 
та трансформаторна підстанція. 

Інше майно:  

У Сєвєродонецьку біля одного з магазинів інструментів поліцейські затримали раніше 
засудженого місцевого жителя, який викрав газонокосарку, дискову пилку, лобзик та перфоратор. 

 

 

 

 

 

 

30.04.2022р. – із Сєвєродонецька у цей день 
евакуйовали лише 5 людей 

30.04.2022р. – Рубіжне, померлих жителів почали 
ховати на цвинтарі у селі Варварівка 

 

Евакуація: 

Евакуйовано 5 жителів Сєвєродонецька та 35 мешканців Лисичанська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Рубіжному (непідконтрольна територія) почали ховати тіла померлих та загиблих мирних 
жителів на цвинтарі у Варварівці. 
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Замітки на полях: гуманітарні наслідки бойових дій у квітні 

За даними нашого моніторингу, протягом квітня на підконтрольних територіях 
Луганської області загинули 53 мирні жителі, що значно менше, ніж загинули на протязі 
лютого-березня – тоді на підконтрольній території Луганській області загинули 141 цивільних 
осіб. 

Найбільше жителів у квітні загинуло у Попасній – 15 осіб (19 осіб за весь період війни з 24 
лютого по 30 квітня). По інших містах: у Золотому – 11 (11), у Лисичанську – 7 (18), у Кремінній – 
6 (7), у Новодружні – 5 (5), у Рубіжному – 3 (47), у Сєвєродонецьку – 2 (35) ). На непідконтрольній 
території Луганської області у квітні загинули 7 мирних жителів (. 

Загальна кількість загиблих цивільних осіб на підконтрольній території станом на 1 
травня за даними нашого моніторингу становила 194 особи (включаючи 31 пацієнта будинку 
для людей похилого віку біля Рубіжного), за інформацією ЛОВГА – 181. За цей же період на 
непідконтрольній території загинуло 14 мирних жителів. 

За даними нашого моніторингу, у квітні на підконтрольній території було зруйновано 
або пошкоджено не менше 276 житлових будинків, у тому числі не менше 104 будинків 
багатоквартирних будинків. За період війни з 24 лютого – щонайменше 550 житлових будинків, 
зокрема 287 багатоквартирних. 

Найбільше постраждав у квітні житловий сектор Сєвєродонецьку, де було пошкоджено 
(зокрема згоріло або мало обвалення) не менше 51 багатоквартирного будинку. А з початку 
війни – не менше ніж 138 багатоквартирних будинків. Слід мати на увазі, що у Сєвєродонецьку 
більшість будинків – багатоквартирні, їх у місті було 803. А ось кількість індивідуальних 
домогосподарств тут невелика, таких за місяць було зруйновано щонайменше 4 (а з початку 
війни не менше 8). Доступної інформації про кількість зруйнованого житла у селищах та селах, 
що входять до Сєвєродонецька, у нас немає. 

У Рубіжному протягом квітня було зруйновано або пошкоджено 16 багатоквартирних 
будинків, а всього з початку війни 93. Бої у квітні відбувалися здебільшого у приватному 
секторі, і мікрорайони багатоповерхової забудови постраждали менше, ніж у березні. 
Руйнування в приватному секторі були дуже великими, і зазначені результати моніторингу, 
згідно яких у квітні було зруйновано 23 приватні будинки - явно не відповідають реальним 
обсягам руйнувань. Як і наявні дані про руйнування в місті Попасна -10 багатоповерхових та 5 
приватних будинків протягом квітня. У Кремінній протягом квітня було зруйновано 39 
приватних та 1 багатоквартирний будинок, у Лисичанську – 14 багатоповерхових та 38 
приватних будинків, у Золотому 5 багатоповерхових та 4 приватні житлові будинки. Реальні 
дані по руйнуванням мають бути суттєво більшими. 

На непідконтрольній території у квітні було пошкоджено або зруйновано 178 житлових 
будинків, переважно у місті Первомайську та у селищах Калинове, Донецьке, Золоте-5, Фрунзе. 

У квітні на підконтрольній території суттєво погіршились умови життя людей, які не 
евакуювалися. 

Майже два місяці була відсутня електроенергія в Рубіжному, Попасній та в нових районах 
Сєвєродонецька, спроб відновити тут електропостачання у квітні не було. У Рубіжному та 
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Попасній для виконання таких робіт уже не було відповідних служб та персоналу. А 
Сєвєродонецька ВЦА пояснювала відсутність електроенергії у нових районах міста 
ушкодженням обладнання ПС-35, розташованої в районі шосе Будівельників, яке не було 
можливості відремонтувати. 

Оскільки теплоелектростанція у Щасті не працювала з 21 лютого, то головним 
джерелом електропостачання півночі Луганської області була підстанція «Кремінська 
500/220». Але у другій половині квітня внаслідок влучення міни її було виведено з ладу. Після чого 
електропостачання регіону з єдиної енергосистеми України здійснювалося через лінію 110 кВт 
на підстанцію «Лисичанська», і далі через ЛЕП-110 на підстанцію «Сєвєродонецька». Ці ЛЕП 
кілька разів ушкоджувалися, після чого у ЛОВЦА заявляли, що відновити енергопостачання 
неможливо. Але працівники підприємства «Луганське енергетичне об'єднання» його таки 
кожного разу відновлювали. 

У сєверодонецькому підрозділі ЛЕО на роботу виходили кілька людей – диспетчер та один 
чи кілька електриків. Проте вони продовжували відновлювати електропостачання будинків, у 
тому числі шляхом перепідключення від пошкоджених квартальних ПС до інших. 

У квітні було виведено з ладу обладнання ЗФС (західна фільтрувальна станція), з якої 
питна вода подавалася до населених пунктів Попаснянської та Гірської громад, на території, 
контрольовані ЛНР, та, частково, до Лисичанська, загалом для приблизно мільйона жителів 
Луганської області. Також було знеструмлено насосні двох водозаборів, з яких вода подавалась 
до Лисичанська. Крім того, було зупинене замулівський водозабір підприємства 
«Сєвєродонецькводоканал». Після цього центральне водопостачання на підконтрольній 
території області зберіглося лише у кварталах старої частини Сєвєродонецька (з низьким 
тиском, вода не піднімалася вище другого поверху) і в Кремінній. Жителі інших населених 
пунктів видобували питну воду із свердловин, джерел, природних водойм, збирали дощову воду, 
набирали воду навіть з калюж. 

В той час, поки була електрика, у Сєвєродонецьку та Лисичанську був мобільний зв'язок, а 
в деяких місцях Лисичанська – навіть дротовий Інтернет. Банкомати на підконтрольній 
частині області не працювали, розраховуватися за купівлю банківською карткою було можливо 
лише іноді в окремих магазинах та аптеках Лисичанська, Привілля, Новодружеська, 
Сєвєродонецька. Що створювало великі проблеми для людей, які отримували зарплати та 
пенсії на банківські картки – вони не могли купити потрібне за гроші, які мали на банківських 
картах. Втім, пенсіонери, які отримували пенсії через «Укрпошту», не отримували її зовсім – 
робота «Укрпошти» в регіоні була припинена на початку квітня. 

Таким чином, багато людей, які мали офіційні доходи, не могли придбати необхідне для 
життя. 

У Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, Привілля, Новодружеську працювали окремі 
продовольчі магазини, а підприємці здійснювали виїзну торгівлю чи доставку товарів на 
замовлення. У Сєвєродонецьку та Лисичанську працювали ринки. Але, наприклад, у нових 
районах Сєвєродонецька не було жодної працюючої торгової точки, і відстань від будинків на 
вулиці Курчатова до ринку або працюючих магазинів складала 3 – 4 км. Які треба було долати 
під обстрілами. 
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Багатьох жителів рятували продуктові передачі, які їм надсилали родичі з інших 
областей України, передачі за плату доставляли підприємці, які займалися такими 
перевезеннями. 

На початку квітня у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінній працювали пекарні, хліб із 
яких продавався місцевому населенню. Для сєверодонецької пекарні 6 квітня «Червоним 
хрестом» було передано 6 тон борошна. Проте це підприємство майже відразу припинило 
роботу. У середині місяця припинила роботу також кремінська пекарня – через відсутність 
борошна. Лисичанська пекарня працювала увесь квітень і її хліб продавався не тільки в 
Лисичанську, а й Новодружеську, Привіллі, Сєвєродонецьку та у Гірському. 

У квітні до Луганської області надходили значні обсяги продуктової гуманітарної 
допомоги. Найбільше потрапляло у Сєвєродонецьк та 
у Кремінну - до того, як ВСУ втратило контроль за 
цим містом. У Сєвєродонецьку великий гуманітарний 
центр, до якого доставлялася, а потім розподілялася 
гуманітарна допомога, знаходився у будівлі 
колишнього цеху СПЗ на вул. Федоренка, 10. Продукти 
харчування звідси доставлялися до сховищ (підвалів), в 
яких знаходилися групи жителів. В Сєвєродонецьку 
доставляли продуктові набори до жителів як 
волонтери, так і поліцейські. 

Ще один гуманітарний центр, через який 
поширювалася гуманітарна допомога у 
Сєвєродонецьку, знаходився за адресою вул. Донецька, 
37-а (приміщення громадської організації інвалідів), 
продукти харчування доставляла сюди із Дніпра 
організація «Червоного Хреста». 

06.04.2022р. – Сєвєродонецьк, поліцейські привезли 
гуманітарну допомогу людям, що переховувалися у підвалі  
 

У Кремінній останнє місце розміщення гуманітарного центру було на території 
спорткомплексу «Олімп», тут же знаходилося бомбосховище, в якому знайшли собі місце для 
укриття багато мешканців містечка. На жаль, у ніч із 17 на 18 квітня приміщення, в якому 
зберігалася гуманітарна допомога, згоріло. Разом з гуманітаркою, яка там знаходилась. 

У місті Рубіжне гуманітарний центр знаходився у приміщенні 2-ї школи, а після того, як 
район багатоповерхової забудови був зайнятий 
противником, його перенесли до будівлі БК 
«Південний». У цьому приміщенні також був підвал, 
де можна було переховуватись, а від будівлі 
здійснювалася евакуація. Проте цей БК знаходився у 
віддаленому невеличкому житловому районі, і 
дістатися до нього для більшості містян не було 
можливості. 

       19.04.2022р. – Рубіжне, гуманітарна допомога 
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У Лисичанську гуманітарна допомога зберігалася (і видавалася) у будівлі Будинку Техніки, 
тут же, у підвальному приміщенні, було сховище для мешканців міста. У червні будівлю Будинку 
техніки було зруйновано, при цьому було знищено частину гуманітарки. 

Можливість отримання медичної допомоги цивільним особам на підконтрольній 
території області у квітні була дуже обмеженою. Найкраща ситуація була у Лисичанську, куди 
відвозили хворих з усієї підконтрольної частини, та у Кремінній, де лікарня продовжувала 
працювати навіть після приходу у місто ЗС РФ – там лишилося 10 лікарів. У Попасній будівля 
лікарні згоріла, і в місті не лишилося жодного лікаря. Лікарня у Сєвєродонецьку працювала, але 
важких хворих з неї  евакуювали в Бахмут чи Слов’янськ, у лікарні майже не лишилося лікарів, 
було обмаль ліків та продуктів харчування. В дуже важких умовах працювала лікарня у 
Рубіжному, важких хворих з цього міста відвозили на непідконтрольну територію у 
Старобільськ. 

Сєвєродонецьк, квітень, пошкодження будівлі хірургічного корпусу         Розбита машина «Швидкої допомоги» 

У квітні пожежники попаснянського загону ДСНС разом із технікою (пожежними 
машинами) переїхали до Кам'янського. Також пожежну машину було переміщено з Гірського до 
Лисичанська. У квітні техніка для гасіння пожеж (і можливості для цього) лишалася у 
Лисичанську і у Сєвєродонецьку, але вона далеко не завжди виїжджала на звернення громадян 
про загоряння. У виїзді відмовляли, посилаючись на обстріли тощо. Задовільно виконували свої 

функції (гасили пожежі, перевозили мешканців міста у 
безпечні місця тощо) пожежники лише у Кремінній. Де 10 
співробітників ДСНС – кремінян - продовжили свою роботу і 
після того, як над містом було встановлено контроль ЗС РФ. 
Запитання: «Вони теж будуть визнані колаборантами»? 

У квітні тривала евакуація жителів регіону 
евакуаційними поїздами, які відправлялися зі станції 
Новозолотарівка і прямували або до Слов'янська, або до 
Лозової. Далі люди їхали евакуаційними потягами до 
центральних чи західних областей України. До станції 
Новозолотарівка людей із Сєвєродонецька, Лисичанська, 
Рубіжного, Попасної, Гірського доставляли евакуаційними 
автобусами.  

Евакопоїзд на станції Новозолотарівка 
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Евакуаційні поїзди зі станції Новозолотарівка вирушали в період з 13 березня по 13 квітня 
включно, але не щодня. Всього цими поїздами було вивезено 21 550 осіб, у тому числі у квітні 
11900 людей. 

Крім того, у перші дні війни евакуаційними 
поїздами, що відправлялися зі станції Лисичанськ,  

      Сєвєродонецьк, евакуація від будинку МПК Лисичанськ, евакуація від будинку ДСНС 
 

Рубіжне, Камишеваха було вивезено 8,5 тисяч мешканців Луганщини. Таким чином поїздами із 
Луганської області було евакуйовано 30,7 тисяч жителів, у тому числі 11,9 тисяч – у квітні. 

Із Кремінної людей евакуювали автобусами до залізничного вокзалу міста Лимана. 

Після 13 квітня формування евакуаційних поїздів на станції Новозолотарівка було 
припинено, а евакуація жителів міст підконтрольної частини області тривала автобусами – 
до Дніпра, Краматорська, Слов'янська, Бахмута. 

Загалом протягом квітня з населених пунктів підконтрольної частини Луганської 
області було евакуйовано 15,5 тисяч осіб (за період з 24 лютого до 30 квітня 34,3 тисячі). 
Найбільше у квітні було евакуйовано жителів Лисичанська (включно з жителями Привілля та 
Новодружеська, які входять до складу Лисичанська) – 8578 осіб (11983 за весь період з початку 
війни). З Сєвєродонецька було евакуйовано 2591 осіб (5856 за весь період), з Кремінної 1897 осіб 
(2550 за весь період), з Рубіжного 431 людина (2207 за весь період), з Попасної 615 (1211 за весь 
період), з Гірського 1365 (1708 за весь період). У цій статистиці по населених пунктах не 
враховано 8,5 тисячі евакуйованих поїздами в перші дні війни, коли такий облік не вівся, бо люди 
самостійно добиралися до залізничних вокзалів та сідали у поїзди. 

На 30 квітня у Сєвєродонецьку залишалося приблизно 15 тис. жителів (з реальних 
приблизно 130 тисяч, що жили в місті на дату початку війни), у Лисичанську 25 тис. (з 
приблизно 110 тис.), у Кремінній 7 тис. (із 19). У Рубіжному залишилося не більше 4 тис. із 55 
тис., які проживали тут до 24 лютого, у Попасній – 2,5 тис. жителів із 22 тисяч. Загалом на 
території, яку ЗСУ контролювало на 30 квітня, залишалося понад 60 тис. жителів із приблизно 
370 тис. (населення Сєвєродонецького району), які мешкали тут до 24 лютого. 

Таким чином, з 24 лютого по 30 квітня з регіону виїхали (були евакуйовані, виїхали 
власним транспортом, вивезені родичами, знайомими, волонтерами, перевізниками, які 
надавали платні послуги з вивезення людей) приблизно 310 тис. мешканців. З них було 
евакуйовано регіональною та місцевою владою 34,3 тис. мешканців. 
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1 травня 

Бойові дії: 

На фронті без змін. За даними поліції, по підконтрольним ЗСУ містам вогонь відкривався 18 
разів. 

Жертви:  

В області загинули 3 мирні жителі - у Лисичанську, у Попасній та у Золотому. 3 особи 
отримали поранення – у Лисичанську та 2 у Золотому (включаючи дитину у 2010 р.н.). 

Руйнування:  

Пошкоджено або зруйновано 4 будинки в 
Гірському та 12 в Оріховому. 

У Лисичанську згоріла пам'ятка архітектури – 
об'єкт бельгійської спадщини – Лисичанська гімназія. 

 

01.05.2022р. – Лисичанська гімназія, будівля пам’ятка архітектури 

Інше майно: 

Затримано 4 підозрюваних у скоєнні мародерства. Зареєстровано 6 повідомлень про факти 
мародерства та 4 повідомлення про незаконне заволодіння автомобілями. 

Евакуація: 

З Лисичанська було евакуйовано 26 людей. 

30.04.2022р. -  Активісти благодійної організації Фонд громад Луганщини  «Хорс» доставили до Сєверодонецька та 
Лисичанська 50 мобільних зарядних пристроїв на сонячних батареях та компактні вуличні пічки. 
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Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку до 15:00 відключено електроенергію. 

 

2 травня 

Бойові дії: 

На фронті без змін. Інтенсивні обстріли району Рубіжного «Південний», Рубіжне захищає, 
зокрема, батальйон «Свобода», командир Петро Кузик. За даними поліції, по підконтрольним ЗСУ 
містам вогонь відкривався 25 разів. 

Жертви: 

Загинули 2 жителі Попасної: Іван Миколайович Глущенко та його дружина, які проживали на 
вул. Леваневського, які під час обстрілу були на городі. 

На непідконтрольній території загинули 2 жителі – у Кадіївці та у Первомайську. 2 жителі 
Кадіївки поранено. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, у Рубіжному пошкоджено 2 
багатоповерхівки; у Попасній пошкоджено або зруйновано 7 приватних будинків; в Золотому 
згоріло 2 приватні будинки, в Оріховому згоріло 10 приватних будинків. У Сєвєродонецьку снаряд, 
що влетів в одну з квартир, не розірвався. Було загоряння в складському приміщенні. У 
Новодружеську снаряд потрапив до квартири на третьому поверсі. Згоріло 8 гаражів поряд з 
будинком по Будьонного, 224. Постраждав багатоквартирний будинок на Куйбишева, 48. 

На непідконтрольній території у Кадіївці (Стаханові) пошкоджено 3 будинки, у Первомайську 
– 2 будинки. 

Інше майно: 

У Сєвєродонецьку затримано 4 мародери: 24-річний чоловік вкрав 15 ящиків алкогольної 
продукції з території підприємства; 31-річна жінка викрала із магазину в районі центрального 
ринку продукцію на 1300 грн.; 47-річна сєвєродончанка викрала майно із творчого центру для 
дітей; 38-річний сєвєродончанин проліз у розбитий магазин одягу та вкрав продукцію відомої 
марки. Зареєстровано 6 повідомлень про мародерство. 

Евакуація: 

Вивезено 18 мешканців Лисичанська та 2 мешканця Сєвєродонецька. Луганська ОВЦА має 
запасні автобуси для евакуації, але є проблема з водіями. Через обстріл неможлива евакуація 
жителів Рубіжного, але евакуація з Рубіжного щодня оголошується. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Через обстріл заблоковано роботу рубіжанського гуманітарного центру у ДК «Південний». 
Тут багато продуктів харчування, але роздати їх тим, хто потребує, неможливо. 
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У Новодружеську в магазині Анопченка можна  
придбати продукти і розрахуватися банківською карткою. 

На непідконтрольній території до Рубіжного 
привезли 160 продуктових наборів та генератори; 
мешканцям села Муратове доставили генератори та 
продовольчі набори; у Кримське та Трьохізбенку 
доставили гарячу їжу. 

02.05.2022р. – поліцейські привезли гуманітарку 

3 травня 

Бойові дії: 

ЗС РФ силами до половини БТГ форсували Сіверський Донець у районі Шипилівки і зайняли 
це село, гарнізон, що знаходився в ньому, відступив у бік Привілля. Після чого підрозділи ВФ ЛНР 
розсіялися невеликими групами на великій території між Новодружеськом, Привіллям та 
Білогорівкою, де були атаковані підрозділами ЗСУ. У Лисичанську, Привілля, Новодружеську кілька 
днів було чути звуки стрілецьких боїв. 

Інтенсивні вуличні бої йшли у Попасній, проїхати сюди вже неможливо. Припинилася 
евакуація людей із Попасної та доставка сюди гуманітарних вантажів. 

Поліція зареєструвала 34 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 6 мирних жителів: жінка у Лисичанську, чоловік у Попасній, двоє чоловіків у 
Гірському (на вулиці Дружби – Андрій Давиденко та Сергій Чульчеєв), чоловік у Варварівці (в.о. 
намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря), чоловік у Михайлівці: ( настоятель храму 
святителя Феодосія Чернігівського ієромонах Парфеній). 

Отримали поранення 2 жителі Лисичанська, 3 людини, що мешкали у Гірському (Валентина 
Чульчеєва, Євген Набитов (поранення в голову, відвезли в реанімацію) та Наталія Набитова 
(поранення в руку). 

На непідконтрольній території поранено 2 мешканки Первомайська – 1952 та 1977 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, у 
Лисичанську 10 будинків, у Рубіжному 6 будинків. У Новодружеську 
пошкоджено 2 житлові будинки: згорів будинок на вулиці Миру на 2-
х господарів, пошкоджено будинок на вулиці Суворова. 

У Сєвєродонецьку пошкоджено торговий центр, будівлю школи 
у Сиротиному, гаражний кооператив, торговий кіоск. 

У Лисичанську пошкоджено 2 будівлі «бельгійської спадщини» 
03.05.2022р. – Лисичанськ, тубдиспансер 
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- тубдиспансер і будівлю «бельгійської лікарні», яка очікувала реконструкції. 

У Рубіжному зруйновано елеватор ТОВ «Голден АГРО». 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 3 житлові будинки, дитячий 
садок «Сонечко», багатопрофільну гімназію №2, адміністрацію міста Первомайська, кінотеатр 
«Зоря». 

Інше майно: 

До ЄРДР внесено 9 повідомлень про факти 
мародерства. 

Евакуація: 

Евакуйовано 39 лисичан та 10 сєвєродончан. 
Автомобілем, яким було доставлено гуманітарний 
вантаж у Комишеваху, вивезено із селища 2 
мешканці. У тому числі поранену жінку похилого віку, 
яку доправили до лікарні. 

03.05.2022р. – Лисичанськ, ДСНС, евакуація 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Електроенергія була у двох містах частково (у деяких кварталах), знеструмлено 42 населені 
пункти - 29 повністю та 13 частково. Газ був лише у 6 населених пунктів, з них у 3 – частково. 
Централізована подача води частково була лише у Сєвєродонецьку, але не у всіх кварталах та з 
низьким тиском (дістає 1-2 поверхи). Відсутня вода у водопроводах у Рубіжному, Попасній, 
Лисичанську, Новодружеську, Привілля, у населених пунктах, що обслуговуються Попаснянським 
водоканалом. У ці населені пункти щодня здійснюється підвезення технічної води, питна вода 
доставляється гуманітарними вантажами. 

 

4 травня 

Бойові дії:  

У районі Шипилівки ЗСУ ввели резерви та ліквідували плацдарм противника. Зіткнення з 
групами військових ВФ ЛНР в районі Білогорівка-Шипилівка-Привілля-Новодружеськ тривали. 

Почалися бої за Воєводівку, ВФ ЛНР наступали з лісового масиву на півночі села. По лісу 
завдавалися удари реактивною артилерією. 

Тривали позиційні бої за село Оріхове. 

Поліція зареєструвала 24 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 5 мирних жителів: житель Попасної (боєзаряд влетів у будинок, де знаходився 
чоловік), 2 мешканці Новоіванівки, жінка з Тошківки і мешканка Воєводівки. 
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На непідконтрольній території в Ірміно загинув чоловік 1944 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 4 багатоквартирні будинки.  

У Новодружеську боєзаряд прилетів у дах будинку на Космонавтів, 3, вигорів дах, але 
будинок уцілів. Горіли гаражі поруч. Пожежна приїжджати відмовилася, посилаючись на обстріл. 
На вулиці Миру, 42 вибиті вікна. На вулиці Осипенко, 1 пожежа. На вулиці Куйбишева, 42 був 
приліт у квартиру на третьому поверсі, дірка у стіні за розміром кімнати. 

У Гірському зруйновано чи пошкоджено 8 будинків. 

У Новодружеську пошкоджено будівлю комунального підприємства. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 2 житлові будинки. 

Інше майно: 

Внесено до ЄРДР повідомлення про 8 фактів мародерства, з яких 4 на непідконтрольній 
території. У Сєвєродонецьку розграбовано офіс «Донбас-СОС». 

Евакуація: 

Евакуйовано 24 мешканців 
Лисичанська та 5 мешканців Сєвєродонецька. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога: 

За особистими спостереженнями у 
Сєвєродонецьку за фактом на 4 травня 
більше половини квартир не мали навіть 
незначних ушкоджень, у них були цілі вікна. 

04.05.2022р. – Лисичанськ, евакуація жителів 
Лисичанська та Сєвєродонецька 

 

Ще менше, ніж Сєвєродонецьк, станом на 4 травня постраждав Лисичанськ. 

Через пошкодження високовольтної лінії, що веде до Лисичанська, без електроенергії 
залишилися мешканці Сєвєродонецька, Лисичанська, Горського та інших населених пунктів 
підконтрольної частини області. Як наслідок, припинилося центральне водопостачання і практично 
зник мобільний зв'язок. 

На непідконтрольні райони Рубіжного та до села Кудряшівка доставлено гуманітарну 
допомогу - бутильовану воду, хліб, продукти харчування, предмети першої необхідності, особистої 
гігієни. Усього близько 16 тонн. 

 

5 травня 
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Бойові дії: 

ВФ ЛНР невеликими силами форсували Сіверський Донець у районі села Серебрянка. 
Контратакою підрозділів 30 ОМБР, які перебували у Сіверську, переправу було розбито і плацдарм 
було ліквідовано. 

Тривали позиційні бої у промзоні міста Рубіжне, у населених пунктах Воєводівка, Світличне, 
Оріхове. 

Поліція зареєструвала 22 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 
Інтенсивні обстріли Сєвєродонецька були увечері. 

Жертви: 

Загинули 2 мешканці Сєвєродонецька. У Новодружеську на Чехова, 22 поранено жінку. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. Після вибухів сталося 
загоряння на залізничній колії об'єднання «Азоту» на площі 400 кв.м., пожежу ліквідовано ДСНС. 
Стався вибух на проммайданчику «Азоту». У місті пошкоджено електропідстанцію та вуличні 
кіоски. 

У Новодружеську зруйновано будинок на вулиці Чехова, 22, пошкоджено багатоквартирний 
будинок на вулиці Миру, 43. 

Інше майно: 

Поліція затримала 2 чоловіків, які підозрюються у мародерстві. Крім того, до поліції 
надійшло 16 повідомлень про мародерство та 7 повідомлень про незаконне заволодіння 
автомобілями. 

Евакуація: 

Евакуаційного автобуса із Сєвєродонецька не було, але одну людину до автобуса в 
Лисичанськ підвезли. Евакуювали одну людину з Попаснянської громади та 38 лисичан. 

На непідконтрольної  території вивезли з Оріхового до Голубівки 16 місцевих жителів. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Сєвєродонецьк залишився без мобільного зв'язку та електроенергії. До Гірського перестали 
завозити хліб. 

Збитки навколишньому середовищу: 

Під час обстрілу району села Пурдівка сталося загоряння лісу. 

Під час обстрілу промислового майданчика об'єднання «Азот» сталося загоряння на 
залізничній колії «Азоту», забрудненому хімікатами, на площі 400 кв.м. З викидом у повітря 
шкідливих речовин. 
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6 травня 

Бойові дії: 

Тривали вуличні бої у Рубіжному, де ВФ ЛНР та чеченський спецназ «зачистили» 
проммайданчик «Барвника». Українські військові (4-та бригада спецназу НГУ та батальйон 
«Свобода», інші підрозділи) продовжували утримувати частину промзони та житловий сектор у 
південній частині міста. 

Майже уся територія села Воєводівка зранку була зайнята ВФ ЛНР, але в другій половині дня 
ЗСУ витіснили їх із села. 

Тривали вуличні бої у Попасній, яку захищали у тому числі бійці 101-ї бригади територіальної 
оборони. З’явилася інформація, що у штурмі Попасної приймає участь ПВК «Вагнер». 

Йшли позиційні бої за Оріхове, Нижнє та Світличне. 

Поліція зареєструвала 24 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Попасній отримали поранення 4 мирні жителі. У сховищі на ВРЗ вибухом відірвало ногу 
жінці, медики на виклик не приїхали, допомогу надавали люди, які були поруч. 

На непідконтрольній території у Золотому-5 загинула жінка 1950 р.н. (обстріл із РСЗВ), три 
мирні жителі отримали тут поранення. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 5 багатоквартирних 
будинків, обстріляне лікарню на вул. Сметаніна. 

У Попасній пошкоджено 10 житлових будинків, у 
Золотому 11 житлових будинків. 

На непідконтрольній території у Золотому-5 
пошкоджено чи зруйновано 20 житлових будинків, 
золотівську середню школу №4 та психоневрологічний 
диспансер. 

06.05.2022р. - Сєвєродонецьк 

Інше майно. 

Зареєстровано 2 факти мародерства. 

Евакуація: 

У Сєвєродонецьку евакуйовано за день 3 особи. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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На підконтрольній території на Луганщині знищено всі бензозаправки, бензину у регіоні 
немає. Для оперативних служб є дизпаливо на заправці в Лисичанську. 

«Лікарі без кордонів» передали в Луганську область ємності для питної води, частину з яких 
буде встановлено в населених пунктах стаціонарно. 

Інше: 

У Сватовому затримано Євгена Семидоцького, який працює тут у підрозділі ДСНС. 2014 року 
він уже був у полоні. 

 

7 травня 

Бойові дії: 

ЗСУ залишили Попасне, ВФ ЛНР продовжують зачистку території Попаснянського 
вагоноремонтного заводу. 

ВФ ЛНР зайняли Світличне. 

ВФ ЛНР зайняли селище Воронове і розташувалисяв колишньому піонерському таборі на 
околицях Сєвєродонецька. У Сєвєродонецьку чути звуки стрілецького бою зі східного боку міста. У 
селищі Борівське було розбито блокпост ЗСУ біля церкви, ЗСУ перенесли блокпост ближче до 
школи. Навколо Сєвєродонецька горять ліси, все затягнуте димом. 

В районах Оріхово, Нижнього, Воєводівки, Рубіжного, Білогорівки, Шипиловки йшли 
стрілецькі бої. 

Жертви: 

На підконтрольній частині загинуло 7 мирних жителів, у т.ч. 

- у Білогорівці з-під руїн школи, у підвалі якої ховалися люди, витягли 2 трупи, тут же 
загинули волонтери із Закарпаття Назар Дічук та Дмитро Біць. З-під руїн школи у Білогорівці (крім 
загиблих) було вилучено 7 поранених. 

 - у Привіллі загинули 11 та 14-річні хлопчики (Ярослав 
Цицар та його молодший брат Гліб Цицар), їхня сестра 12-
річна Руслана Сарікова отримала множинні поранення та 
померла у шпиталі у Дніпрі. Сім'я з дітьми з Привілля вийшла з 
укриття вибити покривало, і в цей час прилетіла міна. Окрім 
загиблих дітей, поранення отримала їхня 8-річна сестра 
Євгенія та 69-річна бабуся. 

07.05.2022р. – Привілля, загинули двоє дітей 

Руйнування: 
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У Сєвєродонецьку пошкоджено багатоквартирний будинок (будинок 1 по Гвардійському 
проспекту, останній поверх, останній під'їзд), у Лисичанську 2 будинки (3 та 35 на першому 
мікрорайоні). 

У Білогорівці зруйновано 
школу. 

У Борівському було влучення 
по церкві. 

Інше майно. 

Зареєстровано 6 повідомлень 
про незаконне заволодіння 
автотранспортом та 4 повідомлення 
про мародерство. 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуювали 32 
жителя, із Сєвєродонецька евакуації 
не було. Евакуація людей із Попасної 
можлива лише в пішому порядку, до 
кордону Донецької області. З 
Камишевахи вивезли одну жительку. 

Привілля людей вивозили до 

07.05.2022р. – Білогорівка, людей виводять з підвалу зруйнованої школи  

Лисичанська для посадки на евакуаційні автобуси на 
особистому транспорті Сергій (вул. Шахтарська, 6) та Володимир Молчанов (вул. Чайковського, 1), 
диспетчер Валерій Бешенко. Перевезення до Лисичанська проводиломя за плату. З 
Новодружеська вивезення людей організовувала Гаратаєва, тел. 0667198918. 

На непідконтрольній території з міста Попасна людей вивозили до Первомайська, за 2 дні 
вивезли понад 200 осіб. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку в районі танка були електрика, вода, газ, у районі військкомату - 
електрики та води не було. 

У Лисичанську в аптеці навпроти центральної бібліотеки видавали гуманітарну допомогу. 

У Привілля роздавали гуманітарну допомогу у 7-й школі, де розташовувався місцевий 
гуманітарний центр. Тут є укриття для людей (підвальне приміщення), звідси вирушають 
евакуаційні рейси. 

У Камишеваху було доставлено гуманітарну допомогу у кількості 100 продуктових наборів та 
засобів гігієни від БФ «Ангели порятунку». 
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На непідконтрольній території у місто 
Рубіжне почали повертатись мирні жителі. 

Збитки навколишньому середовищу: 

Горіли ліси навколо Сєвєродонецька, 
все затягнуте димом. 

Iнше: 

07.05.2022р. – лісові пожежі біля Сєвєродонецька 

У Щасті було запущено 13-й енергоблок Луганської ТЕС. 

 

8 травня 

Бойові дії: 

Почалися бої на білогорівському плацдармі. Тут через річку Сіверський Донець у напрямку 
від готелю «Прилісне» (на лівому березі) до турбази «Світанок» (на правому березі) було 
прокладено 2 понтонні мости, якими на правий берег переправилися кілька десятків одиниць 
бронетехніки (танків та БМП-1) та жива сила ЗС РФ і ВФ ЛПР. Це було третє форсування річки на 
невеликій її ділянці, і ЗСУ швидко виявили та знищили переправу, застосувавши артилерію та 
плаваючі міни. А підрозділи, що переправилися, на правому березі були атаковані військовими 58 
ОМПБ. Що оточили плацдарм суцільним фронтом, який супротивник прорвати не зміг. Він був 
блокований на невеликій площі і кілька днів знищувався вогнем артилерії. 

8 травня тривали стрілецькі бої у Воєводівці. 

З 4:00 розпочався мінометний обстріл південних кварталів Лисичанська. У Рубіжному днем 
був сильний обстріл у районах Південний та Забіркіне. 

Поліція зареєструвала 24 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинула жінка. З Лисичанська було евакуйовано поранену, у Привіллі 
було поранено дитину, з-під руїн двоповерхового будинку в Шипилівці витягли тяжко пораненого. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку було пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, у Лисичанську 
пошкоджено 2 будинки, у Шипиловці зруйновано двоповерховий житловий будинок. У Рубіжному 
пошкоджено або зруйновано 4 будинки. 

У Лисичанську горів НПЗ. 

Інше майно: 
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Поліцією зареєстровано 3 факти незаконного заволодіння автомобілями, 4 факти 
мародерства. 

Евакуація: 

ЛОВЦА оголосила, що через обстріл автодороги Т-1302 припиняє евакуацію людей з 
Лисичанська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога. 

Пошкоджено будівлю електропідстанції та відкритий розподільний пристрій із 
трансформаторами на одній із 
фільтрувальних станцій Західної 
фільтрувальної станції. Через що припинено 
подачу води в т.ч. на непідконтрольну 
територію. До війни ЗФС забезпечувала 
водою приблизно 1 млн. осіб, які переважно 
проживають на непідконтрольній частині 
території Луганської області. 

08.05.2022р. – руйнування споруд ЗФС 

Програма розвитку ООН передала поліції Луганської області дизельний генератор великої 
потужності та комплектуючі для його підключення. 

Водопостачання є у частині кварталів Сєвєродонецька, в інших населених пунктах 
підконтрольної частини Луганської області централізоване водопостачання відсутнє. 

ЛЕП, пошкоджену 4 травня, було відновлено 8 травня. За дві доби кількість абонентів, яким 
не подається електроенергія, скоротилася з 128273 до 92720. Однак о 13:32 внаслідок авіаудару 
було пошкоджено ЛЕП 110 «Сєвєродонецька», внаслідок чого Сєвєродонецьк знову залишився без 
електроенергії. 

У Сєвєродонецьку та Лисичанську встановлені стаціонарні ємності з водою. За добу ДСНС 
доставила у ці міста 41 тонну технічної води. 

Частина перевізників відмовилася перевозити посилки до Лисичанська. 

На непідконтрольній території у вихідні дні у Боброво завозили гуманітарку, а у Рубіжному 
з'явився мобільний зв'язок оператора «Лугаком». 

 

9 травня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР встановили контроль над селищем Нижнє, йдуть бої за селище Тошківка. 

Тривали стрілецькі бої на південній околиці Рубіжного та у селі Воєводівка. Тривали 
стрілецькі бої на плацдармі в районі Білогорівки. 
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Сєвєродонецьк захищали у тому числі бійці 115-ї окремої бригади територіальної оборони з 
Житомира. 

Поліція зареєструвала 22 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Борівському загинув Денис Коляденко. 

Осколкове поранення отримав житель Сєвєродонецька, він був евакуйований до Дніпра. У 
Боровському поранення дістав батько Дениса Коляденко та Микола Трунов, останнього вивезли 
для лікування до Львова. При спробі проїхати до Шипіловки поранення отримав поліцейський. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, у Рубіжному – 1 
багатоквартирний будинок, у Попасній – 1 багатоквартирний будинок. 

На непідконтрольній території у Новоастрахані пожежа у будівлі лікарні. 

Інше майно: 

Зареєстровано в ЄРДР 6 фактів незаконного заволодіння автомобілями та 6 фактів 
мародерства. 

Евакуація: 

З Шипіловки вивезено місцевих жителів. З інших населених пунктів евакуація не 
проводилася. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Вся підконтрольна частина області залишилася без електроенергії та централізованого 
водопостачання. 

У Сєвєродонецькій багатопрофільній лікарні перебували на стаціонарному лікуванні 15 
пацієнтів, щодня тут госпіталізували до 3 осіб. Зокрема, сюди щодня привозять мешканців міста із 
осколковими пораненнями. 

Збитки навколишньому середовищу: 

Пожежі в районі Щедрищеве та Пурдівки, горить ліс. 

Пожежа на технологічній ділянці об'єднання «Азот» - горять накопичувачі очисних споруд 
підприємства. Сєвєродонецьк та Лисичанськ через цю пожежу накрив смог. 

 

10 травня 

Бойові дії: 
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ЗС РФ навели чергову понтонну переправу через Сіверський Донець у районі плацдарму біля 
Білогорівки та спробували переправити на правий берег додаткові сили. Проте переправа знову 
була розбита українською артилерією. Навколо переправи точаться бої. 

У районі Попасної супротивник вийшов на кордон Луганської області. 

У Тошківці тривають стрілецькі бої. 

Поліція зареєструвала 15 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Поранення отримали 2 жителі області. 

Руйнування: 

У Новодружеську згорів будинок 88 по вулиці Комунарів. 

Пошкоджено або зруйновано 16 об'єктів, у тому числі будівлю інтернату у Горському, 
будинок культури, будівлю готелю, житлові будинки. 

Інше майно: 

Зареєстровано в ЄРДР 5 повідомлень про незаконне заволодіння автомобілями та 3 
повідомлення про мародерство 

Евакуація: 

Волонтери вивезли із Шипилівки до Привілля 23 особи. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Сєвєродонецьку зруйновано магістральний газопровід, місто залишилося без газу, 
електроенергії та води. З 7 травня у всіх населених пунктах Луганської області, що контролюються 
ЗСУ, немає мобільного зв'язку. 

У Сєвєродонецьку та Лисичанську роздано 7 тонн гуманітарних товарів. 

На непідконтрольній території до Рубіжного доставлено 16 тонн гуманітарної допомоги: 
продукти харчування, бутильована вода, предмети гігієни. В Кременній у лікарні працювали 10 
лікарів. 

 

11 травня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР зайняли Щедрищеве, яке є відокремленим районом Сєвєродонецька . 

Тривали бойові дії у Золотому та у селищах Камишеваха, Оріхове, Тошківка. 

Поліція зареєструвала 26 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 
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Жертви: 

Загинули 2 мирних жителя області: загинув чоловік у Лисичанську, а у Кремінній під час 
детонації вибухонебезпечного предмета загинув начальник варти 21-ї державної пожежно-
рятувальної частини 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Луганській області, капітан служби цивільного 
захисту, 31-річний Віталій Крамаренко. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкодження отримали 7 багатоповерхівок, у т.ч. була пожежа в 
останньому під'їзді будинку 42-а по Гвардійському проспекту. У Рубіжному було зруйновано 3 
будинки, у Гірському - 2 будинки, у Врубівці - 5 будинків, у Камишевасі - 4 будинки, у Тошківці - 3 
будинки. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено повідомлення про 6 фактів незаконного заволодіння автомобілями та 3 
факти мародерства. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Мобільного зв'язку у регіоні немає. 

У Гірське назавтра планували завести хліб та продукти, деякі магазини тут працюють. 

Біля Лисичанська під обстріл потрапила вантажівка з гуманітарною допомогою, автомобіль 
пошкоджено. 

 

12 травня 

Бойові дії: 

У районі Білогорівки ЗС РФ навели дві понтонні переправи з метою евакуювати свої 
підрозділи з плацдарму на правому березі, але їх було знищено. Не вдалася спроба повернути 
бронетехніку з правого берега на лівий через Сіверський Донець вбрід, вона затонула. Після чого 
жива сила противника, що залишилася, кинувши техніку, перебралася на лівий берег. Противник 
втратив на переправі біля Білогорівки понад 80 одиниць техніки. Бої біля Білогорівки закінчилися 
перемогою ЗСУ. 

На сєвєродонецькому напрямку ВФ ЛНР зайняли Осколонівку. 

У Рубіжному продовжувалися бої у промзоні заводу «Зоря». Підірвано автомобільний міст 
через річку Борова між Рубіжним та Сєвєродонецьком.  

Тривали бої за Тошківку та Оріхове, на Тошківку ВФ ЛНР вели наступ з боку Нижнього. 

Продовжувалися вуличні бої у селищі Камишеваха.  

Поліція зареєструвала 30 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 
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Жертви: 

Загинули 2 мирні жителі: у Лисичанську 
під час обстрілу загинув місцевий житель, а у 
Львові у госпіталі помер хлопчик Максим 
Шишков із міста Золоте, який був поранений 1 
травня. У Новодружеську осколком зачепило 
чоловіка, його госпіталізовано до Львівського 
шпиталю. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 8 
багатоповерхових будинків. У Новодружеську 

12.05.2022р. – Сєвєродонецьк, підірвано міст через р. Борова 

згорів будинок на вул. Богдана Хмельницького, 6, пошкоджено будинки №8 та №10, вибито скло у 
будинках 1 та 3. У Золотому за добу пошкоджено або зруйновано 12 будинків, у Тошківці – 6 
будинків, у Камишевасі – 11 будигків, у Врубівці – 15 будинків, у селі Дружба - 7 будинків, у селі 
Миколаївка - 4 будинки, у селі Троїцьке - 4 будинки. 

У Лисичанську горів склад із вугіллям, у Привіллі обстріляли шахту та дитячий садок. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено повідомлення про 4 факти незаконного заволодіння транспортними 
засобами, у Сєвєродонецьку та в Рубіжному встановлено 3 факти мародерства. 

Евакуація: 

З Ниркова жінку вивезли до Бахмута машиною, яка привезла до Ниркова гуманітарну 
допомогу. У Сєвєродонецьку було 20 заявок на евакуацію, але евакуації не було. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога. 

У Новодружеську води та світла немає з 2 травня. У Гірському немає світла, води, газу, 
інтернету, мобільного зв'язку. Продукти сюди завозили, люди готували на багаттях. 

До селища Нирково завезли 80 продуктових наборів. До Сєвєродонецька та Лисичанська 
також доставили гуманітарні вантажі. 

На непідконтрольній території у Кремінній видають гуманітарку, хліб у продажу коштує 10 
грн. Електрика є не скрізь. Одна з найбільших проблем для мешканців Кременної – відсутність 
мобільного зв'язку. 

На непідконтрольній території у Рубіжному на базі колишнього інфекційного відділення 
міської лікарні відкрили військовий шпиталь. 
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Замітки на полях: Білогорівський плацдарм 

На початку травня утворився новий напрямок військових дій на Луганщині – Шипилівсько-
Білогорівський. 

3 травня підрозділи ВФ ЛНР та ЗС РФ силами до половини БТГ форсували Сіверський 
Донець у районі села Шипилівка. Маневр був несподіваним для ЗСУ і супротивник зайняв це село, 
а український гарнізон, що знаходився в ньому, відступив у бік Привілля. Надалі у Шипилівці ВФ 
ЛНР залишили невеликий гарнізон, а решту сил невеликими групами розосередили по великій по 
площі території між Новодружеськом, Привіллям та Білогорівкою. 

4 травня ЗСУ ввели в район Шипилівки резерви та ліквідували плацдарм противника. 
Зіткнення з розсіяними групами ВФ ЛНР у районі Білогорівка-Шипилове-Привілля-Новодружеськ 
тривали кілька днів, протягом яких ці групи були знищені або перейшли на лівий берег 
Сіверського Дінця. Жителі Привілля та Новодружеська чули у ці дні інтенсивні стрілецькі бої. 

5 травня ВФ ЛНР силами до взводу форсували Сіверський Донець у районі села Серебрянка. 
Контратакою підрозділів 30 ОМБР, які у цей час перебували у Сіверську, переправу було 
розбито, а плацдарм - ліквідовано. 

 8 травня росіяни проклали 2 понтонні мости через Сіверський Донець у районі готелю 
«Прилісне» (на лівому березі) та турбази «Світанок» (на правому березі), ними на правий берег 
переправилися кілька десятків одиниць бронетехніки (танків та БМП-1) та жива сила. Це було 
вже третє форсування річки на невеликій ділянці, тож плацдарм швидко виявили. До місця 
переправи було висунуто підрозділи 58 ОМПБ, які відразу атакували противника. Зазнали 
втрат, зупинилися, і оточили плацдарм суцільним фронтом. ВФ ЛНР спробували розширити 

плацдарм, провели 
атаку, яку підрозділи 
ВСУ відбили. В наслідок 
противник був 
затиснутий на 
невеликій території 
біля берега річки і 
протягом кількох днів 
його розстрілювала 
українська артилерія. 
Що стосується 
понтонних мостів, то 
вони швидко були 
знищені 
артилерійським вогнем 
і плаваючими мінами. 

Травень 2022р. – залишки понтонного мосту та техніки росіян на білогорівському 
плацдармі (світлина з видання «Інформнапалм») 

10 травня противник навів черговий понтонний міст через Сіверський Донець у районі 
плацдарму біля Білогорівки, проте переправа знову була розбита українською артилерією. 
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12 травня противник навів чергові два понтонні мости вже для евакуації своїх підрозділів 
із плацдарму, але вони також були знищені. Рівень води в Сіверському Дінці в цей час (після 
підриву Червонооскольскої плотини) був високим, і спроба повернути бронетехніку з правого 
берега на лівий через Сіверський Донець не вдалася, вона почала тонути. Після чого жива сила 
ВФ ЛНР, що залишилася, кинувши техніку, перебралася на лівий берег. 

За 10 днів боїв росіяни та ВФ ЛНР втратили на напрямі Шипилівка-Білогорівка понад 80 
одиниць техніки і, ймовірно, до батальйону живої сили. Це був, ймовірно, найбільший успіх ЗСУ 
за час другої стадії російсько-української війни 2022 року , що тривала з квітня до липня, поки ЗС 
РФ ще продовжували наступальні дії. 

Щодо гуманітарних наслідків цих боїв, то в результаті їх практично повністю було 
зруйновано село Шипилівка та селище Білогорівка, загинуло багато мирних жителів. Оскільки 
резерви та артилерія ЗСУ значною мірою перебували в містах Привілля та Новодружеськ, то ці 
два містечка, що адміністративно входять до складу Лисичанська, також були сильно 
зруйновані протягом першої половини травня, в них гинули або отримували поранення мирні 
жителі. 

Особливо треба відзначити, що під час цих боїв була зруйнована західна фільтрувальна 
станція, яка забезпечувала водою більше мільйона жителів Луганської області – переважно на 
непідконтрольній території. 

 

13 травня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР встановили контроль над територією заводу «Зоря» та житловим районом 
Рубіжного «Південний», а також над селом Воєводівка, зайняв усю територію на правому березі 
річки Борова. При цьому у ЛОВЦА стверджують, що опорні пункти ЗСУ на околицях Рубіжного 
продовжують чинити опір. В обороні Рубіжного брали участь підрозділи 118 бригади 
територіальної оборони з Черкаської області. 

Штурмові групи ВФ ЛНР з'явилися на околиці Сєвєродонецька, але були вибиті. 

Поліція зареєструвала 30 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську загинув чоловік. 

На непідконтрольній території у Кремінній загинула жінка. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 7 багатоповерхових будинків. У Рубіжному пошкоджено 
багатоквартирний будинок, приватний будинок та гараж. У Золотому пошкоджено або зруйновано 
10 приватних будинків, у Тошківці – 5 будинків, у селищі Камишеваха – 11 будинків, у селищі 
Врубівка – 5 будинків, у селі Катеринівка – 5 будинків, у селі Вікторівка – 5 будинків, у селі Троїцьке 
– 5 будинків.  
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На непідконтрольній території у Кременій розбиті будинки 12 та 26 на вулиці Дубовий Гай. 

У Лисичанську зруйновано адміністративну будівлю заводу гумових технічних виробів. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено повідомлення про 3 факти незаконного заволодіння автомобілями та 4 
факти мародерства. 

Евакуація: 

На підконтрольній території евакуація не проводилась. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську громадян не впускають на в'їзд і не випускають на виїзд. 

На підконтрольній території області немає централізованого водопостачання. За добу 
рятувальники розвезли 40 тонн технічної води. Бутильована питна вода доставляється 
гуманітарними вантажами. 

У Лисичанську на 3-му мікрорайоні з'явилася електрика. У Привілля немає ні світла, ні газу, 
ні води. 

До Сєвєродонецької лікарні прибула нова машина швидкої допомоги, доставлені ліки. 

До найбільшого бомбосховища Сєвєродонецька доставили хліб.  

Поліцейські доставили дітям Сєвєродонецька харчові набори та солодощі, а в одне з 
бомбосховищ передали бензин для генератора. 

На непідконтрольній території Рубіжне доставили гуманітарну допомогу - медикаменти та 
воду. 

На непідконтрольній території у Кремінній світло є в центрі та на Підвільхах, на першій шахті 
світла немає. У магазинах з'явилися продукти, але асортимент їх невеликий. 

 

14 травня 

Бойові дії: 

На Сєвєродонецькому напрямку ВФ ЛНР зайняли Щедрищеве. Були повідомлення про 
штурмові дії ВФ ЛНР в житлових районах Сєвєродонецька з боку Воєводівки, але вони не 
підтверджуються. Були чутні стрілецькі бої у районі Борівського. 

У Рубіжному ВФ ЛНР розміновували проммайданчик заводу «Зоря». 

У районі Попасної ВФ ЛНР зайняли село Олександропілля і наступали з цього напряму на 
Камишеваху. 

Поліція зареєструвала 30 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 
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Жертви: 

Загинули 3 мирні жителі: у Сєвєродонецьку загинули 2 особи (снаряд влетів у будинок у 
старому районі міста), а у Гірському загинув чоловік на прізвище Анатолій Петрук. 

Поранено 9 жителів Сєвєродонецька. 

У Гірському дістали поранення сім'я Селезньових з дому по Тюленіна, 19 - Олександру 
відірвало вибухом пальці, а його дружину посікло осколками. Це трапилось, коли вони збирали в 
посадці дрова. Обох відправили до лікарні до Бахмута. Ще одна постраждала у Гірському - 15-
річна дитина, яка з травмою нирок госпіталізована до госпіталю в Дніпро. 

У Новодружеську поранено жінку. 

У Привіллі, в районі 7 школи, близько 9-ї ранку, осколкове поранення в ногу отримала жінка, 
її передали військовим. 

У Врубівці осколкові поранення отримали 3 мешканці. 

На непідконтрольній території у Первомайську 
поранено жінку 1969 р.н. 

 Руйнування: 

У Сєвєродонецьку постраждали 11  

14.05.2022р. – Сєвєродонецьк, хірургічний корпус                  14.05.2022р. – Лисичанськ, затримано мародера 

багатоквартирних житлових будинків. 

Вранці у Лисичанську бомбовими ударами зруйновано 2 будинки. Увечері був обстріл 
градами в районі Рубіжанки, вигоріли будинки 124 та 126 на вулиці Комарова, будинки на вулицях 
Пермській та Земнухова. 

У Привіллі на Ломоносова, 52 було вибито скло в під'їзді. 

У Новодружеську зруйновано 2 будинки. 
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У Золотому попадання у дах будинку 44 на Карбоніті. Загалом у Золотому пошкоджено чи 
зруйновано 5 житлових будинків. 

У Тошківці пошкоджено або зруйновано 4 приватні будинки, у Троїцькому – 2 будинки, у 
селищі Камишеваха – 9 будинків, у Врубовці – 5 будинків. 

У Сєвєродонецьку внаслідок обстрілу виникла пожежа у виробничій будівлі на 
промисловому майданчику «Азоту». Постраждала будівля технікуму. Розбито будинок 
хірургічного корпусу багатопрофільної лікарні, частина приміщень хірургічного відділення 
вигоріла. Але відділення продовжує працювати. 

У селищі Камишеваха пошкоджено будівлі сільради та будинки культури. 

На непідконтрольній території у Рубіжному зруйновано 2 приватні будинки, у Голубівці 
пошкоджено або зруйновано 9 житлових будинків, у Первомайську – 6 багатоквартирних 
будинків. У Рубіжному постраждав центр зайнятості, а у Первомайську – магазин та інфраструктура 
КПВВ. А також газопровід. 

Інше майно. 

Встановлено 1 факт мародерства у Лисичанську, затримано підозрюваного у крадіжках із 
квартир. 

Евакуація: Вперше для евакуації було використано броньований вантажний автомобіль, яким 
волонтери привезли до Сєвєродонецька гуманітарну допомогу. Їм вивезли з Сєвєродонецька 
17 мешканців, з яких 3 дитини. Загалом у Сєвєродонецькій ВЦА було 20 заявок на евакуацію. 

Водії-попасняни вивезли з Врубівки до Бахмуту 3 дитини та 5 дорослих. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На Карбамід уранці привозили хліб. Бійці батальйону «Луганськ-1» доставили мешканцям 
Лисичанська та Привілля продуктові набори, воду та солодощі для дітей. У район 5 школи 
Сєвєродонецька привозили воду. До Врубівки привезли гуманітарну допомогу. 

На непідконтрольній території привезли до Попасної хліб та ліки, а до Рубіжного доставили 
гарячу їжу. У вихідні привозили гуманітарну допомогу до Боброва. 

Збитки навколишньому середовищу: 

Підірвано шлюз на Миронівському водосховищі, що призвело до пізнього паводку на річці 
Луганка. 

Інше: 

Відкрито кримінальне провадження за звинуваченням у колабораціонізмі проти головного 
лікаря рубежанської лікарні Едуарда Кравченка. Він очолював лікарню до війни. Лікарня під його 
керівництвом надавала допомогу рубіжанам під час вуличних боїв у місті, тут навіть робили 
хірургічні операції. Пізніше керівництво ЛНР офіційно призначило Едуарда Кравченка головним 
лікарем лікарні. У зв'язку з чим проти нього відкрито кримінальне провадження за статтею 111-1 
КК України. 
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15 травня 

Бойові дії: 

 8 полк спецназу спільно з НГУ та 15 ГУ УВКР СБУ 
підірвали залізничні мости через Борову між Рубіжним 
та Сєвєродонецьком.  

ЗСУ вибили супротивника з Осколонівки. 

Поліція зареєструвала 29 обстрілів населених 
пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

15.05.2022р. – підрив залізничного мосту через р.Борову 

Жертви: 

Загинули 3 мирні жителі: у Сєвєродонецьку, на Федоренка, 4-а, загинув Глиженко 
Володимир. У Привіллі в районі Бабівка поранення отримала жінка на прізвище Мігура, померла 
дорогою до лікарні. Її чоловік був поранений. У Золотому на вулиці Московській загинув Дмитро 
Влас. У Лисичанську поранення отримав 15-річний підліток, його евакуйовано до лікарні в Дніпро. 
У Гірському поранено 11 мешканців, з них 1 неповнолітня. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 7 багатоповерхових будинків. У Гірському пошкоджено або 
зруйновано 3 багатоквартирних та 8 приватних будинків. У Золотому пошкодження у будинках 
№№ 36 та 42 на Карбоніті. У Тошківці пошкоджено чи зруйновано 11 будинків, у т.ч. 3 
багатоповерхівки.  

У Сєвєродонецьку пошкодження у будівлі вищого професійного училища. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 3 житлові будинки і будівля 
підрозділу МНС ЛНР. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено повідомлення про 1 факт мародерства. 

Евакуація: 

З Сєвєродонецька евакуювали 10 осіб, включаючи 4 дітей та 2 маломобільних громадян. 
Евакуаційний автомобіль потрапив під обстріл, але проскочив, люди не постраждали. Евакуйовано 
8 мешканців Врубівки. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У регіоні з'явився мобільний зв'язок. У Лисичанську з'явився газ та електрика. 

У Новодружеську газу в більшій частині міста немає, воду беруть у колодязях на Дібрівці та 
Василівці. Електроенергії немає. Хліб не продається, оскільки в пекарні закінчилося борошно. 
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У Сєвєродонецьку частину жителів їздять по воду 
на Лісову Дачу до храму. Гуманітарну допомогу до 
району «Великої Кишені» Сєвєродонецьку не 
доставляють, волонтери з міркувань безпеки до цього 
району не їдуть. 

Бійці батальйону «Луганськ-1» роздавали 
мешканцям Лисичанська продуктові набори та питну 
воду. ДСНС доставляла жителям технічну воду. 

15.05.2022р. – Лисичанськ, черга за водою 

У Привілля завезли продукти у магазин «Бест», тут можна було розрахуватися банківською 
картою. 

 

Замітки на полях: завершення битви за Рубіжне 

На початок травня ВФ ЛНР контролювали всю територію житлової забудови міста 
Рубіжне, крім невеликого за площею району «Південний» та селища Забіркіне. 4-а бригада 
спецназу НГУ, включаючи батальйон «Свобода», підрозділи 118-ї бригади тероборони, які 
обороняли Рубіжне, контролювали 2 анклави промзони - території заводів «Барвник» та 
«Зоря». А також житловий район «Південний» та село Воєводівку. Останнє адміністративно 
входить до складу Сєвєродонецька, але безпосередньо примикає до території рубіжанського 
заводу «Зоря», а між Воєводівкою та Сєвєродонецьком протікає річка Борова.  

4 травня було завдано масованих ударів реактивною артилерією по селищу Забіркіне та 
по лісовому масиву, розташованому на північ від Воєводівки. 

6 травня ВФ ЛНР зайшли у Воєводівку з лісового масиву, що розташований на північ від 
села. Опорний пункт ЗСУ знаходився на півдні села, в промисловій зоні, за дорогою Р-66. У 
Воєводівці розпочалися вуличні бої, які протікали з перемінним успіхом протягом тижня. 

6 травня ВФ ЛНР та чеченський спецназ «зачистили» промисловий майданчик 
«Барвника», але бої тривали у південній частині Рубіжного, в районі промзони заводу «Зоря». 

12 травня було підірвано автомобільний міст через річку Борова на автодорозі Рубіжне-
Сєвєродонецьк, у чому ЛОВЦА звинуватила російську сторону. Українські підрозділи, що 
залишилися на південній околиці Рубіжного і на промзоні Воєводівки, таким чином потрапили в 
оперативне оточення, і були відведені за Борову. 

13 травня ВФ ЛНР встановили контроль над усією територією заводу «Зоря» і житловим 
районом, що примикає до нього, а також встановили контроль над селом Воєводівка, зайняли 
всю територію на правому березі річки Борова. Його ДРГ з'явилося на околиці Сєвєродонецька з 
боку Воєводівки, але було відбито. 

13 травня можна вважати днем закінчення битви за Рубіжне, яка тривала 2 місяці, з 11 
березня. 
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14 травня ВФ ЛНР проводили розмінування промислового майданчика заводу «Зоря», у 
подальшому там було розміщено його військову техніку. 

15 травня 8 полк спецназу спільно з НГУ та 15 ГУ УВКР СБУ підірвали залізничні мости 
через річку Борова між Рубіжним та Сєвєродонецьком. 

Внаслідок травневих боїв за Рубіжне постраждав житловий фонд селища Забіркіне та 
села Воєводівка. Але особливо «дісталося» багатоквартирним будинкам південної частини 
Рубіжного, (яка по суті є заводським селищем заводу «Зоря»), вони майже повністю були 
зруйновані. Проте до початку травня в них практично не залишалося мешканців, і даних про 
загибель там когось на протязі травня у нас немає. Якщо такі випадки були, то вони 
поодинокі. 

 

16 травня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР встановили контроль над селом Новозванівка. На інших напрямках відбувалися 
бойові зіткнення у Борівському, Сиротиному, Камишевасі, Оріховому, Тошківці. 

Поліція зареєструвала 35 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 8 мирних жителів області. 

В т.ч. у Сєвєродонецьку у своїх квартирах загинули 4 особи. Це чоловік та дружина в одній 
квартирі та дві жінки в іншій (Ломоносова, 17). 

У Гірському загинули Матвієнко Володимир Федорович та Інна Соколова. У Лоскутівці 
загинули 2 чоловіки, вони ремонтували водогін, коли потрапили під обстріл. Тут же було вбито 2 
корови. 

У Сєвєродонецьку осколкове поранення отримав мешканець міста. Жителя Гірського 
поранено у живіт, його відвезли до Бахмута до лікарні. По одному місцевому жителю поранено у 
Золотому та Борівському. 

Руйнування: 

 У Сєвєродонецьку постраждали 4 багатоповерхівки. У тому числі будинок на Ломоносова, 
17, який горів усю ніч та повністю вигорів. Рятувальники на гасіння цієї пожежі не приїхали. Був 
приліт на Гвардійський проспект, 20, на другий під'їзд, 3 поверх, з боку вулиці. 

У Лисичанську вночі постраждали 3 будинки на вулиці Квітневій. 

У Рубіжному зруйновано 4 будинки. 
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У Гірському постраждали 9 будинків: горіло на Щорса, багато прильотів було в районі шахти,  

16.05.2022р. – Лисичанськ     16.05.2022р. - Гірське 

були прильоти на вул. Залізничну та вул. Червоноармійську. 

У Золотому було пошкоджено або зруйновано 6 будинків, у селищі Камишеваха – 3 приватні 
будинки, у Врубівці – 4, у Тошківці –3, у Новозванівці – 2, у Троїцькому – 2, у Молодіжному – один 
будинок. 

У Сєвєродонецьку снаряди (або міни) потрапили до корпусів багатопрофільної лікарні, у дах 
головного корпусу «Імпульсу» (було загоряння, це загоряння пожежники загасили) і в магазин 
будматеріалів. 

 Інше майно: 

В ЄРДР внесено повідомлення про 4 факти незаконного заволодіння автомобілями та 3 
факти мародерства. 

У Лисичанську за військкоматом розкрито гаражі та вкрадено автомобілі. 

Евакуація: 

З Врубівки евакуювали 3 людей, з Гірського - 7 людей. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Співробітниками ДСНС доставили населенню області 24 тонни води. 

До сєверодонецької лікарні були доставлені медикаменти та перев'язувальні матеріали. 

У Борівське хліб привезли вперше за 10 днів. 

На непідконтрольній території у Кремінну почали повертатися жителі, працювали деякі 
магазини, кілька підприємців вже торгували на ринку. 

Інше: 
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У Щасті після 3-місячної перерви відновили роботу дитячі садки «Івушка» та «Зірочка». 
Директор дитячого садка «Івушка» Яна Віталіївна Луценко визнана колаборантом, щодо неї 
порушено кримінальне провадження. 

 

17 травня 

Бойові дії: 

На Сєвєродонецькому напрямку ВФ ЛНР зайняли Вороново, йшли стрілецькі бої біля 
Метелкіно. 

На Гірському напрямку ВФ ЛНР встановил контроль над Оріховим. 

На Бахмутському напрямку ВФ ЛНР прорвали фронт на захід від Попасної. Артилерійський 
бій йшов біля траси Т-1302 Лисичанськ-Бахмут. У деяких захоплених населених пунктах були 
встановив зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир». 

Поліція зареєструвала 36 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинуло 7 мирних жителів області. 

У т.ч. у Сєвєродонецьку загинула Олена Мосур, яка готувала їжу на багатті біля будинку.  

У Білогорівці загинули 2 мешканці.  

У Підлісному вбито уламком Володимира Матвієнка.  

У Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із пошкодженнями у 
вигляді мінно-вибухових травм.  

У Попасній загинув мирний житель. 

У Гірському Сергій Гаркуша на вулиці Донецькій отримав 11 осколкових поранень, у тяжкому 
стані переправлений до Дніпра. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоквартирних будинків та 2 приватні будинки. Три 
прильоти були до будинку 42 на Центральному проспекті. 

У Лисичанську пошкоджено або зруйновано 2 приватні будинки, у Врубівці – 3 будинки, у 
селищі Камишеваха – 2 будинки. 

У Сєвєродонецьку пошкоджено одну з адміністративних будівель та прохідну об'єднання 
«Азот», СТО, 4 торгові кіоски, особистий автомобіль. 

Інше майно: 
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В ЄРДР внесено 7 повідомлень про незаконне заволодіння автомобілями та 6 повідомлень 
про факти мародерства. 

Евакуація: 

З Врубівки евакуювали 8 осіб, включаючи 1 
дитину. З Гірського евакуювали 32 особи, включаючи 
7 дітей. З Лисичанська, Новодружеська та 
Сєвєродонецька евакуювали 36 осіб, з яких 6 дітей. Із 
Шипилівки до Першотравенська волонтери вивезли 
30 людей. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога: 

Найбільша гуманітарна проблема 
Сєвєродонецька – відсутність води. 

У селищі Мирна Долина не було електроенергії 
та газу. 

До Золотого привезли хліб із Лисичанська. 

На непідконтрольній території у Рубіжному 
працюють деякі магазини, люди потроху 
повертаються до міста. 10 бригад із місцевих жителів 
прибирають вулиці міста, за це їм видають 
продуктові набори. 

У Єпіфанівці магазин працює, але продуктів у 
ньому мало і розрахунок лише готівкою. 

17.05.2022р. – Лисичанськ, евакуація цивільних на бронеавтомобілі 

 

Записки на полях: Гірський напрямок 

На Гірському напрямку успіхи росіян та ВФ ЛНР протягом травня були незначними. 

 

7 травня ВФ ЛНР зайняли Світличне. 9 травня – встановили контроль над селищем 
Нижнє, 17 травня – над селом Оріхове. В цілому максимальне просування ВФ ЛНР на цьому 
напрямку протягом місяця становило кілька кілометрів. Внаслідок чого сформувалася лінія 
протистояння Тошківка-Гірське-Золоте-Катеринівка, на якій усю другу половину травня 
відбувалися позиційні бої без істотного просування сторін. На жаль, ці бої призвели до значних 
руйнувань у Гірському, Золотому, Тошківці, Нижньому та загибелі людей, які проживали в цих 
населених пунктах. 
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18 травня 

Бойові ді ї: 

ВСУ витіснили супротивника зі 
Щедрищева. Стрілецькі бої відбувались на 
східній околиці Борівського, біля Лісової Дачі та 

в Щедрищеве. У лісах навколо Сєвєродонецька 
точились позиційні бої. На наведеному 
скріншоті видно, що у бійців ВФ ЛНР відсутні не 
лише бронежилети, а й навіть каски. 

18.05.2022р. – бойові дії у лісах навколо Сєвєродонецька 

На Бахмутському напрямку ВФ ЛНР зайняли Розівку та Дружбу. 

Поліція зареєструвала 36 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 4 мирних жителів області, всі у Сєвєродонецьку у старих районах міста. Тіла двох 
жінок без ознак життя було знайдено у квартирі, куди вранці потрапив снаряд. Поблизу одного з 
будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь потрапили жінка і чоловік. Жінка загинула на 
місці, чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізовано. Осколкові поранення та контузію 
отримали ще двоє сєвєродончан. 

У Лисичанську жінці відірвало руку. 

На непідконтрольній території у Первомайську зазнали поранень чоловік 1978 р.н. та жінка 
1951 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше 
вісім будинків, деякі горіли. Вигорів будинок по 
Гвардійському, 19. Горів дах будинку на бульварі 
Дружби Народів, 41, пошкоджено будинок на 
бульварі Дружби Народів, 30 (магазин «Стіл і 
стілець».). Потрапляння у дах будинку 6 на вулиці 
Горького. 

На непідконтрольній території у 
Первомайську пошкоджено 4 житлові будинки. 

Інше майно: 

18.05.2022р. – Сєвєродонецьк, Дружби Народів, 41 

Зареєстровано 5 повідомлень про мародерство у Сєвєродонецьку та Лисичанську, 6 
повідомлень про заволодіння транспортними засобами. 
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На непідконтрольній території у місті Рубіжне високий рівень мародерства, з яким ніхто не 
бореться. Мародерству сприяє те, що при зачистці міста багато дверей у квартири було зламано, і 
в них мародери мають вільний доступ. 

Евакуація: 

З Новодружеська евакуйовано 7 людей. З Шипіловки вивезено 9 людей. 8 людей виїхало із 
Золотарівки. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Пошкоджено ЛЕП-220 та підстанцію біля шахти Новодружевська, регіон знову залишився без 
електроенергії. І знову зник мобільний зв'язок. 

На основі гуманітарного центру на Федоренка, 10 волонтерами, поліцією та військово-
цивільною адміністрацією створено спільний штаб із надання гуманітарної допомоги населенню. 

До Лисичанська та Сєверодонецька доставлено 3 вантажівки з гуманітарною допомогою. У 
цих містах працюють 5 екіпажів патрульної поліції, які, зокрема, розводять по місцях перебування 
людей гуманітарну допомогу. 

У Новодружеську гуманітарну допомогу роздають на вулиці Миру 45 (школа №6). Газ у 
Новодружеську є у п'ятиповерхових будинках, у приватному секторі газу немає. 

На непідконтрольній території до Рубіжного доставлено 2 вантажівки (15 тонн) вантажів: 
бутильована вода, продукти харчування (борошно, крупи, консерви рибні, м'ясні, молочні) та 
засоби особистої гігієни. 

19 травня 

Бойові дії: 

Бої йшли на околицях Сєвєродонецька та біля селища Сиротине, ВФ ЛНР знову зайняли 
Щедрищеве. 

З боку Попасної ВФ ЛНР та ПВК «Вагнер» розвивали наступ у кількох напрямках: на півночі 
зайняли західну частину Камишевахи й просунулися до Врубівки, на північному заході перейшли 
кордон Луганської області та зайнявли Трипілля та Володимирівку, на південному заході зайняли 
Вискріву та перетнули кордон Луганської області, вели бої біля села Пелепчатине. 

ВФ ЛНР також вели наступ уздовж автодороги Р-66 (Бахмутка) з боку Орєхово у напрямку 
Золоте, а також на Тошківку та на північ від Тошківки. 

Поліція зареєструвала 43 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку за інформацією поліції загинуло 2 особи, ЛОВЦА заявила про 12 загиблих 
та 40 поранених у Сєвєродонецьку. У даних ЛОВЦА немає конкретики – де й коли. Й вони не 
підтверджуються повідомленнями в соціальних мережах. Тому в результатах нашого моніторингу 
дані ЛОВЦА не враховувалися, а враховувалися дані Національної поліції. 
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У Гірському загинула 1 особа, поранено 3 людей. 

 Руйнування: 

У Сєвєродонецьку вигоріли будинки на 
проспекті Хіміків, 24 та на вулиці Федоренко, 31. 
Пошкоджено будинки 40 та 42 на Центральному 
проспекті, 10 та 10-а на вулиці Гагаріна.  

У Лисичанську пошкоджено або зруйновано 2 
багатоквартирні, 10 приватних будинків та гараж.  

У Привілля пошкоджено або зруйновано 3 
багатоквартирні та 6 приватних будинків. У 

19.05.2022р. – Сєвєродонецьк, Хіміків, 24 

Новодружеську пошкоджено або зруйновано 4 приватні будинки.  

У Золотому пошкоджено або зруйновано 4 приватні будинки, у Врубівці – 3 будинки. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесені повідомлення про 2 факти мародерства. 

Евакуація: 

Поліцейські вивезли мешканців Білогорівки до евакуаційного автобуса. Евакуйовано 15 
мешканців Сєвєродонецька, у тому числі 4 дітей, та 22 мешканців Лисичанська та Білогорівки, у 
тому числі 1 дитину. 

За останні 4 дні волонтери із Привілля (Валерій Бешенко) вивезли 68 людей. Це 48 
мешканців Привілля, 8 мешканців Новодружеська та 12 мешканців Шипилівки. Один із 
евакуйованих. 

 

20 травня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР наступали на Сєвєродонецьк з боку Щедрищева, ці бойові дії полягали у 
поступовому видавлюванні українських бійців із позицій у лісових масивах навколо міста. 

ВФ ЛНР із «Тюльпана» завдали ударів по мосту через Сіверський Донець між 
Сєвєродонецьком та Лисичанськом (павлоградський міст), стався обвал прольоту мосту. Відбувся 
мінометний обстріл Сєвєродонецька з боку Щедрищева, зокрема території багатопрофільної 
лікарні. 

На Бахмутському напрямку ВФ ЛНР встановили контроль над Вікторівкою та Липовим, 
продовжували наступ від Вискріви, Пилипчатино та Воздвиженки, підрозділи ЗСУ без бою 
залишили Троїцьке. 
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20.05.2022р. – обвал прольоту мосту через Сіверський 
Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом 

20.05.2022р. – Сєвєродонецьк, будівля терапевтичного 
корпусу лікарні після обстрілу 

 

На Гірському напрямку у селищі Камишеваха, в якому ЗСУ утримували східну частину 
селища, та у Тошківці, де ЗСУ утримували західну частину селища, тривали вуличні бої. Врубівку та 
Василівку продовжують утримувати ЗСУ. Під Камишивахою «Байрактарами» була атакована 
тилова колона ЗС РФ, яка підвозила боєприпаси, було знищено вісім машин. 

Поліція зареєструвала 35 обстрілів населених пунктів на підконтрольній частині Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 7 мирних мешканців області.  

В т.ч. у Сєвєродонецьку вранці при попаданні снаряда у двір 18-ї школи загинули 3 особи: 
Щегальков Юрій Петрович, 30.09.1959 р.н., Потєєв Олександр Васильович, 26.03.1978 р.н., Потєєва 
Тетяна Миколаївна 09.05.195 . Отримали поранення 4 особи: Подрєзов Олександр Сергійович, 
06.09.1986 р.н., Потєєва Вікторія Вікторівна, 12.02.1987 р.н., Осиченко Валентина Миколаївна, 
16.12.1965 р.н. Постраждалі готували біля будівлі школи обід для 40 людей, які перебували у 
підвалі цієї школи. Увечері біля свого будинку по Єгорова, 3 загинули Соколова Н.М. та Соколов 
Є.В. Було поранено волонтера, який працював у гуманітарному центрі. 

У Лисичанську в районі Супутника загинула жінка 
1949 р.н. 

У Привілля загинула жінка на вулиці 
Комсомольській. 

 Руйнування: У Сєвєродонецьку пошкоджено 5 
будинків, у Лисичанську пошкоджено або зруйновано 23 
будинки, у Привілля пошкоджено чи зруйновано 16 

21.05.2022р. – Сєвєродонецьк 
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приватних будинків. 

У Сєвєродонецьку на «Азоті» горіла градирня, у Лисичанську горів бункер із вугіллям на 
шахті. 

Евакуація: 

Поліція вивезла з Білогорівки на евакуаційний автобус 8 осіб, у тому числі 14-річного 
підлітка. Поліцейські вивезли до Лисичанська на евакуаційний автобус 12 людей із пошкодженого 
сховища у 18-й школі Сєвєродонецька. Усього автобусом з Лисичанська евакуйовано 38 осіб, 
включаючи 12 дітей. 

Крім того, 20 людей вивезли з Гірського волонтери церкви «Маяк Свободи», при цьому 
евакуаційний автобус (водій Токарєв) потрапив під обстріл. Люди не постраждали. 

На непідконтрольній території вивезли мешканців Щедрищево до Старобільська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Партію електрообладнання з Польщі передано енергетикам Луганської області з метою 
відновлення електропостачання. 

Розвезено жителям області 72 тонни води. 

У Сєвєродонецьку частково відновлено подачу природного газу. Для забезпечення людей 
водою розконсервували свердловини у старій частині міста. Передали до укритів ліхтарі на 
сонячних батареях, які були надані ПРООН.  

В укриттях та підвалах Сєвєродонецька продовжують залишатися приблизно 13 тисяч 
жителів (за даними Сєвєродонецької ВДА). Всі вежі мобільного зв'язку тут знеструмлені, зв'язку 
немає. Електроенергії немає. На підприємстві «Ікура» мешканці заряджають телефони від 
сонячних панелей, що належать підприємству. 

На непідконтрольній території вулиці Рубіжного прибираються силами місцевих жителів, 
водопостачання відновлюється за рахунок підземних свердловин. Проте газ не підключено. 

 

21 травня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку ДРГ ВФ ЛНР діяли в районі автовокзалу та в Сиротиному. Було підірвано 
міст через річку Єрик у Замулівці. Артилерійські та стрілецькі бої велися в районах Щедрищеве, 
Пурдівка, Олександрівка, Осколонівка, Смолянинове. 

На Соледарському напрямі ВФ ЛНР зайняли Вікторівку. 

ЗСУ провелики контратаки з метою витіснення супротивника від дороги Т-1302. 

2 танки та САУ обстріляли місто Рубіжне о 13:00, були потрапляння в багатоповерхові 
будинки. 
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Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 7 будинків. У квартиру 35 на вулиці Вілесова, 7а залетів 
снаряд. 

У Лисичанську було пошкоджено або зруйновано 5 будинків, у тому числі – будинок на вул. 
Сосюри, 146. 

У Привілля пошкоджено або зруйновано 2 будинки, у Гірському – 3 будинки, у Золотому -3 
будинки, у Тошківці – 5 будинків, у Нирково – 5 будинків, у Врубівці – 4 будинки. 

На непідконтрольній території у Рубіжному була пожежа на 9 поверсі житлового будинку. У 
Первомайську пошкоджено 4 будинки. 

Інше майно: 

Усі контейнери на центральному ринку у Сєвєродонецьку або згоріли, або пограбовані. 

Евакуація: 

Евакуйовано 32 мешканців Білогорівки, в т.ч. двоє дітей, а також 19 лисичан та 4 мешканці 
Сєвєродонецька. 

Волонтери Християнської церкви «Маяк Свободи» з Черкащини евакуювали 11 жителів 
Новодружеська та Привілля. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Віталій Сімейко, старший в укриті у Сєвєродонецьку на шосе Будівельників (у спортзалі 
«Скімен») повідомляє, що останні три дні обстріли посилилися так, що переміщатися містом стало 
вкрай небезпечно. Люди перебувають у підвалах, води практично немає. Та машина, що возила 
воду, зараз не їздить. При цьому в спортзалі «Скімен» (підвал будинку по шосе Будівельників, 11-
б) є дизельний генератор, за допомогою якого качають воду зі свердловини. Її споживають не 
лише люди, які перебувають у цьому укриті, а й мешканці сусідніх будинків. Це особиста заслуга 
Віталія Сімейка. 

У Сєвєродонецькій багатопрофільній лікарні залишилося 3 лікарі та 5 медсестр, у стаціонарі 
перебувають 20 пацієнтів. Біля лікарні багато боєприпасів, що не розірвалися. Медикаментів та 
продуктів харчування у лікарні на 10 днів. Тяжкопоранених евакуюють. Так, 20 травня вивезли 7 
таких хворих, а 19 травня – 12. 

На непідконтрольній території у Смоляниновому з'явився зв'язок від Лугакому, є 
електроенергія. 

Інше: 

СБУ затримала людей, які виклали в мережі відео з БМП, підбитою поряд із житловим 
будинком у Сєвєродонецьку. 

 

Записки на полях: Мародерство 
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Перші випадки мародерства в Сєвєродонецьку почалися на початку березня, коли в 
результаті обстрілів вперше було розбито вітрини деяких магазинів. Так, увечері 3 березня 
було розбито вітрини чотирьох магазинів за адресою Гвардійський проспект, 23. Деякі товари 
з них буквально звисали на вулицю, їх можна було дістати, навіть не входячи до приміщення. З 
ранку 4 березня з одного з цих магазинів власники вивозили свій крам, а з решти трьох 
магазинів – ні. Можливо, що їхніх власників уже не було у місті. 

 Кількість таких розбитих магазинів у місті 
зростала з кожним днем і деякі місцеві жителі цим 
користувалися – крали з розбитих магазинів речи чи 
харчі. Але за місяць поліція опублікувала лише одну 
інформацію про затримання мародерів – 19 березня нею 
було затримано 2 чоловіків, які виносили товари з 
магазину на Гвардійському проспекті. 

19.03.2022р. – Сєвєродонецьк, затримання мародерів 

2 квітня група мародерів серед білого дня пограбувала торговий центр «Кредо» 
(проспект Хіміков, 26), вітрини якого були розбиті вибухом. Ця історія набула резонансу в 
Мережі, після чого національна поліція почала проводити патрулювання в місцях розташування 
торгових центрів. У тому числі оглядала внутрішні приміщення магазинів для виявлення там 
мародерів, відео нацполіції з подібним оглядом 
Універмагу у Сєвєродонецькупублікувалося у мережі. 

10 квітня у Сєвєродонецьку було затримано 6 
мародерів. Зокрема, четверо місцевих мешканців 
намагалися винести товар із закритого місцевого 
супермаркету, а ще двоє під час комендантської 
години намагалися пограбувати супермаркет та 
магазин побутової техніки. Загалом у                       27.04.2022р. – Сєвєродонецьк, затримання мародерів 
Сєвєродонецьку протягом квітня поліція повідомляла про затримання на місці скоєння злочинів 
23 мародерів, з яких двох - за обкрадання квартир, з яких виїхали мешканці. 

У травні кількість затриманих поліцією на місці скоєння злочинів зменшилась (було 
затримано 13 осіб), а обсяги мародерства збільшились. Торгові точки на Центральному ринку в 
Сєвєродонецьку, окрім тих, що в результаті обстрілів згоріли, були розграбовані практично на 
100%. Більшість магазинів міста були розкриті та розграбовані. 

Якщо в березні військовослужбовці, які розташовувалися в місті, займали, як правили, 
підвали житлових будинків, то в квітні - травні - порожні квартири на перших-других поверхах 
багатоповерхівок. Зрозуміло, що без відома господарів квартир, і з великими збитками для 
майна останніх. І це не лише викрадання, але й вандалізм – потрощені меблі, розбита техніка 
тощо. 

Але найбільшої шкоди мешканцям Сєвєродонецька завдали мародери у червні, коли 
контроль над містом встановили ВФ ЛНР. Будь-які поліцейські функції вони не виконували, і в 
цей період у місті було розграбовано більшість порожніх квартир. Двері яких зламували 
комбатанти при зачистках, або мародери з-поміж місцевих жителів. Деякі будинки уникли 
пограбування завдяки тому, що в них залишалися мешканці, які організували їхню охорону. 
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У багатьох квартирах мешкали військовослужбовці ВФ ЛНР, які також завдали шкоди 
власності сєвєродончан. Причому, не лише за рахунок мародерства («лідерами» у цій справі 
таки були місцеві жителі), а й за рахунок вандалізму. 

За нашою оцінкою, за час війни від мародерства лише у Сєвєродонецьку постраждали 
власники приблизно 30 тисяч квартир та приватних будинків. 

Але Сєвєродонецьк був єдиним містом, в якому українська поліція не дуже ефективно, але 
таки боролася з мародерством. Поки що вона була в місті. Водночас українські журналісти-
розслідувачі повідомляли про порушення кримінального провадження за фактом розграбування 
житлових будинків в елітному мікрорайоні «Камелот» за участю сєверодонецьких поліцейських 
- майно звідти вивозили фурами. 

У липні-серпні, після встановлення ВФ ЛНР контролю над Сєвєродонецьком, можна було 
бачити потік цивільних автомобілів, що виїжджали з міста по шосе Будівельників (у бік 
Новоайдара, Луганська), вони вивозили з міста побутову техніку та інше майно. Не завжди це 
було майно перевізників або їх родичів і знайомих, вивозилося й майно, вкрадене мародерами з 
квартир громадян чи з магазинів, офісів тощо. Контроль за вивезенням речей із міста не 
здійснювався. 

На відміну від Сєвєродонецька, у квітні-травні на виїзді з Рубіжного у бік Старобільська 
здійснювався огляд транспорту, що виїжджав, майно допускалося до вивезення тільки за 
наявності дозволу на його вивезення, яке видавалося в міській адміністрації. Хоча за 
масштабом розкрадання Рубіжне не поступалося Сєвєродонецьку: місцеві мародери почали з 
пограбування розбитих кіосків і павільйонів на ринку «Ластівка», потім перейшли на 
центральний ринок та зруйновані магазини, й далі до крадіжок майна з квартир громадян. 

Жителі Лисичанська постраждали від мародерства менше, ніж сєвєродончани та 
рубіжани, оскільки тут були менші масштаби руйнувань, й менший відсоток людей виїхали. У 
травні поліція Лисичанська затримала кількох лисичанських мародерів на місці злочину, про що 
повідомляла ГУ НП. 

У Кремінній масове мародерство тривало з 18 по 22 квітня, після виходу з міста 
підрозділів ЗСУ та поліції. Вдень 18 квітня тут було відкрито розграбовано магазин побутової 
техніки «Артцентр», що знаходиться в центрі міста, мародери з числа місцевих жителів 
тягли з нього телевізори, холодильники, пральні машини тощо. Здивувала велика кількість 
містян, які взяли участь у цьому злочині. У наступні дні крадіжка з кремінських магазинів 
тривала, і це не були магазини, будівлі яких постраждали під час обстрілів – злочинці зламували 
двері або проникали у приміщення через вікна. 

За нашою оцінкою, на відміну від бойових дій у 2014 році, у 2022 році більшість мародерів 
були не іногородніми комбатантами, а цивільними особами, місцевими жителями. Але ні 
українські органи влади, ані окупаційні адміністрації не вжили належних заходів протидії 
порушенню майнових прав громадян. 

 

22 травня 

Бойові дії: 
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За твердженням ЛОВЦА, Сєвєродонецьк штурмували вночі з боку Щедрищева та вдень у 
районі автовокзалу. 

ВФ ЛНР зайняли Володимирівку та вели бій за Василівку, Врубівку, Камишеваху. 

Поліція зареєструвала 38 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 7 мирних мешканців області.  

В т.ч. у Лисичанську загинула Макаренко Л.А. 1949р.н., у квартиру якої потрапив снаряд.  

Померла у лікарні у Дніпрі Сарікова Руслана, 2010 р.н., яка була поранена у Привілля 7 
травня. 

У Золотому на кварталі Сонячному під час обстрілу загинув чоловік на прізвище Синиця. 

У Боровському загинули батько та син Василь та Денис Орлови. Ще дві людини загинули на 
вулиці Димитрова. 

У Сєвєродонецьку у квартирі, в яку потрапив снаряд, виявлено пораненого чоловіка, його на 
машині французьких волонтерів евакуювали до лікарні. Поліцейські доправили до лікарні 
поранену жінку, яку невідомі привезли до гуманітарного центру. Біля третього під'їзду будинку 8 
по Ломоносова поранено Новодрана Тетяну та Пасічник Яну, їх доставлено до Дніпра до лікарні 
Мечникова. 

На непідконтрольній території у Кремінній поранено двох мешканців. 

Руйнування:  

У Сєвєродонецьку постраждали 5 багатоквартирних будинків, у т.ч. горів будинок 19 на 
Гвардійському проспекті. У Лисичанську пошкоджено чи зруйновано 13 будинків. У 
Новодружеську пошкоджено або зруйновано 28 будинків. У Гірському пошкоджено або 
зруйновано 2 будинки. У Золотому пошкоджено чи зруйновано 13 будинків. У Нирковому 
пошкоджено або зруйновано 4 будинки, у Миколаївці – 
3 будинки, у Катеринівці – 3 будинки. 

У Сєвєродонецьку сталася пожежа на 
центральному ринку - горіли павільйони вздовж 
проспекту Хіміків. 

                                                                                                                                  22.05.2022р. – Сєвєродонецьк, Центральний ринок 

На непідконтрольній території у Кремінній пошкоджено квартири у будинках 10 та 14 по 
вулиці Шевченка, зруйновано приватний будинок. 

Евакуація: 

Французька волонтерська організація вивезла 12 мешканців Сєвєродонецька.  
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Волонтери християнської церкви «Маяк Свободи» Віталій та Дмитро вивезли 29 мешканців 
Привілля, включаючи жінку з 6 дітьми. Троє людей було вивезено з Лисичанська, одна людина 
доїхала з Сєвєродонецька до Бахмуту на велосипеді. 

Опубліковано оголошення про перевезення людей із Дніпра до Кремінної – через Польщу та 
Росію. Вартість послуги – 500 євро. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

 Червоний хрест обладнав тимчасовий 
медичний пункт у підвальному приміщенні у 
Лисичанську, у ньому працюють лікар та медсестра. 

NRС (Норвезька рада у справах біженців) передала до 
регіону 35 тонн вантажу – продукти харчування, 
засоби гігієни. Для деяких сховищ  

22.05.2022р. – Лисичанськ, медичний пункт 

закуплено сонячні панелі, щоб люди могли зарядити свої телефони. 

У Лисичанську на Кіровій горі роздавали гуманітарну допомогу. 

 

23 травня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку тривали бої у передмісті з боку автовокзалу та з боку Щедрищево. Тривав 
обстріл Сєвєродонецька, в тому числі району автовокзалу. 

На Світлодарському напрямку вранці на автодорозі М 03 було підірвано міст через річку 
Луганка. Пізніше ВФ ЛНР через Воздвиженку вийшли до селища Мироновський та проводили його 
зачистку. 

На Гірському напрямі тривали бої поблизу Золотого, у Тошківці та у селищі Камишеваха. ВФ 
ЛНР вели вогневий наступ у напрямку Устинівки. 

Поліція зареєструвала 42 обстріли населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку 6 загиблих та 7 поранених. Відразу 4 людини загинули біля одного 
будинку у старій частині міста – на людей внаслідок вибуху обрушилася бетонна плита - козирка 
під'їзду. Це 2 чоловіки та 2 жінки. На вулиці Партизанська поліція виявила 58-річну жінку, яка йшла 
за водою та отримала тяжке поранення. Її доставили до гуманітарного центру, де вона померла. 

На непідконтрольній території у Первомайську було поранено жительку 1961 р.н., у неї 
осколкові поранення правої руки та мінно-вибухова травма. 

Руйнування: 
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У Сєвєродонецьку постраждали 6 багатоквартирних будинків, у Лисичанську – 6 будинків. У 
Новодружеську пошкоджено або зруйновано 3 будинки, у Золотому – 4 будинки. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено чи зруйновано 11 житлових 
будинків, а також середню школу №30 та дитячу поліклініку. 

Інше майно: 

У поліцію було подано 7 повідомлень про випадки мародерства та 4 повідомлення про 
незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

З Лисичанська, Горського та Сєвєродонецька евакуювали 43 особи. Було евакуйовано людей 
з Білогорівки. 7 мешканців Привілля евакуювали волонтери церкви «Маяк Свободи». 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Пошкоджено газопровід високого тиску в районі дороги Т-1302, у зв'язку з чим очікується 
припинення газопостачання всіх населених пунктів Луганської області, де газ поки що був. Це 36 
тисяч квартир та будинків. 

У Сєвєродонецьк привезли павербанки та зарядні пристрої на сонячних батареях, очікується 
постачання фільтрів для води. Зарядити телефони та зателефонувати родичам можна з 
гуманітарних центрів, які обладнані старлінками. 

Співробітники ДСНС у Сєвєродонецьку розвозили гуманітарну допомогу, населенню 
доставлено 32 тонни води. 

Поліція доставила продуктові набори та хліб у житлові райони Лисичанська, це РТІ та 
«Стекольний». 

 На непідконтрольній території у Рубіжному запроваджено обмеження на отримання 
гуманітарної продуктової допомоги, її видають людям, які працюють на прибиранні території 
міста. Виїзд з Рубіжного до Старобільська вільний, вивіз речей - за довідками коменданта. 

Із Єпіфанівки можна їздити до Старобільська, автобус щодня відправляється від магазину. 
Вартість проїзду (в один бік) 200 грн. 

Збитки навколишньому середовищу: 

23.05.2022р. - у Лисичанську знову горить НПЗ      23.05.2022р.- Обстріл «градами» лісу біля Сєвєродонецька 

 

24 травня 
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Бойові дії: 

На Світлодарському напрямку вранці ВФ ЛНР без бою зайняли Світлодарськ, а надвечір село 
Відродження. З'явилися не підтверджені офіційно повідомлення про взяття ВФ ЛНР населених 
пунктів Роти, Криничне, Воздвиженка та Миронівка. Повідомлялося про невдалу спробу підірвати 
греблю Світлодарського водосховища. 

На Соледарському напрямку ВФ ЛНР просунулися з боку Василівки до села Білогорівка 
Донецької області, розташованої безпосередньо на дорозі Т-1302. Автомобілі з Бахмуту на 
Лисичанськ не пропускали на блокпосту на виїзді з Бахмуту. 

У Сєвєродонецьку ЗСУ продовжувало зміцнювати позиції на північній околиці, а 
Міністерство оборони РФ заявило про взяття під повний контроль одного з районів 
Сєвєродонецька. В дійсності у Сєвєродонецьку у цей день підрозділів ЗС РФ та ВФ ЛНР не було. 

Поліція зареєструвала 38 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку об 11 годині ранку на майданчику об'єднання «Азот» під час обстрілу цеху 
КіП із важкої зброї загинули 3 людини. Це Сафін Дмитро Амірамрович, Головіна Наталія 
Володимирівна, Іванова Любов Миколаївна. Поранення отримали 4 людини, це Зінченко Сергій 
Миколайович, Попов Сергій Федорович, Власова Наталія Іванівна, Іванов Михайло Петрович. Один 
із поранених помер дорогою до лікарні. Співробітники підприємства «Архібуд» жили у 
бомбосховищі, розташованому біля цього цеху, отримували тут продовольчі набори. І у цьому 
цеху працювали. 

У центральній частині Сєвєродонецька тяжке поранення отримав чоловік. Його доставили до 
гуманітарного центру, де він помер від отриманих ран. Увечері осколком було вбито чоловіка, 
який перебував у будинку на Автомобільній, 7. 

Поранено у Сєвєродонецьку 8 осіб, у тому числі Малєєва Л.І. 1952, П'ятковський О.В., 1975, 
Пушкіна Л.С., 1953, Бабич П.М., 1937, Карпушин Є.І., 1972. Більшість постраждалих знаходилися 
біля укриттів, але на вулиці. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку зруйновано 2 будинки. У Гірському пошкоджено приватний будинок, у 
Золотому пошкоджено або зруйновано 3 будинки, у Тошківці – 3 будинки, у Врубівці – 4 будинки, 
у селищі Камишеваха – 4 будинки, у Катеринівці – 2 будинки, у Нирковому – 2 будинки. 

Евакуація: 

Евакуйовано 6 жителів Лисичанська, 2 жителі Білогорівки та 1 сєвєродончанин. Евакуацію 
здійснювали співробітники ДСНС. В організації евакуації взяли участь більше людей, аніж виїхали. 

З Привілля волонтерами було евакуйовано 3 особи. Волонтери мали намір вивести повний 
автобус, близько 20 осіб, вони домовлялися з людьми персонально. Але коли автобус приїхав, то 
люди їхати відмовилися. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Електроенергія, центральне 
водопостачання, газ та зв'язок були відсутні 
на всій підконтрольній території Луганської 
області. 

До Лисичанська завезли 3 вантажівки 
гуманітарної допомоги, і 10 екіпажів 
патрульної поліції розвозили її в Лисичанську 
та Сєвєродонецьку.  

24.05.2022р. – Лисичанськ, поліція розвозить гуманітарку 

Привозили гуманітарну допомогу до Привілля. 

У Лисичанську комунальні служби продовжують прибирати з вулиць сміття, а також 
ремонтувати системи водопостачання та водовідведення. 

На непідконтрольній території до села Олександрівка та Пурдівка доставлено 1,5 тонни 
продуктів харчування та побутової хімії. 

Iнше: 

На непідконтрольній території у Рубіжному почали опечатувати квартири. Щоб розпечатати 
– треба звертатися до комендатури. У Рубіжному почали переписувати населення. 

 

25 травня 

Бойові дії: 

За інформацією ЛНР, на Соледарському напрямку ВФ ЛНР зайняли Білогорівку (Донецька 
область), Нагірне та Василівку, підрозділи 14 бригади ЗСУ зі своїх позицій у цих селах відступили. 
За інформацією ЛОВЦА, на дорогу Т-1302 вийшли приблизно 50 бійців противника, які встановили 
блокпости. Потім їх було вибито з цих позицій, і ЗСУ відновила контроль над дорогою. Але 
зберігається вогневий контроль над нею. 

В обороні Сєвєродонецька брали участь підрозділи 57 ОМПБ. 

Поліція зареєструвала 46 обстрілів населених пунктів підконтрольної частини Луганщини. 

Жертви: 

Загинули 4 мирні жителі області. В т.ч. у Сєвєродонецьку загинув Попов Сергій, 1978 р.н. У 
Лисичанську біля свого будинку загинула Величко Т.І., 1962 р.н. В Устинівці біля свого будинку 
загинули 2 мешканці – Іващенко А.І., 1957 р.н., Іващенко В.І., 1957 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 11 багатоповерхових будинків. В т.ч. було попадання 
снаряда чи міни у будинок 4 по вулиці Федоренко.  

У Лисичанську пошкоджено 7 багатоповерхових та 1 приватний будинок.  
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У Новодружеську пошкоджено або зруйновано 2 будинки, у Привіллі – 3 будинки, у 
Гірському – 2 будинки. 

У Сєвєродонецьку пошкоджено будівля АТ «Імпульс», на ньому горіла покрівля. У 
Лисичанську пошкоджено Будинок техніки, ЦНАП, газопровід. 

Евакуація: 

З Привілля волонтери евакуювали 8 людей. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Зупинене роботу останньої ГРП регіону, уся підконтрольна територія Луганської області 
тепер без електроенергії, без центрального водопостачання та без газу. А також без мобільного 
зв'язку. 

У Лисичанську через відсутність газу зупинилася пекарня, яка забезпечувала хлібом 
підконтрольні населені пункти. Але до самого Лисичанська хліб завезли з Бахмута. 

У Сєвєродонецьку в поліції створено спеціальну групу, яка виїжджає на місця загибелі людей 
та проводить їх поховання у братській могилі. 

У Лисичанську розбито волонтерський автомобіль, яким було доставлено гуманітарну 
допомогу. 

На непідконтрольній території в Рубіжне доставили близько 16 тонн гуманітарної допомоги. 

Інше: 

У ЛНР заявили про намір провести процес очищення бібліотек від «української літератури 
націоналістичного характеру» на територіях, на яких встановлено контроль. 

 

Замітки на полях: «Попаснянська квітка» 

Прорив лінії оборони ЗСУ у Попасній, який визначив перебіг бойових дій на Луганщині на 
наступні 2 місяці, стався у ті ж дні, коли ЗСУ успішно ліквідували Білогорівський плацдарм. Тож 
колись-небудь російські військові історики напевно пов'яжуть ці два епізоди. І будуть 
стверджувати, що форсування Сіверського Дінця і бої біля Білогорівки з 7 по 12 травня були 
лише відволікаючим маневром у попасняській операції. 

У перший тиждень травня штурмові дії в Попасній спільно з ВФ ЛНР та чеченським 
спецназом проводили бійці ПВК «Вагнер», вони повільно витісняли підрозділи 53 ОМБр та 101 
бригади тероборони. 7 травня настала несподівана розв'язка, коли ЗСУ повністю залишили 
місто. 

Інформація про втрату контролю над Попасною була опублікована ЛОВЦА 8 травня. В ній 
йшлося, що місто повністю зруйноване, що захищати в ньому нічого, і що війська відійшли на 
заздалегідь підготовлені позиції. Однак утримати ці «заздалегідь підготовлені» позиції, 
ймовірно, не було кому, оскільки резерви були задіяні на білогорівському напрямку. І ВФ ЛНР 
продовжив наступ з Попасної в 4 напрямках: на північ у бік Камишевахи, на північний захід у 
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напрямку дороги Р-66, на захід у напрямку Бахмута. Пізніше з'явився південно-західний 
напрямок, у бік Троїцького та Світловодська. Російські джерела називали цю ситуацію 
попаснянською квіткою. 

Вже 10 травня підрозділи ЗФ ЛНР вийшли до кордону Луганської області. 

12 травня йшли активні вуличні бої у Камишевасі з боку Попасної. 

14 травня ЗФ ЛНР зайняли село Олександропілля і почали наступ на Камишеваху з цього 
напряму. 

15 травня ЗФ ЛНР встановили контроль над селом Новозванівка. 

17 травня почалися бої біля автодороги Т-1302 Лисичанськ-Бахмут, яку в ЛОВЦА називали 
«дорогою життя» для Сєвєродонецька та Лисичанська. Втім, ця дорога зовсім не була єдиною 
артерією, дістатися з Бахмута до Лисичанська можна було через Сіверськ-Верхнєкам’янське. А 
пізніше, у червні – через Сіверськ-Білогорівку. 

18 травня ЗФ ЛНР зайняли села Розівка та Дружба. 

19 травня ЗФ ЛНР розвивали наступ у кількох напрямках: на півночі зайняли західну 
частину Камишевахи і просунулися до Врубівки, на північному заході перейшли кордон Луганської 
області та зайняли Трипілля та Володимирівку, на південному заході зайняли Вискріву та 
перетнули кордон Луганської області, вели бої біля села Пилипчатине. 

20 травня під Камишивахою «Байрактарами» було атаковано тилову колону ЗС РФ, яка 
підвозила боєприпаси, було знищено вісім російських автомашин. 

Після цього ситуація в районі Камишевахи почала стабілізуватися, вуличні бої у селищи 
набули характеру позиційних, з незначним просуванням сторін. Але наступ противника у 
північно-західному та південно-західному напрямках продовжувався. 

На південно-західному (від Попасного) напрямку 20 травня підрозділи ЗСУ без бою 
залишили село Троїцьке. Яке було форпостом з 2014 року. 

23 травня ЗФ ЛНР зайняли селище Миронівський, тут була підірвана дамба Миронівського 
водосховища, що викликало розлив річки Луганка. Був також підірваний міст через річку 
Луганка на автодорозі М03. 

24 травня ЗФ ЛНР без бою зайняли селище Світлодарськ, а ввечері – село Відродження. 
Надалі ситуація на цьому напрямі стабілізувалася, бої набули характеру позиційних. 

На Соледарському напрямку 21 травня ЗФ ЛНР зайняли Вікторівку, а ЗСУ контратакували 
з метою витіснення супротивника від дороги Т-1302. 

22 травня за повідомленнями ЛОВЦА передові підрозділи попаснянського угруповання ЗФ 
ЛНР були зупинені в 1,5-2 км на південь від кордону Василівка — Липове, і ситуація 
стабілізувалася. 

25 травня ЗФ ЛНР розпочали новий наступ на північно-західному (від Попасної) напрямку 
та зайняли села Білогорівка (Донецька область), Нагірне та Василівка, підрозділи 14 бригади 
ЗСУ зі своїх позицій у цих селах відійшли. За інформацією ЛОВЦА, на дорогу Т-1302 вийшли 
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приблизно 50 бійців противника, які встановили блокпости. Але потім їх було вибито з цих 
позицій, і ЗСУ відновили фізичний контроль над дорогою. А ЗС РФ зберегли вогневий контроль 
над нею, проїзд дорогою став неможливим. Надалі ситуація на цьому напрямку стабілізувалася.  

29 травня підрозділи ЗСУ наступали у районі Трипілля. 

Внаслідок боїв на Попаснянському напрямку сильно постраждав житловий сектор селищ 
Камишеваха, Врубівка, Миколаївка, Нирково, Лоскутівка, Підлісне, були загиблі та поранені 
серед місцевих жителів. Запеклі бої в Попасній в перший тиждень травня призвели до 
додаткових руйнувань та жертв у міст Попасне. 

 

26 травня 

Бойові дії: 

 На Сєвєродонецькому напрямку ЗФ ЛНР наступали з боку 
Воєводівки й Щедрищева. Бої йшли біля автовокзалу 
Сєвєродонецька та біля Борівського (у лісі між селом Осколонівка 
та смт. Борівське). На відео, опублікованому в мережі, численні 
пробоїни від вибухів снарядів у покритті мосту через Сіверський 
Донецьк у районі Лісоди, проїзд цим мостом автомобілем 
неможливий. На Гірському напрямку бої в районі Золотого та 
Катеринівки. За твердженням ЛОВЦА, «противника відсунули  

 в Тошківці і закріпилися на позиціях». 

Поліція зареєструвала 56 обстрілів населених пунктів 
Луганщини, які залишаються під контролем ЗСУ. 

Жертви: 

Загинули 7 мирних мешканців області. В т.ч. у 
Сєвєродонецьку загинули Горобинський В.І., 1972 р.н., 
Погрибатько І.І., 1980 р.н., Пашкін С.С., 1980 р.н. У 
Лисичанську на вулиці Гастелло загинули 2 особи та 2 
поранених - родина збиралася повечеряти на вулиці. У 
Гірському загинули Новодран Н.О., 1962 р.н., Соколова І.Г., 
1970 р.н. 

На непідконтрольній території у Первомайську 
поранено жінку 1946 р.н. 

Руйнування: 

 У Сєвєродонецьку пошкоджено 12 багатоквартирних 
будинків. У Лисичанську пошкоджено 11 багатоквартирних 
та 1 приватний будинок. У Новодружеську був приліт у 
будинок 48 по вул. Миру. У Гірському пошкоджено         26.05.2022р. – Сєвєродонецьк, руйнування 

26.05.2022р. – міст через Сіверський 
Донец в районі Ліссоди не придат-

ний для проїзду автомобілями 
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6 приватних та 3 багатоквартирних будинків. У Золотому пошкоджено 3 багатоквартирні та 8 
приватних будинків. 

У Сєвєродонецьку пошкоджено газопровід та адміністративну будівлю водоканалу. У 
Лисичанську пошкоджено одну із будівель НПЗ. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесені повідомлення про 2 факти заволодіння транспортними засобами та 4 факти 
мародерства. 

Евакуація: 

Поліцейські доставили мешканку Привілля до евакуаційного автобуса до Лисичанська – для 
евакуації наступного дня. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Привіллі людям уже третій день не привозять хліба. Там уже давно немає газу, світла та 
води. Воду туди теж не возять. 

У Луганську область отримано 3 автомобілі швидкої допомоги. За твердженням ЛОВЦА, 
вони дуже потрібні для евакуації поранених мирних жителів до лікарень в інші регіони. 

Поліція розвозила лисичанам інсулін, який привезли волонтери. 

 

27 травня 

Бойові дії: 

У мережі з'явилося відео, на якому автоматний вогонь із будівлі готелю «Мир» веде боєць 
чеченського спецназу. На інших відео бійці ВСУ стріляють у сторону готелю, серед них є поранені. 
Увечері у ЛОВЦА визнали, що противник зайняв район готелю «Мир» та автовокзалу. І що бої 
точаться на вулицях міста. 

На Бахмутському напрямку ВФ ЛНР зайняли село Мідна Руда та вели бій за село Клинове. 
Проїзд дорогою Т-1302 неможливий через обстріл дороги, перевезення з Бахмуту до Лисичанська 
здійснюються через Сіверськ. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинули 8 мирних жителів, у т.ч. Курочка Ю.В., 1965 р.н., Попов С.Ф., 1974 
р.н. У районі школи 2 загинула жінка, а її чоловіка, який перебував поруч, контузило. П’ять тіл 
дістали місцеві жителі з розвалин ресторану «Грузія», де люди у момент вибуху стояли у черзі за 
водою (господар ресторану обладнав тут свердловину). Стверджували, що загалом там загинули 
17 людей, проте 10 серпня сапери розібрали розвалини і не винайшли нових тіл чи їх фрагментів. 

На непідконтрольній території в Сватовому загинули 2 мирні жителі, ще 23 отримали 
поранення різного ступеня тяжкості, включаючи 5 дітей 
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Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 14 багатоповерхівок та приватні будинки у селищі 
Синецький.  

У Лисичанську пошкоджено 4 будинки, у Новодружеську будинок 3 по вулиці Леніна.  

У Гірському пошкоджено чи зруйновано 9 житлових будинків, у Врубівці – 12 будинків, у 
Оріховому – 2 будинки. 

На непідконтрольній території у Кремінній згоріла стара будівля 4-ї школи, постраждали 
будівля 5-ї школи, стара будівля міськгазу, будівля міськводоканалу. 

У Сватовому пошкодження отримала будівля адміністрації міста, магазин та прилеглі 
будівлі, 3 легкові автомобілі. 

Інше майно: 

Затримано 4 мародерів. 

Евакуація: 

31 житель Лисичанська, зокрема 13 дітей, були евакуйовані на броньованому автомобілі. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав високопрохідний 
автомобіль швидкої допомоги Toyota Land Cruiser. 

Шість бригад поліції розвозять гуманітарну допомогу та допомагають людям з евакуацією. 

До Луганської області доставлено інсулін. 

Гуманітарну допомогу привезли до Новодружеська, Привілля, Шипилівки, її привіз волонтер 
Олег Биков. 

 

28 травня 

За нашою оцінкою, підрозділи 115-ї бригади територіальної оборони виведені (чи вийшли 
самі) з лісового масиву навколо Сєвєродонецька та з житлових кварталів міста. 

На Гірському напрямку точаться бої в районі Тошківки. Увечері з'явилося повідомлення, що 
ЗСУ повернуло собі контроль над Камишевахою. 

На Бахмутському напрямку трасою Т-1302 проїзд з Лисичанська до Бахмута неможливий, 
але блокпостів ВФ ЛНР на дорозі немає, їх позиції знаходяться південніше дороги. Проїзд з 
Лисичанська до Бахмуту здійснюється через Сіверськ. 

Жертви: 

Загинули 5 мирних мешканців області.  
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В т.ч. у Сєвєродонецьку у своїй квартирі у старих районах загинула Рогальова М.В., 1969 р.н.  

У Лисичанську снаряд потрапив у багатоповерхівку, де у своїй квартирі загинула Свілогузова 
Н.С. 1997р.н., 4 жителі госпіталізовано з травмами, це Шалаєв Ю.А. 1964р.н., Живага А.І. 1999р.н., 
Курило М.С. 1979 р.н., Боровик М.А. 1966 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 13 
багатоквартирних будинків. У Лисичанську 
пошкоджено 13 багатоквартирних та 9 приватних 
будинків, у т.ч. постраждав будинок по проспекту 
Перемоги, 115. У Тошківці пошкоджено 2 
багатоквартирні та 5 приватних будинків. У Гірському 
пошкоджено чи зруйновано 11 приватних будинків, у 
Врубівці – 8. 

У Лисичанську зруйновано кінотеатр «Дружба», 
у Гірському – будівлю школи-інтернату. 

28.05.2022р. Лисичанськ, кінотеатр «Дружба» 

Інше майно: 

В ЄРДР внесене повідомлення про факт незаконного заволодіння автомобілем та про 2 
факти мародерства. 

Евакуація: 

«Бронеавтомобілем» з Лисичанська евакуйовано 31 особу, включаючи 13 дітей.  

З Привілля волонтери евакуювали 12 людей. 

На непідконтрольній території з Попасноїза період з 14 травня до Первомайська 
евакуйовано 1507 жителів, у тому числі 84 дитини. З цього числа понад 500 людей направлено до 
сусідніх міст, майже 750 осіб відбули до родичів, у тому числі до Росії. Станом на ранок 28 травня у 
пунктах тимчасового розміщення залишаються 274 особи. У Попасній залишилося менше 500 
жителів. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Гуманітарний штаб у Сєвєродонецьку не працює, у Лисичанську гуманітарну допомогу 
людям доставляє поліція. 

На непідконтрольній території для лікування пацієнтів до Рубіжанської лікарні доставлено 
засоби для зупинки кровотечі, перев'язувальний матеріал, антибіотики та інші медзасоби. 

Збитки навколишнього середовища: 

Горів ліс у районі Смолянинове, на гасіння виїхали пожежники з Новоайдара. 
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29 травня 

Бойові дії: 

За інформацією ЛОВЦА, чеченський спецназ продовжував перебувати у будівлі готелю 
«Мир» і далі не просовувався. Але судячи з 
відео, що з'явилося в мережі, російські 
журналісти знаходилися біля будинків 3-а і 5-а 
по вулиці Лисичанській і біля будинку 43 по 
Вілісова (під аркою цього будинку стоїть 
підбитий танк ЗСУ). Будь-яких ознак бойових дій 
у цих місцях на відео не помітно. Можна 
зробити висновок, що цю частину міста ВСУ 
залишили без бою. 

29.05.2022р. – Сєвєродонецьк, танк ВСУ під аркою будинку 

Тривали вуличні бої у Тошківці та у селищі Камишеваха. 

Надійшла інформація про контрнаступ ЗСУ у районі Трипілля - ЗСУ відновили контроль над 
дорогою Т-1302, проте вона прострілюється артилерією супротивника. 

Національна поліція зареєструвала 34 обстріли 
населених пунктів Луганщини, які залишаються під 
контролем ЗСУ. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинули Гневанова Н.П. 
1957р.н. та Михайличенко О.В. 1963р.н., поранені 
Гнєванов О.С., Шаповалов О.О. 1967 р.н., Колесник С.А. 
1997р.н. - люди на вулиці готували на багатті їжу. 
Поранено мешканців Сиротиного Олійник В.І., Олійник 
О.Р. 1971р.н.      
        29.05.2022р. – Лисичанськ, діти війни 

Потрапила під обстріл машина волонтерів, машина розбита, 2 волонтери поранені. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 12 багатоквартирних будинків. У Лисичанську пошкоджено 1 
багатоквартирний та 15 приватних будинків. У Гірському пошкоджено багатоквартирний будинок. 
У Золотому пошкоджено або зруйновано 3 приватні будинки, у Врубівці – 11 будинків, у 
Миколаївці – 2 будинки, у Нирковому – 2 будинки, у Вікторовці – 2 приватні будинки. У Врубівці 
пошкоджено будинок культури. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено багатоповерховий будинок на 
Театральній, розбито квартиру на п'ятому поверсі на вулиці Куйбишева. У багатоквартирному 
будинку була пожежа. У Золотому-5 було потрапляння у будівлю школи №4 та у лінію 
електропередачі. 
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Інше майно: 

Затримано жителя Лисичанська за підозрою у мародерстві. У Сєвєродонецьку зареєстровано 
факт незаконного заволодіння транспортним засобом. 

Евакуація: 

З Сєвєродонецька евакуйовано людину, яка отримала поранення 

 

30 травня 

Бойові дії: 

На відео, опублікованому вранці, видно, що російська знімальна група знаходилась у 
Сєвєродонецьку в районі перехрестя проспекту Космонавтів та вулиці Гагаріна. Якихось ознак 
міських боїв на відео не видно, росіяни переміщалися містом вільно. На відео багато цивільних, 
які поводять себе так, якби вони були у безпеці. 

Вдень з'явилося відео, на якому бійці чеченського спецназу знаходились у районі 
сєвєродонецького міського палацу культури. У відіо вони говорили про зустріч з керівництвом 
об'єднання «Азот», яка відбулася чи має відбутися у «Гудзоні». 

Поліція зареєструвала 39 обстрілів населених пунктів Луганщини, які залишаються під 
контролем ЗСУ. 

Жертви: 

Загинули 5 мирних мешканців області. 

В т.ч. у Сєвєродонецьку загиблі 2 та поранених 3 особи.  

У Лисичанську чоловік загинув біля свого будинку поблизу пролетарського мосту.  

У Золотому поранено жінку. 

На непідконтрольній території у Кадіївці загинули 2 вагітні жінки 1998 та 2000 років, 
поранено 15 осіб, у т.ч. 4 дітей. 

Руйнування:  

У Сєвєродонецьку пошкоджено 12 багатоквартирних будівель.  

У Лисичанську пошкоджено 4 багатоквартирних та 8 приватних будівель. 

У Гірському пошкоджено 4 багатоквартирні та 5 приватних будівель.  

У Тошківці пошкоджено або зруйновано 2 приватні будинки, у Нирковому – 2 будинки, у 
Вікторовці – 2 будинки, у Миколаївці – 2 будинки, у Криничній пошкоджені будинки і2по вулиці 
Азовській. 
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У Лисичанську постраждало помешкання кафе. У Гірському пошкоджено будинок дитячого 
садка. 

На непідконтрольній території у Кадіївці пошкоджено будівлю школи №8. 

Евакуація: 

ЛОВЦА скасувала евакуацію. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Новодружеську працював магазин «Перлина», до міста доставляли посилки, вартість 
перевезення посилки 700 грн. 

До Золотого підприємці привозили воду, по 40 грн. за 
6 л. Хліб не привозили. 

В Сєвєродонецьк, в укриття 20-ї школи, комбатанти 
ВФ ЛНР завезли продукти харчування та воду. 

У зайнятій ВФ ЛНР Попасній проводилось прибирання 
міста – прибирали трупи та розміновували територію. 

Інше: 

Під час руху у бік Лисичанська броньований 
евакуаційний автомобіль потрапив під обстріл, уламок 
снаряда пробив броньоване лобове скло, потрапив у каску 
водія та рикошетом у шию журналіста новинного 
телеканалу BFM із Франції Фредеріка Леклера. Рана 
виявилася смертельною. Ще один журналіст та 
перекладачка отримали поранення. 

30.05.2022р. смертельне поранення французького журналіста  

 

Замітки на полях: Битва за Сєвєродонецьк 

До 7 травня ВФ ЛНР в Сєвєродонецьк не заходили, хоча їхні ДРГ зрідка обстрілювали зі 
стрілецької зброї опорні пункти ЗСУ на околицях міста. Залишалися під контролем ЗСУ усі 
селища, що входять до складу міста – Борівське, Воронове, Метьолкіне, Сиротине, Павлоград, 
Синецький. Окрім села Боброво, яке було зайняте ВФ ЛНР ще у лютому. 

Після втрати Рубіжного під контролем ЗСУ у межах Луганської області на лівому березі 
Сіверського Дінця залишався лише один великий населений пункт – Сєвєродонецьк. Це був 
офіційний обласний центр української Луганської області, і він розцінювалася пропагандистами 
чи не як другий Маріуполь. Але місто дійсно мало оперативне значення для військових - воно 
було зручним плацдармом для можливого наступу ЗСУ у напрямах Сватового, Старобільська, 
Щастя. 
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Можна вважати, що бої за Сєвєродонецьк почалися 7 травня, у цей день було чути звуки 
стрілецького бою зі східного боку міста, а в Борівському було розбито блокпост ЗСУ біля 
церкви, який бійці перенесли ближче до школи. Проте опорні пункти у Борівському, як і раніше, 
залишалися в житлових будинках на околиці цього селища, з яких мешканців виселили ще у 
лютому. 

7 травня ВФ ЛНР увійшли у Вороново, 11 травня – у Щедрищеве, 12 травня – в 
Осколонівку. Проте ЗСУ швидко відновлювали контроль над усією територією чи частиною 
території цих населених пунктів. 14 травня ВФ ЛНР знову зайняли Щедрищеве, а ЗСУ вибили 
супротивника з Осколонівки. 17 травня ВФ ЛНР знову зайняли Вороново, і стрілецькі бої йшли 
біля Метьолкіно. 18 травня ЗСУ витіснили супротивника зі Щедрищева, а в лісах навколо 
Сєвєродонецька йшли позиційні бої. 19 травня стрілецькі бої йшли на околицях Сєвєродонецька 
та біля селища Сиротине, а ВФ ЛНР знову зайняли Щедрищеве. 

Тож бої за Сєвєродонецьк почалися з локальних зіткнень з метою 
встановлення/повернення контролю за приміськими населеними пунктами. 

20 травня з російського «Тюльпана», який стояв на проммайданчику рубежанського 
заводу «Зоря», було завдано ударів по автомобільному мосту через Сіверський Донець між 
Сєвєродонецьком та Лисичанськом (павлоградський міст), внаслідок чого стався обвал одного з 
прольотів мосту. А 26 травня у мережі з'явилося відео з мосту через Сіверський Донецьк, 
розташованого в районі Ліссоди, з численними пробоїнами у покритті. Проїзд ним автомобілів 
явно був неможливий. Доступним для проїзду з Лисичанська до Сєвєродонецька залишився лише 
один міст, розташований біля заводу «Пролетар». Який був для противника у досяжності 
навіть для обстрілів з мінометів 82 калібру – через Борову. Забезпечення угруповання військ у 
Сєвєродонецьку та населення, що залишилося, стало вкрай утрудненим. 

Бої в межах міської забудови почалися 22 травня, коли, за інформацією ЛОВЦА, ВФ ЛНР 
проводили штурмові дії в районі автовокзалу. 

26 травня точилися стрілецькі бої в районі автовокзалу, а також на підступах до 
Борівського. 

З ранку 27 травня в Мережі з'явилося відео, на якому автоматний вогонь з готелю «Мир» 
вів чеченський спецназ. Увечері у ЛОВЦА визнали, що противник зайняв райони готелю «Мир» 
та автовокзалу. І що бої точаться на вулицях Сєвєродонецька. 

За нашою оцінкою, у ніч із 27 на 28 травня позиції у Сєвєродонецьку та під 
Сєвєродонецьком залишили підрозділи 115-ї бригади тероборони. О 15:00 28 травня один із 
бійців цієї бригади написав у себе на сторінці у ФБ: «52 дні у самісінькому пеклі, тримаючи 
оборону Сєвєродонецька. Постійні обстріли мінометних розрахунків і градів - те, що я зараз 
живий і цілий, це диво. Великі втрати - побратими помирали у мене на руках, дуже багато 
трьохсот. Єдине, про що просив Бога, це щоб я зміг ростити свою доньку і насолоджуватися 
своєю дружиною. Бог є. Ми нарешті вибралися із цієї м'ясорубки, досі не віриться. Виснажений». 

І в наступному пості, розміщеному 29 травня ФБ о 0:15: «Виживши. Ми билися до 
останнього, втрачаючи побратимів 300 та 200. Ми залишилися в оточенні на останньому 
вогневому опорному пункті в лісі перед містом, коли спочатку воп-ів було сім, і вчора втратили 
4-х 200-х і 5 300-х побратимів за один бій. Ми залишилися втрьох (!!!) на позиції у місці, де лінію 
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мав тримати цілий взвод. Ми не порушили наказу і не відступили, тримаючи місто 52 дні при 
тому, що ротація мала відбутися на 30-й день. Сєвєродонецьк здали, дотримуючись плану 
відходу, бо утримувати його було більше неможливо». 

Якоїсь інформації про стрілецькі бої в Сєвєродонецьку, які б там відбувались у період з 28 
по 30 травня, у нас немає. І ситуація нагадувала події, що відбувалися у Кремінній 17 квітня, 
коли підрозділи ЗСУ з міста вийшли, а противник до нього не зайшов. За суттєвою відмінністю: 
місто продовжували обстрілювати, і мирні жителі продовжували гинути. 

29 травня у ЛОВЦА повідомили, що противник продовжує перебувати у будівлі готелю 
«Мир» і далі не просувається. Але на відео, що було оприлюднене, російські журналісти 
знаходилися біля будинків 3-а і 5-а по вулиці Лисичанській, а також біля будинку 43 по Новікова 
(під аркою цього будинку стояв підбитий танк ЗСУ). Будь-яких ознак бойових дій на відео не було 
помітно. Можна було зробити висновок, що цю частину міста залишили без бою. 

30 травня на відео, опублікованому в Мережі вранці, військовослужбовці ВФ ЛНР вільно 
переміщалися в районі перехрестя проспекту Космонавтів та вулиці Гагаріна, у дворах та на 
вулицях міста перебували мешканці, які спілкувалися із військовими. З відео зрозуміло, що бойові 
дії у цьому районі цього дня не відбувалися. Вдень з'явилося інше відео, на якому бійці 
чеченського спецназу йдуть біля міського палацу культури, вони говорять про зустріч з 
керівництвом «Азоту» в «Гудзоні». 

Зовсім інша ситуація була на двох відео, опублікованих 31 травня, знятих на площі Миру. 
На одному з них видно початок мінометного обстрілу, від якого бійці чеченського спецназу та 
цивільні особи ховаються у будівлі міської ради. На другому – на площі лежать тіла двох убитих 
молодих чоловіків у цивільному одязі. Бульвар практично порожній, у районі перехрестя з 
вулицею Єгорова його квапливо переходить жінка з «кравчучкою». Бійці чеченського спецназу 
зупиняють та опитують випадкового перехожого, він наляканий. 

Можна стверджувати, що лише 31 травня у місті почалися вуличні бої, в яких позиції ЗСУ 
розташовувалися переважно у промзоні, а лінією зіткнення були вулиці Богдана Ліщини та 
Автомобільна.  

Сєвєродонецьк, Центральний, 30   Сєвєродонецьк, Центральний, 32 
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Проте руйнування міста продовжувалися на протязі усього травня. І якщо в попередні 
місяці обстрілам піддавалася переважно східна (нова) частина міста (78-й мікрорайон, шосе 
Будівельників, вулиця Курчатова), то у травні – стара частина. І більш за усе постраждала у 
травні парна сторона проспекту Центральний, кілька скріншотів для ілюстрації: 

 

Сєвєродонецьк, Хіміків, 21 (Центральний, 34)  Сєвєродонецьк, Центральний, 42 

Сєвєродонецьк, Центральний, 54    Сєвєродонецьк, Центральний, 58 

Протилежна, непарна сторона проспекту Центральний, постраждала суттєво менше.  

 

31 травня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку ВФ ЛНР та чеченський спецназ зайняли практично весь житловий сектор, 
ЗСУ займала промислову зону, по вулицю Автомобільна включно. У місті почалися стрілецькі бої. 

На Соледарському напрямку йшли бої вздовж дороги Т-1302, ЗСУ підтягнуло сюди резерви 
та почали витісняти ВФ ЛНР. Росіяни завдавали авіаційні удари в районах Камишевахи та Нирково, 
бої йшли у районі Білогорівки (Донецька область) та Врубівки. 

Поліція зареєструвала 26 обстрілів населених пунктів Луганщини, які залишались під 
контролем ЗСУ. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, у Лисичанську - 3 житлові 
будинки, у Горському - 6 житлових будинків. У Врубівці пошкоджено або зруйновано 6 житлових 
будинків, у Новоіванівці – 5 будинків, у Миколаївці – 2 будинки, у Малоіванівці – 3 будинки. 
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У Сєвєродонецьку пошкоджено будівлі «Об’єднання «Азот», у Лисичанську – заводу 
«Пролетар». У Гірському пошкоджено будівлю школи мистецтв. 

Інше майно: 

У Лисичанську було затримано чоловіка з підозрою на мародерство, він вкрав телевізор та 
пилосос (техніка була в заводській упаковці). Зареєстровано інформацію про факт незаконного 
заволодіння автомобілями та 8 фактів мародерства. 

Евакуація: 

Евакуювати людей із Сєвєродонецька у 
бік підконтрольних Україні територій 
неможливо. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна 
допомога: 

Завозити гуманітарні вантажі до 
Сєвєродонецька з боку України неможливо. У 
гуманітарному центрі у Сєвєродонецьку на 
Федоренка, 10 є продовольство, але 
розвозити його містом (або роздавати) немає 
можливості.  

 У Лисичанську до будинків на РТІ 
поліція доставила хліб. 

На непідконтрольній території до 
Попасної привозять хліб та воду з 
Первомайська. 

Збитки для навколишнього 
середовища: 

Над «Азотом» з'явилася хмара оксидів азоту 
– результат пошкодження цистерни з   

31.05.2022р. – Сєвєродонецьк, хмара оксидів азоту         азотною кислотою. 

 

Записки на полях: Гуманітарна катастрофа на Луганщині  

Військова ситуація на Луганщині за травень для ВСУ суттєво погіршилася. Якщо на 1 
травня під контролем ЗСУ залишалося приблизно 2,4 тис. квадратних кілометрів, або 9,0% від 
загальної площі території Луганської області, то 31 травня українські силовики контролювали 
приблизно 660 кв.км. чи 2,48% загальної площі регіону. Під контролем ЗСУ залишалися міста 
Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Гірське та Золоте, селища Борівське, Сиротине, Врубівка, 
Лоскутівка, Підлісне, Малорязанцеве, Мирна Долина, Волчеярівка, Білогорівка, Миколаївка, 
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Нирково, Лисичанський, Тополівка, села Біла Гора, Верхньокам'янка, Золотарівка, Шипилівка, 
Новоіванівка. У Сєвєродонецьку, Тошківці, та у Камишевасі 31 травня йшли вуличні бої. 

   Військова ситуація в Луганській області на 01.05.2022р. по даним проекту DeepState (рожевим і сірим 
виділені території, контроль над якими здійснювали ВФ ЛНР, пунктир – кордон між Луганською та Донецькою 

областями) 

Військова ситуація в Луганській області на 31.05.2022р. по даним проекту DeepState  

Жертви 

За даними нашого моніторингу, протягом травня в Луганській області загинули 107 
мирних жителів, у тому числі 55 - у Сєвєродонецьку (включаючи 5 загиблих у Борівському). По 
інших населених пунктах: у Лисичанську загинуло 12 осіб; у Гірському та Привілля – по 8; у 
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Білогорівці – 6; у Попасній – 5; у Золотому – 4; в інших населених пунктах на підконтрольній 
території – 9 людей. 

У ЛОВЦА стверджували про значно більшу кількість загиблих протягом травня – про 154 
мирних жителів. Однак ЛОВЦА у травні не публікувала щоденну інформацію про кількість 
загиблих, як це вони робили у березні та квітні, тому звірити наші та їхні дані неможливо. А 
деякі повідомлення ЛОВЦА викликають сумніви. Більш того, інколи вони розходилися з даними, 
які публікувала поліція. Наприклад, ЛОВЦА повідомляла про те, що 19 травня у Сєвєродонецьку 
загиблі 12 жителів. Така кількість є сумнівною, тим більш що поліція повідомила, що у цей день 
у Сєвєродонецьку загинуло 2 цивільних особи. ЛОВЦА повідомляла про те, що 7 травня у 
Білогорівці загинуло 60 жителів, що переховувалися у підвалі місцевої школи, проте інші 
джерела підтверджують там загибель лише 4 осіб. 

Усього з 24 лютого до 31 травня включно на частині території Луганської області, 
підконтрольної ЗСУ, за результатами нашого моніторингу загинули 301 мирний житель. У 
тому числі у Сєвєродонецьку (включаючи Борівське) – 90 людей, у Рубіжному – 47, у Лисичанську 
– 30, у Попасній – 24, у Золотому – 15, у Гірському – 10, у Привілля – 9, у Кремінній – 7, у 
Новодружеську – 5. В інших населених пунктах та в інтернаті для людей похилого віку – 64. 

У населених пунктах, розташованих у зоні бойових дій на непідконтрольній ЗСУ 
території, протягом травня загинуло 12 мирних жителів, а за весь період з 24 лютого до 31 
травня – 26 осіб. 

Руйнування житлових будинків та квартир 

За даними нашого моніторингу, всього протягом травня на підконтрольній ЗСУ 
території Луганської області було пошкоджено 327 багатоквартирних будинків, і деякі з них 
були зруйновані настільки, що відновити їх неможливо. 

Більшість пошкоджених багатоквартирних будинків – це сєвєродонецькі будинки, тут їх 
за травень було пошкоджено 217. У Лисичанську протягом місяця було пошкоджено 57 
багатоквартирних будинків, у Рубіжному – 19, у Гірському – 11, у Новодружеську – 10. 

Всього з 24 лютого по 31 травня включно на частині території Луганської області, 
підконтрольній ЗСУ, було пошкоджено 614 багатоквартирних будинків, у тому числі 355 – у 
Сєвєродонецьку, 112 – у Рубіжному, 75 – у Лисичанську. 

Протягом місяця на підконтрольній ЗСУ території Луганської області було пошкоджено 
або зруйновано не менше 597 приватних будинків, у тому щонайменше 239 будинків – у 
невеликих селищах колишнього Попаснянського району, в яких бої почалися після 7 травня. У 
тому числі не менше 78 будинків було пошкоджено або зруйновано у Врубівці та не менше 52 
будинків - у селищі Камишеваха. 

Число пошкоджених або зруйнованих протягом травня приватних будинків у Лисичанську 
складає не менше 100, у Золотому – не менше 81, у Горському – не менше 76, у Новодружеську – 
не менше 45, у Тошківці – не менше 36. 

Усього з 24 лютого до 31 травня на підконтрольній ЗСУ частині Луганської області було 
зруйновано чи пошкоджено не менше 1474 житлових будинків (включаючи багатоквартирні). У 
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прифронтових населених пунктах, які не перебували під контролем ЗСУ, за цей же період було 
зруйновано або пошкоджено 352 житлові будинки (включаючи багатоквартирні). 

Умови проживання населення 

Третього травня електроенергія була у двох містах підконтрольної частини області, а 
знеструмлено було 42 населені пункти - 29 повністю і 13 частково. Газ був лише у 6 населених 
пунктів, з них у 3 – частково. Централізована подача води була лише у Сєвєродонецьку, але не у 
всіх кварталах та з низьким тиском (подавалась на 1-2 поверхи). У водопроводах у Рубіжному, 
Попасній, Лисичанську, Новодружеську, Привілля, у населених пунктах, що обслуговуються 
Попаснянським водоканалом, вода була відсутня. У Сєвєродонецьку та Лисичанську на початок 
травня проводилося підвезення технічної води, питна вода доставлялася з гуманітарними 
вантажами. 

Упродовж травня гуманітарна ситуація на підконтрольній території суттєво 
погіршилася. Наприкінці травня у 100% житлових будинках були відсутні електроенергія (крім 
автономних джерел) та газ (крім балонів), не подавалась водопроводна вода, не було 
мобільного зв'язку, не працювали аптеки та магазини, не було у вільному доступі 
автомобільного палива. Наприкінці травня на весь регіон залишилася одна відносно працююча 
лікарня – у Лисичанську. 

З початку травня електроенергія в регіон подавалася за єдиною лінією електропередачи, 
що уціліла - ЛЕП-110 «Новодружеська». Але 4 травня ця ЛЕП була пошкоджена, і весь регіон 
залишився без електроенергії. Працівники ЛЕО ці пошкодження усунули, але 8 травня, о 13:32, 
внаслідок авіаудару було пошкоджено ЛЕП-110 «Сєвєродонецька». Подача електроенергії до 
Сєвєродонецька припинилося до осені. 

9 травня через пошкодження ЛЕП було знеструмлена ПС «Ювілейна», а 13 травня 
електропостачання Лисичанська відновили. 

18 травня в черговий раз було пошкоджено ЛЕП-110 «Новодружеська» та, крім того, 
підстанцію шахти «Новодружеська». Усунути ці пошкодження працівники ЛЕО не змогли, 
незважаючи на те, що 20 травня з Польщі надійшло електрообладнання. Регіон остаточно 
деелектрофікувався. 

На непідконтрольних територіях електроенергія до населених пунктів подавалась – крім 
Рубіжного і частково – у Кремінної. У Щасті було введено в роботу Луганську ТЕС, крім того- 
була під напругою ЛЕП від Сватового до Кремінної. 

Через відсутність електроенергії припинилася робота мобільних веж, тож у 
Сєвєродонецьку жителі мали відносно стабільний мобільний зв'язок до 4 травня. Потім, в 
окремі дні та години, до 8 травня. Деякі мешканці мали можливість заряджати телефони від 
генераторів або зарядних пристроїв на сонячних батареях (у тому числі переданих NRC та 
благодійною організацією Фонд громад Луганщини «Хорс»), та підтримувати зв'язок із рідними  
з використанням «Старлінків». На підприємстві «Ікура» мешканці заряджали телефони від 
сонячних панелей, що належали підприємству. Старлінками було оснащене гуманітарні 
центри. У деякі сховища були передані ліхтарі із сонячними панелями, надані ПРООН. Але 
користуватися такими можливостями могла невелика частина з тих 10 – 13 тисяч жителів, 
що залишилися у місті. 
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Після руйнування ЛЕП-110 «Сєвєродонецька» було остаточно зупинене роботу 
Щедрищанського водозабору та повністю припинилося подання до Сєвєродонецька питної 
води. А це був останній населений пункт на підконтрольній частині Луганської області, де ще 
частково зберігалося центральне водопостачання. 

6 травня «Лікарі без кордонів» передали до Луганської області ємності для води, які в 
тому числі були встановлені на вулицях Сєвєродонецька та Лисичанська. Заповнювали їх 
технічною водою, що забиралася з відкритих водойм - у зв'язку з відсутністю належних джерел 
питної води. Розвозили таку технічну воду вулицями Сєвєродонецька та Лисичанська 
автомобілями, насамперед цистернами ДСНС. На день розвозили в середньому по 40 тонн води 
(загалом по області), що менше, ніж по одному літру на людину, з урахуванням кількості 
жителів, які залишалися на підконтрольній території (приблизно 50 тисяч). У третій декаді 
травня розвезення технічної води в Сєвєродонецьку через посилення обстрілів було припинено. 

05.05.2022р. – Сєвєродонецьк, бійці ДСНС привезли воду   24.05.2022р. – Лисичанськ, бійці ДСНС привезли воду  

Питною водою жителі міст забезпечували 
себе переважно самостійно, або за допомогою 
інших людей. Використовували колодязну та 
джерельну воду, збирали дощову, набирали 
воду в річках та озерах та кип'ятили. У 
Сєвєродонецьку набирали воду у джерелі у 
храмі на Лісовій дачі, якість якої ніхто не 
перевіряв. Хоча поруч із цим джерелом з'явився 
новий цвинтар. У Сєвєродонецьку було 

 24.05.2022р. – Сєвєродонецьк, черга за водою біля свердловини  

розконсервовано або заново обладнано кілька свердловин. Наприклад, такі  свердловини 
обслуговувала громадська організація «Скімен» та господар кафе «Грузія», в обох випадках воду 
тут набирали мешканці довколишніх будинків. 

У Новодружеську воду набирали у колодязях на Дібровці та у Василівці. 

На початок травня у найбільших містах підконтрольної частини Луганської області в  

окремих районах подавався природний газ до житлових будинків. 

З 2 травня було припинено подачу природного газу (і електроенергії) до міста Привілля. 
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10 травня у Сєвєродонецьку було зруйновано магістральний газопровід, місто залишилося 
без газу. Подання його частково було відновлено 20 травня, на цю дату на підконтрольній 
частині області газ подавався до 36 тисяч будинків та квартир. Але 23 травня було 
зруйновано газопровід високого тиску в районі автодороги Т-1302, внаслідок чого 25 травня був 
зупинений останній ГРП регіону. З цього дня вся підконтрольна територія залишалася без 
електроенергії, газу, водопровідної води та мобільного зв'язку. Тут також не лишилося жодної 
діючої бензозаправки, крім АЗС на вул. Карбишева у Лисичанську - там заправляли дизпаливом 
службовий транспорт за спеціальними дозволами ГУ НП. 

На початок травня продовольчі магазини продовжували працювати у Лисичанську, 
Сєвєродонецьку, Гірському, Привіллі, Новодружеську, Золотому. У деяких з цих магазинів, 
наприклад, у магазині Анопченка в Новодружеську, магазині «Бест» у Привіллі, у «Сім'ї» в 
Сєвєродонецьку, іноді можна було розраховуватися банківською карткою. Що було важливим 
для жителів міст, які отримували пенсії чи зарплати на банківські картки. Оскільки жодний 
банкомат у регіоні не працював. 

Після виходу ВФ ЛНР до дороги Т-1302 доставка продуктів харчування та бутильованої 
води до Сєвєродонецько-Лисичанського регіону з боку Бахмута стала більш проблемною – 
перевезення доводилося здійснювати через Сіверськ та Верхньокам'янське. І небезпечнішою. 
Так, 11 травня біля Лисичанська під обстріл потрапила вантажівка з гуманітарною 
допомогою, автомобіль був пошкоджений. 

Через це частка приватного сектора у продуктовому забезпеченні регіону, яка в 
попередні місяці переважала, різко зменшилась. Деякі магазини, що раніше працювали, 
припинили роботу, скоротилася й доставка в регіон продуктових передач. 25 травня, у зв'язку з 
відсутністю електроенергії та природного газу, в Лисичанську зупинилася пекарня - єдина, що 
ще працювала на підконтрольній території. Припинилося постачання хліба до Сєвєродонецька, 
Гірського, Золотого, Привілля, Новодружеська. До Лисичанська цього дня хліб завезли з Бахмута. 

Проте, 30 травня у Новодружеську ще продовжував працювати магазин «Перлина», а 
один із приватних підприємців привозив мешканцям посилки від родичів – за 700 грн. за посилку. 
До Золотого цього дня підприємці привезли бутильовану воду за ціною 36 грн. за 6 літрів. 

Проте потреби у продуктах харчування напівблокованого регіону наприкінці травня 
переважно покривалися гуманітарними поставками, включаючи поставки неурядових та  
іноземних організацій. Так, 22 травня NRС (Норвезька рада у справах біженців) передала до 
регіону 35 тон вантажу – продукти харчування і засоби гігієни. Червоний Хрест на регулярній 
основі постачав продукти харчування до Сєвєродонецька, різні релігійні організації - до 
Лисичанська, Привілля, Новодружеська. 

Важливу роль у продовольчому забезпеченні жителів, що залишалися в Сєвєродонецьку, 
відігравав гуманітарний центр на Федоренка, 10, організований військовою адміністрацією. 
Тут упродовж травня (крім останніх кількох днів) практично щодня розвантажувалися 
вантажівки з продуктами харчування та бутильованою водою. На відміну від інших міст, де 
продуктові набори роздавали всім, хто підходив до машини з гуманітаркою та кому її 
вистачало, у цьому гуманітарному центрі було налагоджено персональний облік одержувачів 
допомоги. Для її отримання потрібно було подати список людей, які проживали (укривалися) за 
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певною адресою, такі списки міг 
принести представник цієї групи. Ці 
дані волонтери, що  працювали в 
центрі, вносили в комп'ютерну 
базу, і наступного дня на цей список 
виділялася певна кількість 
продуктів харчування й води. 
Продуктові набори або забирали 
представники цих груп, або їх 
доставляли на їх адресу поліцейські 
чи волонтери. На жаль, таким 
чином продукти не доставлялися у   Сєвєродонецьк, гуманітарний центр на Федоренка, 10 

деякі райони міста, де було надто небезпечно. Наприклад, у район тролейбусного управління, 
чи до будинків по шосе Будівельників.  

В останню декаду травня діяльність цього гуманітарного центру розширилася, тут 
постійно перебували поліцейські, сюди іноді доставляли поранених під час обстрілу мешканців 
для надання першої медичної допомоги. 

Будівля по Федоренком, 10 – це один 
з колишніх цехів Сєвєродонецького 
приладобудівного заводу, вона досить 
міцна, але в ній немає підвалу, сховатися 
там під час обстрілів не було де. 
Принаймні два волонтера, які працювали у 
цьому центрі, отримали поранення за час 
його функціювання. 

У травні у Сєвєродонецьку працював ще 
один гуманітарний центр – у приміщенні 

товариства інвалідів «Надія» у  
13.05.2022р. – Сєвєродонецьк, черга за гуманітаркою, 

    привезеною «Червоним Хрестом» 
 

колишньому клубі ДСК (Донецька, 37-А ). На початку 
травня сюди щодня доставляло продукти харчування 
та воду товариство «Червоного хреста» - привозили 
по черзі 3 вантажівки з Дніпра. 

Будівля Льодового палацу, де у Сєвєродонецьку 
був перший гуманітарний центр, на початок травня 
було зруйновано, було пошкоджено й будівля театру, 
де у березні – квітні діяв іншій гуманітарний центр. 

У Лисичанську гуманітарний центр був розташований 
у будівлі Будинку техніки             30.05.2022р.- Лисичанськ, черга за гуманітаркою  
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(центр позашкільної роботи зі школярами), в ньому ж був підвал, у якому знаходили укриття 
жителі лисичанських будинків, що поруч. У червні цей будинок також було зруйновано. 

Але частіше гуманітарну допомогу у Лисичанську роздавали «з колес» - безпосередньо з 
автомобілів, які цю допомогу доставляли у місто.  

У Рубіжному діяв гуманітарний центр у будівлі палацу культури у південному районі 
Рубіжного. З великим ризиком для життя водії доставляли сюди продукти харчування у перші 
дні травня. Хоча в цьому останньому районі, який контролювали підрозділи НГУ в Рубіжному, 
практично вже не було цивільного населення. Але у цьому ПК був підвал, який можна було 
використати як сховище. 

У Привілля гуманітарну допомогу доставляли (і роздавали) у будівлі школи №7, тут 
також був підвал, який деякий час використовували місцеві жителі як сховище. У 
Новодружеську фактичним гуманітарним центром була будівля школи №6 (вулиця Миру, 45), 
участь у доставці гуманітарної допомоги до Новодружеська, Привілля, Шипилівки брав 
волонтер Олег Биков. 

У Сєвєродонецьку та Лисичанську у розвезенні продуктових наборів від гуманітарних 
центрів за адресами чи районами міст особливу роль грала національна поліція, щодня цю 
роботу виконували 5 чи більше поліцейських нарядів. 

У травні у Сєвєродонецьку та Лисичанську поліцією було сформовано спеціальні групи, які 
збирали «безгоспні» трупи на вулицях та ховали їх. 

Евакуація населення 

Роботу ЛОВГА з евакуації населення у травні можна охарактеризувати як дуже швидкий 
біг на місці. Евакуацією у травні займалися кілька волонтерських організацій, діяльність яких 
координували співробітники Сєвєродонецької та Лисичанської військових адміністрацій. Ці 
чиновники дійсно приходили на місце збирання людей і організовували посадку їх в автобуси. А 
Сергій Лінник із сєверодонецької ВЦА навіть їздив з ними до Лисичанська, де сєвєродончан 
пересаджували в інший евакуаційний автобус. 

У Сєвєродонецьку для евакуації людей було підготовлено достатню кількість 
транспортних засобів: на початку місяця на паркувальному майданчику між ТРЦ «Джаз» та 
магазином «Автодім» стояло 3 автобуси з написами на лобовому склі «Діти». Хоча 
використовувався один, та й то не щодня. 

На офіційному Інтернет-сайті ЛОВГА, на її сторінках у соціальних мережах (ФБ, Телеграм) 
щодня публікувалися оголошення про майбутню евакуацію із зазначенням адреси, де буде 
посадка на евакуаційний автобус. Щоправда, без вказівки часу, коли автобус туди приєде.  

Ці оголошення передруковувалися іншими Інтернет-сайтами та в інших сторінках 
соцмереж, тож ця інформація була доступною. На жаль, вона не була настільки повною, щоб 
нею було зручно користатися. Не наводилася інформація, за яким телефоном (електронною 
адресою) можна записатися на рейс або дізнатися подробиці поїздки: куди їхатиме автобус 
(автобуси їздили і до Дніпра, і до Слов'янська, і до Павлограда, і до Покровска), скільки багажу 
можна брати з собою тощо).Інформація про комерційні рейси до Дніпра була не такою 
масованою, але в ній наводився номер телефону, за яким можна було зателефонувати, 
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з’ясувати подробиці та забронювати місце в автобусі. В результаті, наприклад, 4 травня, 
комерційним рейсом до Дніпра (від паркувального майданчика біля магазину «Мир») поїхали 18 
сєвєродончан, які заплатили за проїзд по 1500 грн. А безкоштовним евакуаційним рейсом від 
міського палацу культури скористалися лише 5 осіб. 

Ще одна проблема оголошень, що оприлюднювала ЛОВЦА – оголошувалась евакуація з 
міст, із зазначенням місця відправлення, але автобуси туди часто не подавалися. Місцеві 
жителі, прочитавши такі оголошення, могли приходити на місце обіцяного від'їзду, і мали 
повертатися. З речами Найчастіше подібні неправдиві оголошення стосувалися Рубіжного, 
Попасної, Гірського, де пересуватися було досить небезпечним через обстріли. 

Ще одна проблема з організацією евакуації ЛОВЦА – у місці збирання людей ні в 
Сєвєродонецьку, ні в Лисичанську – не було сховищ. І люди довго чекали автобуси, не маючи 
можливості сховатися у разі початку обстрілу. 

Ефективність діяльності ЛОВЦА щодо евакуації населення у травні була невисокою, 
всього за місяць із підконтрольної частини території Луганщини евакуаційними рейсами було 
вивезено 823 людини. Це приблизно 1,6% від кількості людей, які в цей час залишалися на 
підконтрольній території. 

Основна причина цього – охочих виїхати, наприклад, із Сєвєродонецька, на той час 
практично не лишилося. У першу декаду травня до місця відправлення евакуаційного автобуса 
(напроти міського Палацу культури) виходили по кілька людей на день. Або охочих не було 
зовсім. Усього за 10 перших днів травня стараннями ЛОВЦА було вивезено лише 20 мешканців 
Сєвєродонецька. Майже стільки виїжджало в Дніпро за один день. Але з 8 травня комерційні 
рейси припинился. 

У другій декаді кількість охочих виїхати з Сєвєродонецька дещо побільшала: людей 
активно переконували це робити поліцейські, які розвозили продуктові набори. Крім того, 
зросла інтенсивність обстрілів і у місті почало гинути більше людей. При цьому можливості 
для евакуації погіршилися - дорога з Лисичанська до Бахмуту регулярно прострілювалася. 
Евакуаційні рейси тепер проводилися в умовах високого ризику загибелі і людей, і водіїв. З 8 
травня ЛОВЦА скасувала евакуацію зовсім, але потім волонтери надали для підвезення 
гуманітарки броньований автомобіль. В якому в зворотному напрямку стали перевозити 
людей. І з 14 травня евакуація жителів Сєвєродонецька відновилася: за другу декаду травня 
було вивезено 55 сєвєродончан, а за третю – 18. Загалом за місяць евакуаційним транспортом 
із Сєвєродонецька вивезли 93 особи. 

Дещо більше охочих виїхати було до Лисичанська, з цього міста у травні було вивезено 
386 мешканців. З Гірської громади виїхала 71 людина. 

96 людей було вивезено з Привілля, 74 – із Шипилівки, 50 – із Білогорівки. Однак евакуацію 
жителів із цих населених пунктів організовували не чиновники військових адміністрацій, а група 
волонтерів, якою керував Валерій Бешенко. І волонтери Христианської церкви «Маяк Свободы» 
з Черкащини. 

На кінець травня на підконтрольній частині території Луганської області залишалося 
приблизно 50 тисяч мешканців. У тому числі у Сєвєродонецьку – від 10 до 13 тисяч. 
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У Сєвєродонецьку на «Об'єднанні Азот» було кілька бомбосховищ, у яких спочатку 
розмістили сім'ї працівників підприємства, а пізніше розміщували й інших жителів. За умови, що 
у бомбосховищі звільнялося місце. 

Ці бомбосховища гарантували 
безпеку навіть у разі прямого влучення 
снаряда в нього. Крім того, вони були 
непогано обладнанні: там були двоярусні 
ліжка, освітлення від генераторів, 
регулярно доставлялися продукти 
харчування та питна вода. Утримання 
людей у цих бомбосховищах 
адмініструвалося працівниками «Азоту». 

У бомбосховищі на сєвєродонецькому «Азоті» 

У межах міста жителі як укриття використовували підвальні приміщення шкіл, сховища, 
що були на деяких комунальних підприємствах. Але більшість людей знаходили укриття у 
підвалах своїх багатоповерхових будинків. Одночасно захищаючи свої квартири від мародерів. 

Значна частина сєвєродончан на протязі всіх чотирьох місяців (березень-червень) 
залишалася у своїх квартирах. Декілька з цих людей загинули, коли снаряди влітали в їхні 
квартири. 

 

Записки на полях: Гуманітарна ситуація у містах, зайнятих 
ВФ ЛНР 

Найменшою мірою від військових дій, що відбувалися в березні-травні, постраждала 
Кремінна, у першій декаді травня тут була електроенергія, хоч і не в усіх районах міста. 
Працював водопровід. На 10 травня у лікарні працювали 10 лікарів. Торговельна мережа сильно 
постраждала від масового мародерства, пік якого припав на 18-22 квітня, але до середини 
травня у місті вже працювали деякі магазини, відновилася торгівля на міських ринках. 
Випікався та продавався хліб, вартість булки якого у середині травня становила 10 грн. 

Місто було досить заселене – на початок травня тут залишалося до 8 тисяч жителів із 
18, які тут проживали до початку війни. Після диверсійного акту 25 квітня міську 
адміністрацію очолила колишня голова райради Юлія Назаренко, до міста почала надходити 
гуманітарна допомога. І почали повертатися жителі. Переважно ті, хто під час бойових дій 
навколо міста виїхав на непідконтрольні території чи в Росію. 

Одна з найбільших проблем, яка була у мешканців Кремінної у травні – відсутність 
мобільного зв'язку. 

Рубіжне внаслідок військових дій постраждало значно більше Кремінної, на початок 
травня у місті були відсутні електроенергія, газ та водопровідна вода, практично всі торгові 
точки були розбиті чи пограбовані. Не було мобільного зв'язку. На початок травня в Рубіжному 
залишалося близько 4 тисяч жителів із 55 тис., які мешкали тут до війни. 
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Одразу після заходу до центральної частини Рубіжного ВФ ЛНР (друга половина березня), у 
будівлі міської ради з'явився міський голова Сергій Хортів. Однак головою міської адміністрації 
він був призначений луганською владою через досить тривалий час, доти відбувалася 
підкилимова боротьба між ним та командою депутата ЛНР Неллі Задираки. 

Гуманітарна допомога в Рубіжне почала надходити ще у квітні. Центром її роздачі стала 
будівля 7-ї школи, де вона надавалась і в той час, коли місто залишалося під українським 
контролем. Протягом травня продовольство сюди завозили кілька разів по 16 тон, у нас є 
інформація про завезення її 4, 10, 19, 25 травня. Можливо, що ця інформація не є вичерпною. На 
регулярній основі до тієї ж 7-ї школи привозили гарячі обіди, тут же їх роздавали та з'їдали. І за 
продуктовими наборами, і за гарячими обідами, шикувалися великі черги. 

З другої половини травня роздачу гуманітарної допомоги міська адміністрація почала 
дозувати, її насамперед видавали тим мешканцям, які брали участь у роботах з прибирання 
міста. Усього було сформовано 10 бригад, котрі прибирали сміття з вулиць та дворів. Цікаво, 
після війни їх усіх визнають колаборантами та засудять? 

У 20 числах травня почалося відновлення водопостачання Рубіжного – за рахунок 
свердловин, розташованих у місті, та підключених до електрогенераторів. 

До міста почали повертатися мешканці. 

Найважча гуманітарна ситуація була у Попасній. Тільки наприкінці травня тут почали 
розмінувати територію та збирати трупи загиблих. Населення, яке залишалося на момент 
встановлення ВФ ЛНР контролю над містом, в основному було вивезено до Первомайська: за 
період з 8 по 15 травня було евакуйовано приблизно півтори тисячі жителів Попасної. Для тих, 
хто залишився, з Первомайська привозили хліб і воду, але в'їзд до міста для місцевих жителів 
був офіційно закритий. 

 

1 червня 

Бойові дії: 

На Гірському напрямку продовжувалися бойові дії у напрямку Устинівки та Мирної Долини, 
ВФ ЛНР зайняли більшу частину Тошківки, крім промзони шахти «Тошківська» та району 
багатоповерхової забудови на заході селища. 

Поліція зареєструвала 26 обстрілів невійськових об'єктів, які залишаються під контролем 
ЗСУ. 

Жертви: 

В мережі опубліковано відео, на 
якому біля будинку (за нашою оцінкою) на 
початку вулиці Гагаріна міста 
Сєвєродонецьк місце поховання 4 людей. 

Сєвєродонецьк, біля будинку поховані мешканці, що загинули 
31 травня та 1 червня 
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 Жінка на відео розповіла, що 3 особи загинули 1 червня – вийшли із підвалу нагріти чай. 
Вибухнула «польська» міна, яка прилітає беззвучно. 

Загинули чоловік цієї жінки Володимир Борисов, у нього було поранення в живіт та перебита 
нога. Отримати медичну допомогу було неможливо і 
людина померла у підвалі за 2 години. Загинула на місці 
від поранення в голову жінка Ірина Миколаївна 
(прізвище розібрати неможливо). Ще один чоловік - 
Руслан Миколайович – теж помер від ран. Напередодні, 
31 травня, після поранення у стегно протягом години 
помер у підвалі молодий чоловік на ім’я Сергій. 

На площі Миру Сєвєродонецька 2 тіла загиблих 
чоловіків середнього віку, ймовірно застрелених 
чеченськими бійцями. Пізніше тут на площі Миру 
поранення в руку отримав кореспондент телеканалу 
«Зірка. У Сєвєродонецьку множинні осколкові поранення 
отримав 7-річний хлопчик. 

У Гірському загинув Перловський Л.В., 1949 р.н. 

У Врубівці загинули 3 чоловіки: Руслан Сітченко, 
Влад Распопов та Олександр Порохний. 

На непідконтрольній території у Кремінній загинув 
чоловік і на «Хитрому ринку» загинула жінка, 8 осіб 
отримали ушкодження, у т.ч. Адаменко Костянтин та 
Наталія Ведернікова. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 6 
багатоквартирних будинків, обстріляне майданчик 
автопідприємства, де пошкоджено 7 автомобілів.       01.06.2022р. – Лисичанськ, лікарня 

У Лисичанську пошкоджено 15 будинків та будівлю лікарні.  

У Новодружеську пошкоджено 4 будинки, у тому числі будинок на Чапаєва, 2, та будинок на 
Будьонного, 111-а, розбито сарай будинку Комсомольська, 45.  

У Привіллі був приліт снаряду (міни) на 4-й поверх житлового будинку.  

У Горському пошкоджено 16 житлових будинків, у Врубівці – 9 будинків, у Миколаївці – 2 
будинки. 

На непідконтрольній території у Кремінній було попадання у будинок по Шевченко, 22, 
виникли пожежі у 2 та 3 під'їздах. 

Евакуація: 

Евакуйовано 9 людей із Гірського. 
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На непідконтрольній території 3 людей вивезено з Сєвєродонецька до Луганська, і 45 людей 
з Ниркового до Первомайська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога 

Поліція доправила гуманітарну допомогу до лисичанського району РТІ та солодощі для дітей 
У Лисичанськ привезли систему 
очищення води. 

На непідконтрольній території 
півтори тонни продуктів харчування 
доставлено з Луганська у Сєвєродонецьк. 
Зокрема, отримали допомогу мешканці 
міста, що перебували в укриттях 74 
мікрорайону. 

01.06.2022р. – Лисичанськ, система очищення води встановлена в ДСНС 

Введено рейс автобусу Первомайськ-Попасна, в адміністрації Попасної набирають людей на 
роботу – будівельників та залізничників, з поселенням їх у Первомайську у гуртожитку. 

 

2 червня 

Бойові дії: 

ЗСУ розпочали наступ на житлові райони Сєвєродонецька та у напрямку з Сиротиного на 
Метьолкіно, у Метьокіно йшли стрілецькі бої. Селище Сиротине переважно контролювали ЗСУ, ВФ 
ЛНР з позицій у селищі відійшли. Пересування пролетарським мостом між Сєвєродонецьком та 
Лисичанськом через Сіверський Донець блокувалося артилерійським вогнем, кількість розбитого 
транспорту на цьому мосту збільшувалася з кожним днем, що ускладнювало переміщення. 

На Гірському напрямку тривали бої за Установку, Тошківку та Камишеваху, ЗФ ЛНР 
намагалися оточити підрозділи ЗСУ у Гірському та Золотому. 

На Соледарському напрямку ЗСУ здійснили контратаку, посилені резервами підрозділи ЗСУ 
ведуть наступальні дії в районі сіл Трипілля, Берестове, Білогорівка (Донецька). Було обстріляне 
Кремінну, прильоти були в районі «Хімавтоматики» та лісгоспу. 

На Бахмутівському напрямку ЗФ ЛНР зайняли Пилипчатіно. 

Поліція зареєструвала 27 обстрілів населених пунктів Луганщини, які залишаються під 
контролем ЗСУ. 

Жертви: 

У Лисичанську загинула жінка Сисоєнко Т.М., 1958 р.н. 

У Новодружеську загинула Баранова Наталія. 

Руйнування: 
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У Сєвєродонецьку пошкоджено 9 будинків, у Лисичанську - 2 житлові будинки, будівля 
пожежної частини, 4 пожежні автомобілі, у Новодружеську приліт міну до будинку на вул. Зоряна 
(Дзержинського), 58. У Гірському пошкоджено 16 будинків, у Золотому – 6 будинків, у Тошківці – 3 
будинки. У Попасній горить будинок на вул. Леніна. 

Інше майно: 

Зареєстровано 3 факти незаконного заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Із Привілля вивезли 10 осіб. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську немає світла, газу, води, не працює телефонний зв'язок та Інтернет. Зі 100 
тисяч населення у місті залишилося до 20 тисяч жителів. До Лисичанська доставлена вантажівка з 
гуманітарною допомогою, поліція розвозила хліб та продуктові набори до віддалених районів 
Лисичанська. 

Інше: 

Під Сєвєродонецьком отримали легке поранення двоє журналістів Reuters, водій з числа 
військовослужбовців ЗФ ЛНВ, який їх віз, загинув. 

У селі Коноплянівка троє неповнолітніх підлітків – Биков Богдан Миколайович, Звягінцев 
Євген Олександрович, Пивоваров Володимир Андрійович, пізно увечері зірвали зі своєї школи 
російський прапор. Були затримані білокуракинською поліцією, Биков був побитий, його відвезли 
до Старобільська. 

 

3 червня 

Бойові дії: 

03.06.2022р. - Військова ситуація в Сєвєродонецьку по версії Chuck pfarrer MMXXII 
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З'явилися офіційні повідомлення про участь у боях за Сєвєродонецьк спецназу ГРУ та 
«Іноземного легіону». ЛОВЦА повідомила про наступ ЗСУ у Сєвєродонецьку та про просування 
українських підрозділів у південній частині міста та про взяття Метьолкіно. Американський 
Інститут війни вказав зони вуличних боїв: територія між вулицями Пивоварова та Богдана Ліщини, 
район Дитячого Світу – «Сучасник», район СТІ на розі Донецької та Гвардійського, вздовж вулиці 
Новікова та північна частина Метьолкіно. 

У мережі опубліковано відео, на якому знято момент в'їзду до Сєвєродонецька бійців 
«Іноземного легіону 

Ще на одному відео бійці «Іноземного легіону» показово на камеру штурмували виробничу 
будівлю, не зустрічаючи опору. Це був адміністративний будинок АТП-10920.  

Опубліковано відео, на якому кортеж начальника ГУР Кирила Буданова їхав з 
Сєвєродонецька у бік Лисичанська. 

У великому відео на каналі українського журналіста Юрія Бутусова національні гвардійці з 4-ї 
бригади НГУ вел автоматний вогонь із опорного пункту, який був розташований у будівлі 27-А на 
вулиці Богдана Ліщини міста Сєвєродонецьк. Бойовий епізод закінчується тим, що російський танк 
почав прямим наведенням розстрілювати житловий будинок, що знаходиться перед опорним 
пунктом, після руйнування якого нацгвардійці збирались відходити в бік «Азоту». 

На Соледарському напрямі ЗСУ відбили Білогорівку (Донецьку). 

На Гірському напрямі тривали вуличні бої у селищі Камишеваха, хоча кожна із сторін 
заявляла, що встановила повний контроль над селищем. Тривали вуличні бої на західній околиці 
Тошківки (район Чехірове). 

Поліція зареєструвала 27 обстрілів населених пунктів Луганщини, які залишалися під 
контролем ЗСУ. 

Жертви: 

У Лисичанську загинула жінка, ще 2 мешканці отримали поранення. 

У Горському 3 загиблих – Смаглов М.В., 1957р.н. та мати з дитиною Дмитровичі. 

На непідконтрольній території у Кремінній загинув місцевий житель. Відправлений до 
лікарні у Луганськ тяжко поранений біля АТБ Костянтин Адаменко. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку пошкоджено 8 будинків, у Лисичанську - 6 будинків, у Горському - 2 
багатоквартирні та 2 приватні будинки, у Врубівці - 6 будинків, у Новоіванівці - 5 будинків. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На непідконтрольній території у Кремінній були електроенергія та вода, хліб продавали у 
магазині в районі меблевої фабрики за ціною 10 гр. Гуманітарна допомога не роздавалася. Щодня 
ходив автобус Кремінна-Сватове. 

 



162 
 

4 червня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку точилися інтенсивні артилерійські бої. У місті та околицях оборону 
тримали підрозділи 79 ОМПБР, 117 та 118 окремі батальйони 111 окремої бригади тероборони, 
підрозділи 4-ї бригади спецназу НГУ, спецназ ГРУ. У боях загинули 4 бійці Іноземного легіону. 

ВФ ЛНР вели наступ на напрямку Нирково – Миколаївка. 

Поліція зареєструвала 15 обстрілів невійськових об’єктів Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську вранці у своїй квартирі загинула Молчанова О.С., 1960 р.н. Вдень отримали 
поранення 2 чоловіків - Лавров В.О, 1971 р.н., Давидов Ю.В., 1967 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку вигорів будинок 95 на вулиці Гагаріна. Пошкоджено будинки 8, 8-А, 10, 
10-А, 14-Б на вулиці Гагаріна. На «Азоті» пошкоджено приміщення цеху КВП. 

У Лисичанську пошкоджено 5 будинків, відділення Укрпошти та відділення поліції. 

У Горському пошкоджено 13 будинків. 

Інше майно: 

Поліцією зареєстровано 3 повідомлення про незаконне заволодіння автомобілями. 

На непідконтрольній території у Кремінній встановлено факт мародерства. 

Евакуація: 

З Лисичанська до Бахмута евакуйовано 3 мешканців. З Привілля було вивезено лише 1 особу 
з 9, які мали виїжджати, автобус поїхав порожній. 

В'їзд з Лисичанська до Сєвєродонецька закритий, виїжджати можна на непідконтрольну 
територію у бік Новоайдара. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

До Лисичанська доставлено 2 вантажні автомобілі гуманітарної допомоги. Працювали 10 
екіпажів патрульної поліції, які розвозили гуманітарну допомогу до місць знаходження груп 
мешканців. 

У Новодружеськ та Привілля доставлено гуманітарну допомогу з Лисичанська, привіз Олег 
Биков. 

Житель Привілля встановив у себе у дворі Старлінк. 
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5 червня 

Бойові дії: 

За інформацією, поширеною ЛОВЦА, ЗСУ вдалося просунутися та повернути частину міста 
Сєвєродонецьк. За інформацією, опублікованою інститутом війни зі США, умовна лінія контролю 
проходила вулицями Пивоварова, проспектом Хіміків, Центральним проспектом, Гвардійським 
проспектом. 

У мережі опубліковано відео, на якому автомобіль із бійцями чеченського спецназу проїхав 
вулицею Федоренко міста Сєвєродонецьк від вулиці Лисичанської до будівлі СБУ на Федоренка, 
11, де у них був штаб. Тобто перетнув Центральний проспект, вказаний інститутом війни як лінія 
контролю, і проїхав далі з півкілометри. 

На іншому відео російські журналісти знаходились на Гвардійському проспекті міста 
Сєвєродонецьк біля будівлі ЛОВЦА, і явно не боялися можливого полону. 

Український журналіст Юрій Бутусов написав у себе у ФБ, що твердження Сергія Гайдая про 
контроль над частиною Сєвєродонецька є неправдивим. І що ЗСУ контролюють лише промзону та 
прилеглий до неї квартал. Він також опублікував відео стрілецького бою, який вели нацгвардійці 
на території заводу «Енергохімремонт», на відео видно підбиту російську бронемашину. 

На Соледарському напрямку ВФ ЛНР просунулись у бік Миколаївки та Берестового. 

Жертви: 

Інформація про цивільні жертви бойових дій у Сєвєродонецьку у ці дні недоступна: поліції у 
місті не було, комбатанти ЛНР таку інформацію ігнорували, у кварталах, які інтенсивне 
обстрілювали, люди не мали зв'язку, щоб повідомляти про жертви.  

У Новодружеську вранці на Березовому загинула Валентина Конюх, 2 людей поранено. 

У Привілля поранено жінку. 

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено за добу 5 
житлових будинків. Вночі снаряди потрапили до 
гуманітарного центру (будинок техніки), у будівлі 
почалася пожежа. В укритті у підвалі цієї будівлі 

05.06.2022р. – Лисичанськ, будинок техніки          05.06.2022р. – Лисичанськ, будівля міськради 
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перебувало 24 мешканців довколишніх будинків, усі вийшли з палаючої будівлі. Яке пізніше 
обрушилося. Вигоріла стара будівля міської ради. Був приліт у пекарню. 

У Гірському було пошкоджено 3 будинки, у Золотому – 16 будинків. 

Інше майно: 

Зареєстровано 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуювали 64 особи, у 
тому числі 6 дітей. Вивозили одразу 3 
автобусами з АС-2 Лисичанська. На 
евакуйованих одягали бронежилети. 

З Сєвєродонецька людей вивозили на 
непідконтрольну територію до Новоайдару. 

05.06.2022р. – Лисичанськ, евакуація жителів 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

До Лисичанська двома автомобілями доправили гуманітарну допомогу. 

На непідконтрольній території у Рубіжному роздано понад тисячу порцій гарячого обіду. 

 

Записки на полях: евакуація чи депортація 

З 5 червня з Сєвєродонецька почали масово вивозити мешканців на території, 
підконтрольні ЛНР, на той час у місті вже 6 днів йшли вуличні бої, в ході яких було зруйновано 
кілька десятків багатоквартирних будинків. Особливо у старій частині міста, що примикала до 
промзони. Крім того, до цієї частини міста неможливо було доставити воду та 
продовольство. 

Організація вивезення людей із зони бойових дій, яке проводили чиновники України та ЛНР, 
принципово відрізнялася. 

На підконтрольну територію представники влади та волонтери, які співпрацювали з 
владою, вивозили людей до якогось міста в тилу – Дніпра, Львова тощо. На цьому функція 
організаторів евакуації закінчувалася. Вивантажили, наприклад, мешканців Сєвєродонецька з 
евакуаційного автобуса на вокзалі у Дніпрі, і евакуйовані далі самі вирішували, що робити. У 
цьому їм допомагали численні волонтери, групи яких чергували на всіх великих залізничних 
станціях. Там же, на вокзалах, зазвичай були зони, де евакуйованим надавали якусь допомогу - 
давали воду, годували, направляли до найближчих шелтерів для розміщення на 1-2 дні. Тож 
варіанти, що робити після виїзду із зони боїв, у людини були різні. 

В ЛНР людей спочатку привозили до спеціально обладнаних таборів для евакуйованих, які 
були розраховані на прийом багатьох десятків людей. Там їх годували, давали речі, спальне 
місце. Там їх перевіряли силовики – чи не є вони комбатантами, співробітниками силових 
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відомств, органів влади, активістами. Це й є «фільтрація». Далі люди могли у таборі мали 
можливість затриматися або продовжити свій шлях самостійно або з ініціативи адміністрації 
табору. До родичів у найближчі села, самостійно до інших населених пунктів ЛНР, до Росії. 

Перший такий табір був створений у Старобільську ще у березні, коли проводилася 
евакуація людей із районів багатоповерхової забудови Рубіжного, зайнятої на той час ВФ ЛНР - 
це був наметовий табір. Потім для розміщення щойно доставлених евакуйованих 
використовували спортзали шкіл у Старобільську, Сватовому, Луганську. 

Евакуйованих з Сєвєродонецька у червні вивозили зокрема до гуртожитку 
сільськогосподарського технікуму у селі Веселе Старобільського району, станом на 6 червня 
там уже перебували 126 сєвєродончан. 7 червня туди привезли ще 50 людей. 

8 липня 4 автобуси відвезли евакуйованих сєвєродончан до Луганська, де їх розмістили у 
спортзалі школи №6. 

 У наступні дні людей практично щодня вивозили до Старобільська, один раз – у Сватове, 
і один раз – у Довжанське (Свердловськ). 

Загалом до 14 червня включно з Сєвєродонецька було вивезено понад 800 осіб. У наступні 2 
дні – ще близько 150 людей. 

Саме Старобільськ був основним центром, у напрямку якого проводилася евакуація 
жителів Рубіжного та Сєвєродонецька в той час, коли в цих містах точилися вуличні бої. 

Для евакуації з населених пунктів на правому березі Сіверського Дінця подібним центром 
був Первомайськ. 1 червня туди вивезли 50 жителів з Нирково, 10 червня - 63 мешканців 
Камишевахи, 13 червня – 50 мешканців Тошківки, 15 та 16 червня – 70 мешканців Врубівки. 

Місяцем раніше, з 8 по 15 травня, до Первомайська було евакуйовано 1,5 тисячі жителів 
Попасної. Після того, як це зруйноване місто зайняли ВФ ЛНР. 

З 15 червня розпочалися переговори про відкриття у Сєвєродонецьку «зеленого коридору» 
для виходу людей, які переховувалися у бомбосховищах на території об'єднання «Азот». По 
«Зеленому коридору» люди мали пішки йти від 2-ї прохідної підприємства проспектом Дружби 
Народів до будівлі міської адміністрації. Звідки людей мали вивести автобусами з міста. Але 
люди йти з бомбосховищ відмовилися. Ми скептично ставимося до тверджень, що вони нібито 
не знали про «зелений коридор» і тому не вийшли - там були телефони. Але люди чекали 
закінчення боїв, щоб повернутися в свої будинки. 

Переговори про «Зелений коридор» призвели до того, що активність боїв у 
Сєвєродонецьку суттєво зменшилась. І припинилася масова евакуація мешканців міста.  

Фактів, що когось змушували виїхати з міста – ми не маємо. 

Щодо евакуації на підконтрольну територію, то вона, всупереч заявам ЛОВЦА про її 
неможливість, тривала. Усього за червень було евакуйовано 811 людей. У тому числі з 
Лисичанська було вивезено 494 жителів, з Привілля (постаралися волонтери та релігійні 
організації) – 216 людей, з Гірського – 34 жителів, із шахтарських селищ у районі Попасної – 63 
людей (дякувати волонтерам). Людей вивозили через Білогорівку, Сіверськ, Бахмут. 
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6 червня 

Бойові дії: 

Вночі до Лисичанська приїжджав Володимир Зеленський. 

Вранці у ЛОВЦА повідомили, що раніше ЗСУ звільнили половину міста, але ситуація 
погіршилася. І тепер українські силовики контролюють лише промзону. 

За свідченнями місцевих жителів у районі музичної школи №1 (проспект Хіміків, 13) 
українських бійців не було і бій йшов в районі «Азоту». 

Тривали бої у селищі Метьолкіне. 

Поліція зареєструвала 15 обстрілів невійськових об’єктів. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку в будинку 10-б Гагаріна загинула жінка. У місті загинув чоловік, дві 
людини були поранені. 

У Привілля, в будинку Ломоносова, 23, загинула Любов Колісниченко, поранені Рикалова та 
Білохвіст Раїса Андріанова. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку згорів будинок на Танкістів, 27 і розташований у ньому магазин «Сім'я», 
була пожежа у школі №5. 

 У Лисичанську пошкоджено 
багатоквартирний будинок 115 на 
проспекті Перемоги, увечері згорів 
гірничий технікум, горів центральний 
ринок, пошкоджено школу. 

У Привілля ушкоджено будинок на 
Ломоносова, 23. 

У Гірському пошкоджено 11 
житлових будинків, у Золотому – 13 
житлових будинків. 

06.06.2022р. – Лисичанськ, будівля гірничого технікуму 

Інше майно: 

Зареєстровано 3 повідомлення про незаконне заволодіння автомобілями та 2 повідомлення 
про мародерство. 

 

7 червня 
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Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку тривали вуличні бої, в тому числі на вулиці Автомобільній між вулицями 
Гагаріна – Федоренко. Продовжувалися зіткнення в лісових масивах біля селища Воронове та 
селища Борівське. 

На Соледарському напрямку ВФ ЛНР просувалися вперед у районі автотраси Т-1302. 

Поліція зареєструвала 18 обстрілів невійськових об’єктів Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську на вулиці загинув місцевий житель Апанасенко М.М. 1986 р.н., поранена 
жінка Доброріз Ю.В., 1984 р.н., її госпіталізували. 

У Золотому було поранено Пелецьку Г.П, яка проживала на Шевченка 7. 

На непідконтрольній території у Первомайську загинув місцевий житель. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку згорів будинок 41 по вулиці Партизанській, людей вивезли до 
Старобільська. Пошкодження будинку Гвардійський, 6-а – було три влучення в дах будинку. 

У Лисичанську пошкоджений будинок 113 на 
проспекті Перемоги - вирвало кут на рівні 6-го поверху. 

Інше майно: 

У Томашовці багато пограбованих будинків, 
ночами орудують мародери. 

Евакуація: 

Евакуювали 16 мешканців Лисичанська. Усього 6 та 
7 червня виїхали з вулиці Червоної (Лисичанськ) до 
Дніпра 19 осіб. 26 людей з Лисичанська вивезли 
військові та поліція спільно з Донбас-SOS.  

З Гірського евакуювали 12 людей, включаючи 2 
07.06.2022р. – Гірське, евакуація   маломобільних.  

6 та 7 червня з Привілля та Шепиловки церква «Будинок молитви БЛАГОВІСТЯ» з Ковеля 
вивезла 39 осіб.  

З Привілля евакуювали до Дніпра 29 людей. 

На непідконтрольній території пункт прийому переселенців із Сєвєродонецька знаходиться у 
сільгосптехнікумі, у селі Веселе Старобільського району, там проживають 126 осіб. 7 квітня мали 
привести ще 50. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 
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Пожежники доправили гуманітарну допомогу в селище Малорязанцеве.  

Волонтери під проводом Бешенка доправили до Привілля гуманітарну допомогу – продукти 
харчування.  

До Новодружеська гуманітарну допомогу з Лисичанська не привозять, оскільки у волонтерів 
немає бензину. 

 

Записки на полях: фінал битви за Сєвєродонецьк 

Головна інтрига червневої битви за Сєвєродонецьк – хто і коли ухвалив рішення про 
оборону міста? Яку ЗСУ довелося проводити в оперативному оточенні, не маючи надійних 
логістичних маршрутів для забезпечення військ? 

З великою часткою впевненості можна стверджувати, що таке рішення ухвалило 
найвище політичне керівництво. Непрямим доказом чого є той факт, що 6 червня Президент 
України Володимир Зеленський особисто приїжджав до Лисичанська. Чому передував приїзд до 
Сєвєродонецька начальника ГУР Кирила Буданова. 

Рішення про оборону Сєвєродонецька було ухвалено, ймовірно, 30 чи 31 травня. Так, 28 
травня боєць 115-ї бригади тероборони писав у соцмережах, що вони отримали наказ 
залишити місто. Інформація про те, що 115 бригада самовільно залишила місто – не 
оприлюднювалась. І лише 1 червня командир батальйону «Свобода» заявив, що наказу про 
залишення міста не було і що батальйон веде вуличні бої. 

За нашою оцінкою, 31 травня, а не 27 травня, як стверджував Юрій Бутусов, у 
Сєвєродонецьку розпочалися вуличні бої. 
Внаслідок цих боїв було зруйновано або сильно 
пошкоджено більшість багатоквартирних 
житлових будинків вдовж вулиці Партизанська 

Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 33 

Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 32  Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 34 
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 Сєвєродонецьк, пр-т Хіміків, 4 

  Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 37 

Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 3    Сєвєродонецьк, пр-т. Хіміків, 2 

На початок цих боїв українські військові (ЗСУ, національна гвардія, територіальна 
оборона) контролювали промзону (території «Азоту», «Склопластики», нові площі СПЗ-СЗС, 
території АТП та Автобази, УХРЕ), селище Сиротине, аеропорт, селище Борівське, територію 
вздовж Сіверського Дінця від річки Борова до озера Туба. 

Ствольна та реактивна артилерія ЗСУ розташовувалась на протилежному від 
Сєвєродонецька високому правому березі Сіверського Дінця, у тому числі в межах міської 
забудови Лисичанська. Звідси завдавалися удари по розташуванню ВФ ЛНР та чеченського 
спецназу, які займали житлові квартали Сєвєродонецька. Удари у відповідь припадали на 
житлові райони Лисичанська, в якому кількість загиблих у червні жителів склала 55% від 
загального числа загиблих за увесь час військових дій з лютого по липень. 
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На 1 червня умовна лінія протистояння проходила вулицями Богдана Ліщини та 
Автомобільної. Ця лінія не була суцільною, сторони утримували окремі опорні пункти, у 
житлових будинках та у виробничих будівлях. 

На 1 червня зберігалася можливість проїзду транспортними засобами з Лисичанська до 
Сєвєродонецька лише по одному мосту через Сіверський Донець – у районі заводу «Пролетар». 
Але міст знаходився близько до позицій ВФ ЛНР на правому березі річки Борової і обстрілювався 
навіть із 72-мм мінометів. Кількість розбитого транспорту на мосту збільшувалася з кожним 
днем, що ускладнювало проїзд ним. Врешті 7 червня цей міст було зруйновано. 

Міст у селищі Павлоград був зруйнований (обвалення одного з прольотів) ще у травні, а 
покриття моста біля колишнього заводу «Ліссода» було пошкоджено настільки, що проїзд ним 
автотранспортом був неможливий. Однак по ньому Сіверський Донець можна було перейти (і 
перенести вантажі») пішки і потім доїхати до сєвєродонецької промзони за озерами. Проте й 
цей міст обстрілювався. Тож уже 1 червня можна було казати, що українські військові 
оборонялися в оперативному оточенні. 

2-3 червня українське угруповання у Сєвєродонецьку було посилено, з'явилися офіційні 
повідомлення про участь у боях за Сєвєродонецьк спецназу ГРУ та бійців «Іноземного легіону». В 
обороні Сєвєродонецька брали участь підрозділи 4-ї бригади спецназу НГУ, 79 ОМПБР, 117 та 118 
окремих батальйонів 111 окремої бригади тероборони. 

2 червня українські війська розпочали контрнаступ із промислової зони на житлові 
квартали Сєвєродонецька та з боку Сиротино на Метьолкіне. На деяких напрямках цей наступ 
був успішним. Так, бійці НГУ зайняли 4-й квартал, розташований між вулицями Богдана Ліщини 
та Партизанською, і прилеглий до проспекту Хіміків. Батальйон «Свобода» та бійці «Айдара» 
відбили у ВФ ЛНР Метьолкіно. Іноземний легіон зайняв територію АТП-10920. Потім легіонери 
здійснили зухвалу вилазку у бік вулиці Науки, але зазнали втрат. 

3 червня ЛОВГА повідомила про наступ ЗСУ у Сєвєродонецьку та про просування 
українських підрозділів у південній частині міста, про взяття Метьолкіно. Американський 
Інститут війни вказав зони вуличних боїв у місті, окресливши їх територією між вулицями 
Пивоварова та Богдана Ліщини, районом Дитячого Світу – Сучасника, районом СТІ на 
перехресті Гвардійського проспекту та вулиці Донецької, вулицею Новікова та північною 
частиною Метьолкіно. 

5 червня ЛОВГА поширила інформацію про те, що ЗСУ вдалося просунутися та повернути 
частину міста. А американський інститут війни провів умовну лінію контролю по вулицях 
Пивоварова, проспекту Хіміків, Центральному проспекту, Гвардійському проспекту. 

Ці заяви суперечили численним відео, опублікованим цього дня у Мережі. Так, на одному з 
відео автомобіль із бійцями чеченського спецназу проїхав вулицею Федоренком від вулиці 
Лисичанської до будівлі СБУ на Федоренка, 11, де був розташований їхній штаб. Тобто перетнув 
Центральний проспект, вказаний Інститутом війни як лінія контролю, і проїхав далі з 
півкілометра. 

Український журналіст Юрій Бутусов написав у себе у ФБ, що твердження ЛОВГА 
неправдиве, і що ЗСУ контролюють лише промзону та прилеглий до неї квартал. Він також 
опублікував відео стрілецького бою, який вели нацгвардійці на території заводу 
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«Енергохімремонт». А також відео бою, який вели розташовані в опорному пункті у будівлі 27-
А на вулиці Богдана Ліщини (будинок перебуває в середині кварталу) бійці 4-ї бригади НГУ. У 
цьому бою з обох боків брали участь танки, які розстрілювали житлові будинки. Вигляд цих 
«розстріляних» будинків приведений на фотографіях вище. Коли будинки, які «прикривали» 
опорний пункт, було зруйновано, нацгвардійці відступили у бік «Азоту». 

У цьому відео Бутусова є пронизливо трагічний епізод, коли мешканці будинку на 
проспекті Хіміків, 4 залишають підвал свого будинку, щоб сховатися у безпечнішому місці. Це 
відбувалося в момент, коли довкола йшов запеклий бій. І на відео люди очевидно не розуміють, 
де їм спасатися. 

6 червня у ЛОВЦА «виправили» переможні реляції попередніх днів, повідомивши, що 
«раніше ЗСУ звільнили половину міста, але ситуація погіршилася. І тепер українські силовики 
контролюють лише промзону». А мешканці з району музичної школи №1 (проспект Хіміків, 13) 
написали у соцмережах, що українських військових довкола немає, і що бої йдуть у районі 
«Азоту». 

7 червня підрозділи ЗСУ все ще залишалися на території авторемзаводу та вели бій із ВФ 
ЛНР, які перебували у житлових будинках за вулицею Автомобільною. 

8 червня на сайті пожеж НАСУ було видно 5 вогнищ загорянь на дорозі Метьолкіно - 
Сєвєродонецьк: скоріш за усе там горіла техніка. 

9 червня бійців національного батальйону в Метьолкіному було блоковано, водночас ЗСУ 
відновили контроль над сєвєродонецьким аеропортом. 

10 червня ВФ ЛНР знову зайняли територію аеропорту та штурмували окремі опорні 
пункти у лісових масивах. У Сєвєродонецьку в промзоні продовжували тримати оборону близько 
400 бійців спецназу ГРУ, НГУ та «Іноземного легіону». 

11 червня становище українських військ на лівому березі Сіверського Дінця суттєво 
погіршилося, коли пролетарський міст через річку було зруйновано. Надалі повідомлення з 
українськими військами, що залишалися на лівому березі Сіверського Дінця, здійснювалося двома 
маршрутами: через міст у районі Лісоди (в пішому порядку, без проїзду автомобілів) і далі 
путівцями; безпосередньо з Лисичанська човнами або плотами, які перетягувалися через річку 
вручну мотузками. 

12 червня тривали бої у Метьолкіному. 

13 червня ВФ ЛНР та чеченський спецназ штурмували сєверодонецьку промзону. На 
опублікованому в мережі відео комбатанти ЛНР перебували у будівлі навпроти 
заводоуправління «Азот», вони вели стрілецький бій з українськими військовими, які перебували 
у будівлі за першою прохідною та у будівлі заводоуправління. На комбатантах ЛНР, які вели бій, 
не було бронежилетів та касок. 

15 червня у Сєвєродонецьку настало відносне затишшя – було оголошено «зелений 
коридор» для виходу людей, які перебували в бомбосховищах на території «Азоту». На відео, 
знятих на початку вулиці Гагаріна та на вулиці Партизанській, видно мирних жителів і не 
видно військових. Автомобілі переміщалися старою частиною міста вільно. Але були прильоти 
у середній частині Сєвєродонецька. 
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17 червня тривали стрілецькі бої біля Сиротино та Метьолкіно, ці селища інтенсивно 
обстрілювалися. Сєвєродонецьком були розкидані листівки про евакуацію людей по «зеленому 
коридору», але люди за цими оголошеннями практично не виходили. 

18 червня ВФ ЛНР зайняли селище Метьолкіне, де здалися в полон кілька бійців 
батальйону «Айдар». Стрілецькі бої йшли у селищі Сиротине. 

19 червня ЗСУ контролювали частину селища Сиротине, що примикає до вулиці Миру, а 
також селище Борівське та частину території заводу «Азот». 

21 червня у ВФ ЛНР зайняли територію полігону ДСНС на лівому березі річки Борова. 

23 червня стрілецькі бої відбувалися на околиці Борівського. 

24 червня українські військові підрозділи почали відходити із Сєвєродонецька. 

25 червня ВФ ЛНР зайняли всю територію на лівому березі Сіверського Дінця, включаючи 
промзону Сєвєродонецька, селища Борівське, Синецький, Павлоград. 

 

8 червня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР штурмували Устинівку, наступали на Катеринівку, бої відбувалися в районі селищ 
Вороново та Камишеваха. Врубівка залишалася під контролем ЗСУ. 

Про те, де йшли бої у Сєвєродонецьку, можна робити висновки з інформації сайту пожеж 
НАСА: протягом доби була лісова пожежа на схід від Метелкіно, 5 займань на дорозі Метьолкіно-
Сєвєродонецьк, 1 пожежа у східній частині Сиротино, 4 пожежі у промзоні СПЗ, 1 пожежа на Азоті 
та 2 загоряння у приватному секторі – на вулиці Лісовій. 

4 пожежі сталося у Рубіжному, у 8 мікрорайоні. 

Декілька лісових пожеж було на північ від Щедрищева і Рубіжного, на захід від Боровеньок. 

Поліція зареєструвала 33 обстріли невійськових об’єктів Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську загинули Скурідін С.І. 1953 р.н., Щербак С.А., Заїка С.П., 1969 р.н., поранені 
Щербак М.А., 1991 р.н., Драгун Н.В., 1957 р.н., Пархоменко Ю.С., 1955 р.н., Герасимова М.А., 2003 
р.н., Максаєв І.В. 1961 р.н. 

У Нирковому загинув місцевий житель. 

На непідконтрольній території у Кремінній поранено жінку 1976 р.н. 

Руйнування: 
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У Сєвєродонецьку пошкоджено 
три багатоквартирні будинки та дві 
виробничі будівлі на «Азоті», у тому 
числі на виробництві аміаку 1-Б. 

У Лисичанську пошкоджено 2 
багатоквартирні та 2 приватні 
будинки, 5 гаражів. 

У Привілля згоріло 10 будинків. 

08.06.2022р. – Сєвєродонецьк, обстріл території «Азоту» 

У Гірському пошкоджено 1 багатоквартирний та 9 приватних будинків, в Оріховому 
пошкоджено 8 житлових будинків. 

На непідконтрольній території у Первомайську пошкоджено 3 багатоквартирні житлові 
будинки. 

Інше майно: 

Поліція зареєструвала 3 факти незаконного заволодіння автомобілями. 

Евакуація: 

Евакуювали 34 особи з Лисичанська (включаючи дитину) та 6 осіб із Врубівки. З 
Сєвєродонецька евакуація на підконтрольну територію неможлива. 

На непідконтрольну територію із Сєвєродонецька вивезли не менше 4 автобусів людей до 
Луганська, там їх розмістили у школі № 6.  

З Ниркова 6 людей виїхали до Первомайська. 

Інше: 

Працівники «Міськгазу», які перебували на підприємстві у Сєвєродонецьку, виїхали до ЛНР. 

 

9 червня 

Бойові дії: 

Українські бійці повернули контроль над сєвєродонецьким аеропортом. У Метьолкіно 
українські військовослужбовці були блоковані, там точився бій. Обстрілювали селище Синецький 
та пролетарський міст. 

На Гірському напрямку точилися бої на північно-західній околиці Тошківки. ЗФ ЛНР зайняли 
більшу частину Камишевахи. 

На сіверському напрямку у Нирковому та в Миколаївці ЗСУ зберегли (відновили) контроль 
над населеними пунктами. 
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На Соледарському напрямку ЗФ ЛНР вкотре зайняли Трипілля та Володимирівку. 

Поліція зареєструвала 17 обстрілів невійськових об’єктів Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку внаслідок прильоту в квартиру в будинку по Гагаріна, 10-б постраждали 
Стрижченко Іван Васильович та Стрижченко Тетяна Миколаївна. 

У Золотому загинув Рогульський А.Н., який мешкав на Фрунзе, 19. 

У Новодружеську поранення отримав Попружний І.М. 

На непідконтрольній території у Кадіївці загинули 13 мирних жителів - було зруйновано 
будівлю гуртожитку, в якому мешкали переселенці. 

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено 4 житлові 
будинки. 

У Новодружеську згорів будинок по 
вулиці Будьонного, 117. Пошкоджено 
багатоквартирний будинок по вулиці 
Куйбишева, 42 – снаряд влучив в торець 
будинок на рівні 4-го поверху. 

У Гірському пошкоджено 4 будинки, у 
Врубівці – 6, у Оріховому – 15 будинків. 

09.06.2022р. – Лисичанськ, зруйновано будинок 

На непідконтрольній території у Кадіївці зруйновано один багатоповерховий та один 
одноповерховий житлові будинки, пошкоджено 19 житлових будинків громадян, пошкоджено 
медичний та педагогічний коледжі з гуртожитком, промислово-економічний технікум, стадіон 
«Перемога», міський парк «Гірник», адміністративну будівлю ГУВС МВС ЛН заклад комунального 
харчування, газопровід низького тиску. 

Інше майно: 

Поліція зареєструвала 9 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Вивезено 16 мешканців Лисичанська, включаючи 3 малолітніх дітей. Їх цілий день 
поліцейські вмовляли виїхати. З Врубівки евакуювали 6 людей. 

З Сєвєродонецька людей вивозили до Старобільська, де реєстрували у наметовому містечку 
МНС. Було опубліковано списки 144 людей, вивезених із Сєвєродонецька до Старобільська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

32 тонни води та продуктові набори було доставлено до Лисичанська. Дві тонни продуктів 
харчування та води доставлено до селищ Волчеярівка та Лисичанське. 
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До Лисичанська привезли продукти харчування, зібрані підприємцями, які торгують на 
ринку Кременчука. 

На РТІ у Лисичанську на ринку було багато людей, вони продавали зелень, редиску, 
вирощену на городі, молоко. Люди посадили городи. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку роздавали продовольство та воду. Було 
доставлено гуманітарний вантаж для біженців, розселених у Старобільську та у Кремінському 
районі. 

Екологічні збитки: 

На карті пожеж НАСА видно лісові пожежі у Сіточному лісництві у Кремінній, на північ від 
Старої Краснянки, на північ від Рубіжного, на сході Щедрищеве, в районі Муратове. 

 

10 червня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку тривали бої у промзоні, розташованій на сході міста. ВФ ЛНР зайняли 
територію аеропорту, штурмували окремі укріплені позиції у лісових масивах. З боку промзони, 
розташованої на півдні Сєвєродонецька, та з боку Лисичанська, вівся вогонь по зайнятих ВФ ЛНР 
житлових районах Сєвєродонецька. 

У селищі Камишеваха відбувалися вуличні бої, супротивники контролювали приблизно 
половину селища кожний. 

На сіверському напрямку точилися бої у напрямку Врубівка, Нирково, Берестове, Білогорівка 
(Донецька). 

Поліція зареєструвала 17 обстрілів невійськових об’єктів Луганщини. 

Жертви: 

У Сєвєродонецьку загинув Рубан Сергій Борисович, 1970 р.н., похований на території 
кооперативу «Метеор». 

У Лисичанську поранені Буравльова І.Ю., 1976 р.н., Резніков В.П., 1964 р.н., Кузетченко Р.В., 
1982 р.н., Ситниченко Г.В., 1963 р.н., Цонкан В.І., 1940 р.н. 

Руйнування: 

У Сєвєродонецьку горів будинок на Енергетиків, 8, були попадання в будинки по Гагаріна, 1 і 
Гагаріна, 6. У промисловій зоні були попадання у залізничних цех, на території дослідного та 
цегельного заводів. 

У Лисичанську пошкоджено 6 приватних будинків, будинки школи та кулінарного ліцею, 
заводську будівлю. 

У Ниркові пошкоджено 9 приватних будинків, в Оріховому - 7 приватних будинків. 
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На непідконтрольній території у Первомайську було пошкоджено багатоквартирний 
житловий будинок, адміністрацію м. Первомайська, міський центр культури та дозвілля «Зоря». 

Інше майно: 

Затримано 2 мешканців Лисичанська за підозрою у мародерстві. Внесено до ЄРДР 8 
повідомлень про мародерство, 6 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними 
засобами. 

У чатах у Мережі багато шахраїв, які пропонують переказати гроші на купівлю продуктів та 
ліків, які потім нібито будуть доставлені до міст Луганської області. Виявляти шахраїв намагаються 
користувачі чатів, у мережі публікуються номери карток «фешингових перевізників». 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуювали 23 особи, включаючи 2 сєвєродончан. 

На непідконтрольній території людей із Сєвєродонецька вивозили до Сватового. 

У нижній Камишевасі залишалися в храмі 63 особи, включаючи 14 дітей - їх вивезли до 
Первомайська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

800 продуктових наборів було передано 
мешканцям району Склозавод м. Лисичанська. 

Волонтери Олег та Ірина Бикови 
доставили гуманітарну допомогу до 
Новодружеська та Привілля. 

Олександр Квітка доставив у 
Новодружеськ посилки. 

10.06.2022р. – Лисичанськ, гуманітарна допомога 

У Привіллі магазин «Бест» продавав продукти харчування за рахунок коштів, які 
перераховують на банківську карту родичі, які знаходяться в інших містах. 

У бомбосховищах на «Азоті» перебувають жителі міста, достовірної інформації щодо їх 
кількості немає. 

Інше: 

650 тонн зерна відправлено зі Старобільського елеватора до Росії. 

 

11 червня 

Бойові дії: 
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Зруйновано міст через Сіверський Донець між 
Сєвєродонецьком і Лисичанськом (пролетарський 
місту), внаслідок чого становище українських 
військових, що обороняють Сєвєродонецьк, суттєво 
погіршилося - тепер автомобільний проїзд із 
Сєвєродонецька до Лисичанська став неможливим. 
Поранених військових із Сєвєродонецька почали 
перевозити через Сіверський Донець на плотах. 

11.06.2022р. – зруйновано пролетарський міст 

Тривали бої у західній частині Тошківки. Поліція зареєструвала 46 обстрілів населених 
пунктів Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську загинула жінка Ковальчук В.Ф., 1959 р.н., поранені Богатирьова С.А., 1985 р.н., 
Пархоменко Ю.С., 1973 р.н. 

Руйнування: 

 У Сєвєродонецьку згоріла 
будівля АТ «Імпульсу», 
пошкоджена будівля на 
об'єднанні «Склопластик», є 
руйнування на полігоні ДСНС. 
Сильна пожежа була на території 
«Азоту» – у транспортному цеху 
горіли залишки ПММ. 

11.06.2022р. – Сєвєродонецьк, будівля АТ «Імпульс» 

У Лисичанську було пошкоджено 4 житлові будинки, торговий центр та магазин, у 
Миколаївці пошкоджено 2 житлові будинки, у Золотому – 10 житлових будинків, у Врубівці – 10 
житлових будинків. 

На непідконтрольній території у Кремінній постраждали 2 багатоквартирні будинки на 
проспекті Перемоги. У тому числі був приліт у квартиру на 4-му поверсі будинку 3 на проспекті 
Перемоги. Горіли ринок біля Дружби, магазин «Канцлер». 

На непідконтрольній території у Первомайську зазнали пошкоджень багатоквартирний 
житловий будинок, будівля адміністрації міста, будинок культури та дозвілля «Зоря», школа 
мистецтв, торговельний комплекс. 

Інше майно: 

На опублікованому в мережі відео практично всі бокси в гаражному кооперативі на 
підстанції в Сєвєродонецьку розкриті і розграбовані. 

До ЄРДР внесене одне повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. 

Евакуація: 
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З Лисичанська та Привілля евакуйовано 18 осіб. З Врубівки вивезено 11 людей. 

Опубліковано списки ще 143 жителів Сєвєродонецьк, вивезених до Старобільська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Рятувальники доставили мешканцям підконтрольної частини області 3,5 тонни гуманітарних 
вантажів та 32 тонни води. 

Інше: 

У Лисичанську замість військово-цивільної адміністрації створено Лисичанську міську 
військову адміністрацію. 

З ІТУ Лисичанська затриманих вивезли до Дніпра. 

 

12 червня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку у промзоні продовжували тримали оборону близько 400 бійців спецназу 
ГРУ, НГУ та «Іноземного легіону». Тривали бої у Метьолкіно, там за добу було кілька пожеж. У 
Сєвєродонецьку велика пожежа у районі автовокзалу. 

На Гірському напрямку ВФ ЛНР підійшли до Врубівки, розпочалися вуличні бої на території 
селища. ЗСУ контратакувало у Тошківці. 

Поліція зареєструвала 17 обстрілів населених пунктів Луганщини, які залишаються під 
контролем ЗСУ. 

Жертви: 

У Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. 
Поранено одну людину. 

На непідконтрольній території у Кремінній на вулиці Піонерській загинув Жук Микола. 
Поранення отримала жінка 1943 р.н. 

Руйнування: 

У Лисичанську горіло «Сільпо», пожежники гасили пожежу. Згорів торговельний комплекс 
«Амстор». 

На непідконтрольній території у Кадіївці пошкоджено 11 багатоквартирних житлових 
будинків, 7 приватних будинків та дитячий садок "Світлячок". 

Інше майно: 

Внесено до ЄРДР 3 повідомлення про незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 
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З Лисичанська евакуювали 22 особи. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На підконтрольній частині Луганської області залишилася одна пожежна частина - у 
Лисичанську. Вони виїжджають на пожежі у центрі міста та привозять воду жителям. 

За інформацією ЛОВЦА, на Азоті у бомбосховищах залишаються 500 осіб, включаючи 40 
дітей. 

Екологічні збитки: 

Згідно з картою пожеж НАСА, відбувалися лісові пожежі на південь від Олександрівки, біля 
сєвєродонецького міського цвинтаря, в районі озера Боброве. Три дні триває пожежа в лісовому 
масиві на північ від Старої Краснянки. Припинились пожежі у Сіточному та Веригінському 
лісництвах Кремінського ЛМГ та в районі Муратове. 

Декілька снарядів потрапили в очисні споруди Сєвєродонецька. 

 

13 червня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР зайняли Тошківку. 

У Сєвєродонецьку ВФ ЛНР та чеченський спецназ штурмували промзону, пожежі були на 
першій прохідній «Азоту», на території ДОК та ДБК. А також у районі міського пологового будинку. 

Активні бойові дії відбувалися у напрямках Тошківка-Устинівка, Оріхово-Золоте, 
Камишеваха-Врубівка, Василівка-Білогорівка (Донецька), Нирково-Миколаївка. 

Відбувся обстріл Кремінної із РСЗВ БМ-21 (20 снарядів). 

Поліція зареєструвала 29 обстрілів населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

У Новодружеську загинув Пільєв Олег у районі джерела на вул. Некрасова, поранено 
Шульженка Н.С., 1961 р.н. У Привілля 2 поранених. 

На непідконтрольній території у Рубіжному загинув 10-річний хлопчик, також було поранено 
його дядька.  

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено або зруйновано 7 будинків, у Тошківці – 11, у Гірському – 2, у 
Врубівці – 13. 

На непідконтрольній території у Кришталевому (Красний Луч) зруйновано один та 
пошкоджено 35 житлових будинків. 
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Інше майно: 

Зареєстровано 5 фактів мародерства на тимчасово непідконтрольній території. 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуйовано 43 мирних жителів, у т.ч. 32 жителя Привілля. 

На непідконтрольній території з бомбосховища Тошківської шахти вивезено до 
Первомайська близько 50 місцевих жителів. З Сєвєродонецька до Старобільська вивезли 135 
жителів, поіменний список опублікований. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога на непідконтрольній території: 

У Сєвєродонецьку в бомбосховищах «Азоту» залишаються 540-560 осіб, там є запаси 
продовольства. 

Запущено автобус Новокраснянка-Страробільськ через Кремінну та Рубіжне. 

У Рубіжному у 7-му та 8-му мікрорайонах з'явився газ, але електроенергії та води немає. 

Інше: 

У Лисичанську під обстріл потрапили громадські журналісти. 

 

14 червня 

Бойові дії: 

Українські військові утримували половину промислової зони Сєвєродонецька, та територію 
вздовж Сіверського Дінця до Борівського. Українські військові не мають сполучення з 
Лисичанськом через мости, але є броди, човнові переправи, плоти. Судячи з карт пожеж, тривали 
бої в Метьолкіно. 

На Гірському напрямку ВФ ЛНР зайняли селище Врубівку та рухалися до селища Мирна 
Долина. Що загрожувало оточенням підрозділів ЗСУ, які обороняли Гірське, Золоте та Катеринівку. 

Поліція зареєструвала 42 обстріли населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

У Новодружеську на вулиці Молодіжній загинули Царенський А. та Царенська Л. 

У Лисичанську поранення отримали 6 мешканців, у Золотому – 2. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку поранено Валерія Горбенка, вул. 
Маяковського, 4. Поранених із Сєвєродонецька вивозять до Старобільська. У Сватовому поранено 
дитину 2011 р.н. 

Руйнування: 
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У Лисичанську пошкоджено або зруйновано 14 будинків, у Гірському – 14 будинків. У 
Привіллі зруйновано 10 будинків в одному районі. Пошкоджено або зруйновано 6 будинків у 
Нирковому, 4 будинки в Миколаївці, 3 – у Вікторівці. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку на «Азоті» пошкоджено будівлю 1-ї 
прохідної. Приліт у ПК Хіміків. У Сватовому пошкоджено навчальні корпуси Сватівського аграрного 
коледжу, дитячий садок «Фіалка», трансформаторну підстанцію, лінію електропередач, насосну 
станцію. 

Інше майно: 

До ЄРДР внесено 7 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Вивезено 52 жителя з Лисичанська та Привілля. 

На непідконтрольній території із Сєвєродонецька до Старобільська вивезено 68 осіб (списки 
оприлюднені). За весь час з 1 червня із Сєвєродонецька на непідконтрольні  території евакуйовано 
понад 800 жителів міста. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

До Лисичанська завезено 4 тонни гуманітарних вантажів. Жителям районів Склозавод та РТІ 
доставлено 600 продуктових наборів. 

На непідконтрольній території 
привозять продовольство та питну воду до 
житлових районів Сєвєродонецька та гарячі 
обіди у Рубіжне. 

У Сєвєродонецьку працює лікарня, яка 
надає допомогу пораненим сєвєродончанам.  

У лікарні міста Кремінна працюють 10 лікарів: 
4 терапевти, хірург, анестезіолог,  

14.06.2022р. –   Сєвєродонецьк, Гоголя, 83, гуманітарка    невролог, фтизіатр, фізіотерапевт, гінеколог. 

Екологічні збитки: 

Відповідно до карти пожеж НАСА лісові пожежі були в районі Боброво-Муратове, на північ 
від Старої Краснянки, на північ від Рубіжного. 

 

15 червня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку був день відносного затишшя – було оголошено «зелений коридор» для 
виходу людей, які перебували в бомбосховищах на території «Азоту». На відео, знятих на початку 
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Гагаріна та на Партизанській, видно мирних жителів і не видно військових. Автомобілі 
переміщаються старою частиною міста вільно. Прильоти у середній частині міста. 

Стався вибух у будівлі національної 
поліції України в Луганській області (будівля 
ГІАП), який ймовірно був диверсією. 

Поліція зареєструвала 13 обстрілів 
населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

На підконтрольній території області 
вбитих та поранених мирних жителів не 
було. 

На непідконтрольній частині у 
Сєвєродонецьку уламком міни поранено 
чоловіка. У Кадіївці загинули 4 особи, у т.ч. 2 
неповнолітніх. У Криничному загинули 2 
особи та 1 поранено. У Троїцькому 
(Попаснянський район) поранено одного 

15.06.2022р. – Сєвєродонецьк, будівля ГІАП після вибуху 

мирного жителя. 

Руйнування: 

На непідконтрольній території у Рубіжному постраждав багатоквартирний будинок. У 
Кадіївці пошкоджено 16 багатоквартирних та 2 приватні будинки, у Криничному зруйновано 1 
домоволодіння. У Кадіївці постраждали дитячий садок «Дзвіночок» та супермаркет «Абсолют». 

Інше майно: 

До ЄРДР внесено 6 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Евакуйовано 43 мешканців Лисичанська, в т.ч. 2 вагітні жінки. 

З Сєвєродонецька евакуювали 71 особу (прізвища на https://t.me/znaydeno_ua/440). 

З Врубівки до Первомайська вивезено 57 осіб. 

З промзони Сєвєродонецька гуманітарним коридором вийшла 1 людина, 74-річний чоловік. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Доставлено гуманітарну допомогу в Новодружеськ. 

16 червня 

Бойові дії: 
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Тривали бої у промзоні Сєвєродонецька. На опублікованому в мережі відео комбатанти ЛНР 
у будівлі навпроти заводоуправління «Азот» вели стрілецький бій з українськими військовими, які 
перебували у будівлі за першою прохідною та у будівлі заводоуправління. На комбатантах, які 
вели бій, не було бронежилетів та касок. 

На Гірському напрямку ВФ ЛНР вийшли до автодороги Т-1302 в районі сіл Нагірне та 
Берестове та просунулися на північ від Врубівки у бік Лисичанська. ЗСУ відбили штурм у Золотого. 

Поліція зареєструвала 22 обстріли населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

У ДК Крупській у Лисичанську загинуло 3 та поранено 7 людей. Це люди, які були біля будівлі 
(готували обід) та у фойє. Ще один чоловік (Кирилюк П.І., 1951 р.н.) загинув в іншому місці на 
вулиці. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку у старих районах загинули мати та син – 
Домнікова М.М., 1960 р.н. та Домніков М.С., 1990 р.н. 

Руйнування: 

У Лисичанську пошкоджено 2 будинки, зруйновано будівлю центру «Богатир», пошкоджено 
будівлю школи. У Гірському пошкоджено 18 будинків, у Врубівці - 7. У Привілля було попадання у 
будинок по Чехова, 4. 

Евакуація: 

34 особи вивезли з Лисичанська, 16 осіб вивезли волонтери з Привілля до Бахмута. 

З Сєвєродонецька до Довжанського (Свердловська) вивезли 44 людини. З Врубівки до 
Первомайська за 3 дні вивезли 70 людей - практично всіх, хто залишався. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

600 продуктових наборів роздали у Лисичанська поліцейські, пожежники доставили 32 
тонни води.  

У Привілля працюють магазини «Олівін» та 
«Океан». Едуард Валєєв доставив у Новодружеськ 22 
посилки. 

На непідконтрольній території у 
Сєвєродонецьку в укритті у 15 школі перебували 56 
осіб. У підвалі будинку 34 по вулиці Сметаніна 
знаходились 24 особи. У підвалі МЖК 6 знаходились 

16.06.2022р., - Лисичанськ, гуманітарна допомога 

6 людей. ВЦА повідомила, що в бомбосховищах на «Азоті» перебували 568 мирних громадян, 
включаючи 38 дітей. 

У Сєвєродонецьку на вул. Гагаріна 51, кв.54 залишилася бабуся Воронькова Пелагея 
Петрівна. Її вік 102 роки, вона глуха. 
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17 червня 

Бойові дії: 

Відбувались позиційні бої на всій лінії фронту в межах Луганської області без просування 
сторін. 

У битві за Сєвєродонецьк тривали стрілецькі бої біля Сиротино та Метелкіно, ці селища 
інтенсивно обстрілювали. У місті відбувались зіткнення на межі промзони. 

На Гірському напрямі діяли ДРГ ВФ ЛНР біля Гірського та в районі Нирково. 

На Бахмутському напрямі тривали бої в районі Семигір'я. 

На Соледарському напрямі відбувались позиційні бої у сторону Берестового, Нагірного, 
Білогорівки (Донецька області), Яківлівки. 

Поліція зареєструвала 39 обстрілів населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

Загинули Кирилюк П.І. 1951 р.н. (Лисичанськ), Домніков М.С. 1990 р.н. (Сєвєродонецьк), 
Домнікова М.М. 1960 р.н. (Сєвєродонецьк). У Лисичанську поранено 5 людей. 

Інше майно: 

Поліція зареєструвала в ЄРДР 9 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами та 
2 факти мародерства. 

Евакуація: 

З Гірського вивезли 8 людей. 

У Сєвєродонецьку розкидані листівки про евакуацію людей із бомбосховищ по «зеленому 
коридору». 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Жителям підконтрольної частини області 
доставили 32 тонни води та 3 тонни гуманітарної 
допомоги. 

У Катеринівці залишилося приблизно 20 людей, 
усі житлові будинки були зруйновані, мешканці 
сиділи у льохах. Продуктами з ними ділилися бійці 
ЗСУ. 

17.06.2022р. – Лисичанськ, доставка води 

У Новомосковську відкрито гуманітарний штаб Попаснянської громади, за день гуманітарну 
допомогу в ньому надано 250 жителів Попасної та інших громад Луганської області. 

На непідконтрольній території гуманітарну допомогу привезли до Кремінної. 
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18 червня 

Бойові дії: 

Тривали бої у промзоні Сєвєродонецька. ВФ ЛНР зайняли селище Метелкіне, там здалися в 
полон кілька бійців батальйону «Айдар». Продовжувалися стрілецькі бої у селищі Сиротине. На 
карті пожеж НАСА в районі Сєвєродонецька була лише 1 пожежа - в районі мосту через Сіверський 
Донець біля колишньої Ліссоди. Перевезення вантажів та людей через Сіверський Донець з 
Лисичанська до Сєвєродонецька здійснювалося на човнах та плотах, що перетягувались через 
річку мотузками вручну. 

На Гірському напрямку тривали бої у західній частині селища Тошківка (Чихирове), де опорні 
пункти ЗСУ у багатоповерхових житлових будинках. 

Відбувались стрілецькі бої у напрямках Горіхово-Золоте, Первомайськ-Золоте, Горіхово-
Гірське, Врубівка-Миколаївка, Нирково-Миколаївка. 

На Соледарському напрямку ВФ ЛНР просунулися на північ від Ниркова, проте Миколаївка 
залишилася під контролем ЗСУ. 

Поліція зареєструвала 18 обстрілів населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

У Лисичанську загинули 2 особи, у т.ч. на Рубіжанці (район 
Лисичанська) осколком у серці вбило Миколу Фурсова 1983 р.н. 
Поранено Клюйка І.А. 1970 р.н., Комаров А.І. 1951 р.н., Мокрого 
О.М. 1952 р.н., Стрілецьку О.А. 1967 р.н., Шаповалу О. А. 1967 
р.н. 

 

18.06.2022р. – Лисичанськ, загинув чоловік 

На непідконтрольній території в Старобільській лікарні знаходились поранені жителі 
Сєвєродонецька: Семенов Максим Русланович, 1972 р.н., Каліон Любов Дмитрівна, 1949 р.н., 
Шкадуба Галина Вікторівна, 1972 р.н., Метелкіна Любов Вікторівна, 19 , Мізинка Людмила 
Миколаївна, 1949 р.н., Паничок Ганна Миколаївна, 1943 р.н., Іваскевич Наталія Олександрівна, 
1975 р.н., Кунченко Віталій Миколайович, 1971 р.н., Панасенко Сергій Анатолійович, 1968 р.н. , 
Пантелєєнкова Маргарита Анатоліївна, 1964р.н., Безручко Віталій Вікторович, 1980 р.н., Титаренко 
Наталія, 1981 р.н. 

Руйнування: 

У Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, у Миколаївці – 9, у Нирковому – 6. 

На Сєвєродонецькому «Азоті» пошкоджено приміщення прохідної, очисні споруди. 

Інше майно: 

У Метьолкіно згорів кінний клуб із кіньми.  
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В ЄРДР внесено 8 повідомлень про незаконне 
заволодіння транспортними засобами та 2 повідомлення 
про мародерство. 

Евакуація: 

З Лисичанська та Привілля евакуйовано 32 
мешканців. З Гірського вивезли 5 людей. По інформації 
ЛОВЦА, проводиться «тиха евакуація» - без оголошень і 
тим транспортом, який є в наявності. Людей переконують 
евакуйовуватися поліцейські. 

Опубліковано в мережі відео: із бомбосховища, 
розташованого на «Азоті» вийшли 7 осіб. Вони вийшли у 
бік міста через Другу прохідну, по узгодженому «зеленому 
коридору». Люди, що вийшли, стверджували, що у 

18.06.2022р. – Лисичанськ, «тиха евакуація» 

бомбосховищі залишилося приблизно 180 осіб, включаючи дітей. Там немає води, немає ліків, 
закінчується їжа. 

За інформацією ЛОВЦА, мирні жителі, які перебувають у бомбосховищах на території 
«Азоту», контрольованої ЗСУ, відмовилися від евакуації у бік міста, яке контролює ВФ ЛНР. А 
евакуація у бік Лисичанська неможлива. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську медики продовжують надавати медичну допомогу. Поліцейські розвозили 
хліб та памперси мешканцям Лисичанська. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку працювала лікарня, у ній стаціонарно 
лікуються хворі – у відділенні з'явилася вода і є лікарі.  

У Рубіжному працює ринок. 

Екологічні порушення: 

Згідно з сайтом НАСА, тривають лісові пожежі у Старокраснянському лісництві. 
Спостерігається пожежа у районі очисних споруд КБК. 

 

19 червня 

Бойові дії: 

ЗСУ продовжували утримували частину території Сєвєродонецька уздовж Сіверського Дінця, 
контролювали частину селища Сиротине, що примикає до вулиці Миру, селище Борівське, частину 
території заводу «Азот». Логістичні зв’язки з українськими військами на лівому березі Сіверського 
Дінця здійснювалися за двома маршрутами: через міст у районі Лісоди (без проїзду автомобілів) і 
далі путівцями за озерами, а також безпосередньо з Лисичанська човнами. 
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На Гірському напрямку ВФ ЛНР зайняли Тошківку та встановили контроль над 
автомобільною дорогою Гірське-Лисичанськ. У наступні дні наступ тривав у напрямку села 
Устинівка та селища Мирна Долина. На напрямок прориву ЗФ ЛНР у Тошківці українським 
командуванням було перекинуто батальйон 112 бригади тероборони. 

Поліція зареєструвала 20 обстрілів населених пунктів Луганщини. 

Жертви: 

Поліція повідомила про 2 чоловіків, тіла яких знайдені у Лисичанську. 

Руйнування: 

У Привілля зруйновано будинок на вулиці Мира, 41. 

На непідконтрольній території у місті Голубівка (Кіровськ) пошкоджено 1 приватний 
будинок, в Ірміно пошкоджено 6 житлових будинків, у Кадіївці пошкоджені лінія електропередачі 
та школа №29. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено відомості про 3 факти незаконного заволодіння транспортними засобами та 
3 факти мародерства. 

Евакуація: 

З Лисичанська вивезли 19 мешканців, у т.ч. 1 дитину.  

Волонтери вивезли 40 людей із селища Вовчеярівка.  

З Привілля евакуювали 87 жителів (списки оприлюднені у соцмережах). 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку, у підвалі будинку Сметаніна, 34, 
знаходяться 25 мирних жителів, списки опубліковані у соціальних мережах. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Вартість відправлення однієї посилки з Дніпра до Привілля зросла до 1200 грн. 

Екологічні збитки: 

Посилилися лісові пожежі на північ від Старої Краснянки, розростається лісова пожежа в 
районі Гаврилівки. 

 

20 червня 

Бойові дії: 

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку по ЗСУ завдавалися 
потужні удари з артилерії та РСЗВ. З інших джерел відомо, що у Сєвєродонецьку ЗСУ 
контролювали лише частину території «Азоту», а в промзоні та в Сиротиному точилися бої. 
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На Гірському напрямку бойові дії йшли у районі селища Мирна Долина, а також біля 
Миколаївки.  

Почалися бої за Лисичанськ, місто обстрілювали, а ВФ ЛНР з'явилися біля села Біла Гора. Це 
передмістя Лисичанська. 

Поліція зареєструвала 40 обстрілів невійськових об'єктів на Луганщині. 

Жертви: 

У Лисичанську загинув чоловік та поранено жінку. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку до лікарні доставлено 4 поранених, одного 
з них евакуювали. У Зимогір'ї поранено жінку 1983 р.н. 

Руйнування: 

У Лисичанську зруйновано 10 житлових будинків та будівлю поліції. У Гірському 
пошкоджено чи зруйновано 13 будинків, у Новоіванівці – 7 будинків. У Врубівці зруйновано ліцей. 

На непідконтрольній території, у селі Хороше пошкоджено 9 житлових будинків, середню 
школу №5, дитячий садок «Рябинушка», будинок культури, відділ забезпечення життєдіяльності 
селища та магазин. Було пошкоджене скління адміністративної будівлі шахти «Черкаська». 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено інформацію про 3 факти 
незаконного заволодіння транспортними засобами. 

 Евакуація: 

Волонтери вивезли 11 людей із Мирної Долини та 
2 особи з Білогорівки. З Привілля волонтери вивезли 6 
людей. 

20.06.2022р. – евакуація із селища Мирна Долина 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку 30 людей вийшли із бомбосховища на 
«Азоті», їх евакуювали. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську поліція розвозила гуманітарну 
допомогу. Рятувальники доставили лисичанам 300 кг 
продуктів харчування, 100 кг питної та 40 тонн 
технічної води.  

У Лисичанську встановлено комендантську годину з 
13:00 до 7:00, заборонено в'їзд до Лисичанська, 
Привілля та Новодружеська, волонтери більше не 
можуть сюди доїжджати (крім окремих) та 

20.06.2022р. – черга за водою в Лисичанську 
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доставляти посилки. 

Волонтери не можуть проїхати до Гірського та Золотого. 

 

21 червня 

Бойові дії: 

У Сєвєродонецьку тривали бої у промисловій зоні, ВФ ЛНР зайняли територію полігону ДСНС 
на лівому березі річки Борова, наступали на напрямках Метьолкіно – Сиротине та Метьолкіно-
Воронове. Були обстріляні селища Синецький та Павлоград. 

Продовжився наступ ВФ ЛНР у напрямку Оріхово-Гірське вздовж автодороги Р-66 
«Бахмутка», вони встановили контроль над підірваним шляхопроводом над залізницею на ділянці 
Гірське – Оріхове.  

На Гірському напрямку ВФ ЛНР зайняли селища Мирна Долина та Підлісне, у зв'язку з чим 
над підрозділами ЗСУ, які обороняли Гірське, Золоте, Катеринівку, нависла загроза повного 

 оточення. Але поки що проїхати 
до цих підрозділів з Лисичанська 
чи Бахмута можливо - 
польовими дорогами. 

Вночі з 21 на 22 червня 
частина бійців ЗСУ у пішому   

порядку вийшли з Гірсько-
Золотівського укріпрайону. 
Версія ЛОВЦА, як проходив вихід 
із оточення – показана на схемі. 

ВФ ЛНР проводили       
Схема виходу підрозділів ВСУ з Золотого-Гірського за версією Луганської ОВЦА  

штурмові дії у напрямку села Біла Гора (передмістя Лисичанська) та у напрямку сіл Білогорівка 
(Донецька область) та Берестове на автодорозі Т-1304. 

Поліція зареєструвала 20 обстрілів невійськових об'єктів. 

Жертви: 

У Лисичанську загинув Логдан С.М. 1941 р.н., поранені 3 людини, у тому числі Коржова В.І. 
1955 р.н. 

Руйнування: 

У Гірському зруйновано 9 будинків, у Золотому – 7, у Новоіванівці – 12. У Лисичанську 
пошкодження у будівлях поліції, прокуратури та СБУ. 



190 
 

Інше майно: 

Внесено до ЄРДР 3 факти незаконного 
заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Було евакуйовано 6 жителів області. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Лікарня у Сєвєродонецьку продовжувала 
працювати, організовував її роботу Олександр 
Дегтярьов, колишній директор КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги. 

21.06.2022р. – Лисичанськ, будівля поліції 

 

22 червня 

Бойові дії: 

На карті НАСА у Сєвєродонецьку зранку спостерігалися пожежі в районі Вороново, на 
південно-західній околиці Сиротине (район лісгоспу), в районі перехрестя вулиць Сметаніна-
Танкістів. У Лисичанську були пожежі в районі залізничного вокзалу, Верхнього та НПЗ. 

У першій половині дня на гірському напрямку батальйон 57-ї бригади ЗСУ залишив позиції у 
населених пунктів Рай-Олександрівка та Лоскутівка, в наслідок чого ВФ ДНР зайняли ці населені 
пункти. Цей факт підтвердив український Генштаб. Навколо українських сил, що залишилися у 
Золотому та Гірському, сформувалося кільце оточення. У Золотому у цей день тривали бої. 

На Лисичанському напрямку ВФ ЛНР вели наступ у сторону селища Волчеярівки та села 
Берестове. 

Поліція зареєструвала 21 обстріл об'єктів невоєнного призначення. 

Жертви: 

У Лисичанську 1 людина загинула та 3 людини поранено - Новікова О.О., 1958 р.н., Сафронов 
С.В., 1985 р.н., Сухіна О.О., 1977 р.н. 

На непідконтрольній території у Кадіївці (Стаханов) загинув чоловік 1975 р.н., пошкоджено 5 
житлових будинків. 

Руйнування: 

У Золотому пошкоджено 9 будинків, у Гірському – 8, у Новоіванівці – 8. У Лисичанську 
пошкоджено школу. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку пошкоджено будівлю другої прохідну 
«Азоту», є пошкодження на заводі Склопластиків, на заводі нестандартного обладнання. 
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Інше майно: 

До ЄРДР внесено 7 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами та 4 
повідомлення про мародерство на тимчасово окупованій території. 

Евакуація: 

Поліцейські евакуювали 6 жителів області, рятувальники евакуювали 3 людей. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

Рятувальники доставили жителям Лисичанська 48 тонн води та півтонни продовольства. У 
Новодружеську гуманітарний центр у 6-й школі працює, але там вже немає продуктів харчування 
та ліків – вони не доставлялися з 20 червня. 

На непідконтрольній території у Рубіжному відновила роботу пекарня, у місті працюють 
кілька магазинів. Населення набирає собі зерно на розбитому елеваторі. 

Екологічні збитки: 

На карті НАСА видно лісові пожежі вздовж дороги від Муратова до понтонної переправи 
через Сіверський Донець, на південь від Гаврилівки та Боровенек, між Рубіжним та Старою 
Краснянкою, у Кремінських лісах. 

 

23 червня 

Бойові дії: 

Сєвєродонецьк обстрілювали з артилерії, стрілецькі бої відбувалися на околиці Борівського. 

На Гірському напрямку ВФ ЛНР зайняли Катеринівку, район Карбамід у Золотому. Пізніше 
був зайнятий квартал Сонячний у Золотому, у мережі з'явилося відео із будинком Золотівської 
міськради, де знаходились чеченські спецназівці. 

На Лисичанському напрямку ВФ ЛНР зайняли селище Вовчеярівка та вийшли до 
проммайданчика НПЗ. Український Генштаб повідомляв про бої на південній околиці Лисичанська. 

Поліція зареєструвала 34 обстріли об'єктів невоєнного характеру. 

Жертви: 

У Лисичанську загинули Мельникова І.В., 1960 р.н., Клименко І.В., 1967 р.н. Поранений 
Горошко В.А., 1971 р.н.  

У Малорязанцевому поранення отримали 3 членів однієї сім'ї, у т.ч. діти 2012 та 2016 р.н. 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку загинули 3 працівники (не медики) 
багатопрофільної лікарні. 

Інше майно: 
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До ЄРДР внесені відомості про 5 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Евакуювали 34 особи, включаючи 1 дитину. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

До Лисичанська доставлено 4,5 тонни продуктових наборів та питної води. 

За оцінкою ЛОВЦА, у Сєвєродонецьку залишаються близько 10 тисяч жителів. 

Інше: 

Головою адміністрації Сєвєродонецька у ЛНР призначили Марка Юрійовича Воржева. 

 

24 червня 

Бойові дії: 

Українські військові підрозділи почали відходити з Сєвєродонецька, ар'єргардні бої 
відбувались в районі Вороново та Сиротино, протягом дня ці населені пункти були зайняті ЗФ ЛНР. 
На карті пожеж НАСА видно вогнища пожеж у Вороновому та у Лісовій Дачі. 

ВФ ЛНР зайняли Гірське та Золоте. 

На Лисичанському напрямку ВФ ЛНР вели наступ на 
південних околицях Лисичанська. Було зруйновано 
шляхопровід на автодорозі Т-1303 біля НПЗ. 

На Бахмутському напрямку ВФ ЛНР вели наступ у 
напрямі Пилипчатино - Покровське, а у напрямку Роти – 
Вершина просунулися на кілометр. 

Поліція зареєструвала 7 обстрілів невоєнних об'єктів 
на Луганщині. 

24.06.2022р. – зруйновано шляхопровід 

Жертви: 

Загинули у Мирній Долині та Лоскутівці (за період): Бистрикова Тамара Данилівна, 
Бистриков Олег Олексійович, Лівикін Володимир, Какуля Ігор Вікторович, Лисов Віктор, Ярко 
Віктор Володимирович, Курпанов Даня (дитина), Заїкін Іван Андрійович, Ігнатенко Микола 
Опанасович, Лугова Олександра Олександрівна. 

У Лисичанську загинув чоловік. 

У Новодружеську загинула жінка. 

У Врубівці загинула молода жінка. 
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На непідконтрольній території у Тепличному поранено жінку 1984 р.н. 

Руйнування: 

У Новодружеську серйозні руйнування у школі 25, де обвалився дах, є пошкодження у 
будівлі пожежної частини. 

На непідконтрольній території у Тепличному зруйновано 1 та пошкоджено 28 будинків. У 
Брянці зруйновано 2 та пошкоджено 25 житлових будинків та газопровід низького тиску. У Кадіївці 
пошкоджено 15 житлових будинків та лінія електропередачі. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено два повідомлення про мародерство та 10 фактів незаконного заволодіння 
транспортними засобами. 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуйовано 17 людей, одна родина виїхала своїм ходом у складі колони. 

На непідконтрольній території 3 автобуси вивозили людей із Сєвєродонецька у бік 
Старобільська. З бомбосховища на «Азоті» вийшли 3 цивільні особи (прізвища озвучувалися в 
мережах). 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

24.06.2022р. – Лисичанськ, роздають гуманітарку 24.06.2022р. – Лисичанськ, пожежники привезли воду 

В ЛОВЦА заявили, що підвезення гуманітарної допомоги до Лисичанська неможливе через 
руйнування шляхопроводу в районі Лисичанська. Гуманітарну допомогу тут доставлено 300 
жителям району заводу Пролетарій.  

Доставлено гуманітарну допомогу в Новодружеськ, Привілля та Шипилівку. 

Екологічні збитки: 

Лісові пожежі відбуваються на північ від Старої Краснянки та в районі Боброве. 

 

Записки на полях: Гірський «котел» 

Згідно з твердженнями офіційних українських джерел, такого котла не було, і всі 
українські підрозділи своєчасно були виведені із Золотого та Гірського. Керівник військово-
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цивільної адміністрації Луганської області навів схему виведення військ, яка начебто сталася у 
ніч із 21 на 22 червня. 

Немає підстав сумніватися, що описане Сергієм Гайдаєм виведення військ мало місце. 
Більше того, можливо таких операцій виведення було кілька – українське командування тоді 
було між Сциллою політичного керівництва, яке вимагало продовжувати обороняти 
територію Луганської області, та Харибдою оперативної обстановки, що загрожувала 
фіналом, аналогічним маріупольському. 

Але навряд чи правда, що при цьому було виведено всі війська, як це твердили українські 
офіційні джерела. Враховуючи, що 22 та 23 червня у Золотому та Горському тривали бої, про 
що повідомляв у т.ч. український Генштаб. І лише 24 червня ВФ ЛНР встановили контроль над 
цими населеними пунктами. Тому цей «котел» був, і якась кількість українських військових у 
нього потрапила. 

Цей «котел» «закрився» 22 червня, коли у першій половині дня підрозділи 57-ї бригади ЗСУ 
залишили позиції у населених пунктів Рай-Олександрівка та Лоскутівка. Навряд чи цей відступ 
було санкціоновано, скоріше бійці змушені були це зробити через бойову обстановку. 

Внаслідок цього ті українські силовики, які продовжували оборонятися в районі міст 
Гірське та Золоте, опинилися в оточенні. Частина їх після цього могли просочитися на 
підконтрольну територію, частина бійців загинули. Але частина здалася в полон, фотографії 
групи військовослужбовців ЗСУ, що здалися, публікувалася у відкритому друку. 

24 червня ТАС повідомило, що в районі Горського в полон було взято 800 бійців ЗСУ. Однак 
будь-яких підтверджень, що була захоплена така кількість бійців, не було. Навпаки, російські 
воєнкори тоді висловлювали здивування малою кількістю полонених, взятих у результаті, 
здавалося б, успішної операції. 

На наш погляд, найбільш достовірні дані щодо кількості полонених містилися у зведеннях 
НМ ЛНР: 22 червня була інформація про 3 узятих у полон військовослужбовців ЗСУ, 23 червня – 3 
військовослужбовців, 24 червня – 45 військовослужбовців, 25 червня – 8 військовослужбовців, 26 
червня – 18. Разом 77 людей. Принаймні, частина з них – це бійці 54-ї бригади. 

 

25 червня 

Бойові дії: 

ЗСУ залишили Сєвєродонецьк, ВФ ЛНР зайняли всю територію на лівому березі Сіверського 
Дінця, включаючи промзону Сєвєродонецька, селища Борівське, Синецький, Павлоград. 

Відбувалися бої на південних околицях Лисичанська, це райони шахти Матроська, РТІ, 
Склозавода. На карті пожеж НАСА з ранку зайняття в районі донсодівського мосту у Лисичанську, 
на НПЗ, у Новоіванівці та у Волчеярівці. 

Поліція зареєструвала 7 обстрілів невоєнних об'єктів Луганщини. 

Жертви: 
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У Лисичанську поранено жінку, яка через 2 дні померла в лікарні в Краматорську.  

У Гірському підірвався на міні автомобіль місцевого жителя, він отримав важке поранення. 

Руйнування: 

У Лисичанську зруйнована та впала телевізійна вежа. 

На непідконтрольній території у Кадіївці 
(Стаханові) пошкоджено 10 житлових будинків та 23 
гаражі. 

Інше майно. 

Внесено до ЄРДР 4 повідомлення про 
незаконне заволодіння транспортними засобами та 4 
повідомлення про факти мародерства. 

25.06.2022р. – Лисичанськ, зруйнована телевежа 

Евакуація: 

З Лисичанська евакуювали 13 людей. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На непідконтрольній території до Гірського доставлено гуманітарну допомогу. 

Екологічні збитки: 

Триває лісова пожежа у районі селища Боброве. 

 

Записки на полях: Забуті солдати 

У нашому архіві є відео, зняте жителем Сєвєродонецька 27 липня. Тобто більше ніж через 
місяць після закінчення боїв за Сєвєродонецьк. На відео біля підірваного автомобільного мосту 
через річку Борова лежить тіло українського військовослужбовця. Декілька вбитих українських 
бійців тривалий час лежали на території «Азоту» і навіть на вулицях селища Метьолкіне. 
Останнє особливо дивно – адже неподалік трупів, що лежать на вулиці (і це влітку) жили люди. 
І нехай через розлючення війни вони не дотримувалися вимог християнської чесноти, і не 
виявляли повагу до загиблих людей. Але хоча б з міркувань власного санітарного благополуччя 
вони мали б поховати тіла? 

У зв'язку з цим згадалися події липня 2014 року, коли біля дороги Т-1302 у районі села Спірне 
теж довгий час лежали тіла загиблих. Але тоді це були не тіла загиблих військових ЗСУ, а тіла 
вбитих лисичанських ополченців. 

Таке негуманне ставлення до тіл загиблих воїнів вважається порушенням Женевської 
конвенції. 
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26 червня 

Бойові дії: 

Тривали бої за Лисичанськ, ВФ ЛНР наступали на місто з південного та південно-західного 
напрямку, зайняли селище Волчеярівка, вийшли до території НПЗ. На оприлюднених у Мережі 
відео вулиці Лисичанська перекриті перевернутими автомобілями, зокрема машинами патрульної 
поліції. 

На карті пожеж НАСА видно пожежі в районі шахти Матроська, на території желатинового 
заводу, на західній околиці Золотарівки, сильна пожежа була на НПЗ. Протягом усього дня було 
вогнище пожежі на Сєвєродонецькому «Азоті». 

На Бахмутському напрямі відбувались бої в районі 
Верхньокам'янки, Берестового, Вершини, Спірного, Яківлевки. 

Жертви: 

У Лисичанську загинула Шишинкова О.З., 1950 р.н. 

На непідконтрольній території в Кремінній загинула 
жінка Зинова Наталя 1982 р., троє місцевих жителів отримали 
поранення. 

Руйнування: 

26.06.2022р. – Лисичанськ, центральні вулиці 
перекриті перевернутими автомобілями 

У Лисичанську пошкоджено 2 культові споруди - Свято-Митрофанівський та Святої 
Великомучениці Варвари храми, приміщення прикордонної служби та адміністративна будівля. 

На непідконтрольній території у Кадіївці пошкоджено 10 житлових будинків та 23 гаражі. 

Інше майно: 

Внесено до ЄРДР 8 повідомлень про незаконне заволодіння транспортними засобами. 

Евакуація: 

Евакуйовано 6 мешканців Лисичанська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На непідконтрольній території гуманітарну допомогу доставлено до Гірського та Борівського. 

На непідконтрольній території 25 червня до Сєвєродонецька заїхало багато автомобілів. 
Більшість з яких вечором поїхали у зворотному напрямку. З 26 червня в'їзд до міста дозволявся 
лише з дозволу коменданта. 

Екологічні збитки: 

Триває лісова пожежа у районі озера Боброве. 
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27 червня 

Бойові дії: 

ВФ ЛНР продовжували наступ на Лисичанськ із південного та південно-західного напрямку – 
зайняли територію шахти «Чорноморка», частину території НПЗ. Зруйновано тунель під 
залізницею на вулиці Червона та 2 мости. 

На карті пожеж НАСА видно пожежі на нафтоперекачувальній базі на південь від 
Волчеярівки, в районі вулиці Жовтневої у Лисичанську, на НПЗ, у Тополівці та Волчеярівці. У 
Сєвєродонецьку протягом доби пожеж не було. 

Поліція зареєструвала 17 обстрілів невійськових об'єктів. 

Жертви: 

В Лисичанську касетний заряд вибухнув біля баку з водою, за якою стояла черга людей. В 
наслідок чого загинули 8 та поранено 21 житель Лисичанська. Загинули Григоренко В., Піщанська 
І.М., 1983 р.н., Чернявський С.М., 1958 р.н., Карпенко Д.С., 2007 р.н., Мірошник М.Г., 2002 р. р., 
Мірошник А.М., 1974 р.н., Якунін А.А., 1954 р.н., Салієнко Л.М., 1982 р.н. 

Крім того, у Лисичанську в іншому місці було виявлено жінку без ознак життя. 

Руйнування: 

У Лисичанську горіли багатоповерхові будинки по Долженку, 7 та по вулиці Сосюри. 

Евакуація: 

На непідконтрольній території із Сєвєродонецька люди продовжують виїжджати до 
Старобільська. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську залишалися до 15 тисяч жителів, у Сєвєродонецьку – від 8 до 10 тисяч. 

На непідконтрольній території до Сєвєродонецької лікарні доставлено фуру лікарських 
засобів та медичних матеріалів. 

Екологічні збитки: 

Нова лісова пожежа на північ від Рубіжного. 

Інше: 

На непідконтрольній території у Борівському відбувся схід жителів. У Сєвєродонецьку 
створили ініціативну групу щодо відновлення роботи Азоту. 

 

28 червня 

Бойові дії: 
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ВФ ЛНР та чеченський спецназ форсували Сіверський Донець у районі Привілля та в районі 
Шипилівки та перейшли на правий берег річки. З південно-західного боку Лисичанська бої йшли 
на території НПЗ та у напрямку Верхньокам'янки та Малорязанцевого.  

На карті пожеж НАСА чисельні пожежі спостерігалися в районі Спірного, на західній околиці 
Берестового, на східній околиці Соледара, у Верхньокам'янському, у селі Біла Гора та в 
Лисичанську в районі шахти Мельникова.  

У Сєвєродонецьку була пожежа у Метьолкіно. 

Жертви: 

У Лисичанську біля будинку на вулиці Дніпровська, 
50 загинула жінка, яка їхала на велосипеді.  

У Новодружеську загинув Олійник Микола на 
вулиці Будьонного. 

На непідконтрольній території у Попасній загинули 
6 співробітників компанії «Лугаком», 4 співробітника 
отримали поранення. 

Руйнування: 

У Новодружеську розбито автобазу асфальтового 
28.06.2022р. – Лисичанськ, загинула жінка   заводу. 

Евакуація: 

У мережі опубліковано схему легального проїзду із Запоріжжя до Луганської області через 
Волноваху. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

На непідконтрольній території у Сєвєродонецьку набирають на роботу будівельників та 
водіїв. 

 

29 червня 

Бойові дії: 

У Лисичанську ВФ ЛНР зайняли частину міста – вулиці Жовтневу та Героїв Сталінграда, всю 
територію НПЗ та всю територію селища Волчеярівка, продовжили наступальні дії поблизу 
Верхньокам'янки. 

Жертви: 

У Лисичанську у підвалі свого будинку під час пожежі загинула жінка. 

На непідконтрольній території у Кремінній загинули 2 особи, 1 мешканця міста поранено. 
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У Попасній на вулиці Червоних Партизан загинула Дворядкіна Клавдія, 1933 р.н. А також 
загинув чоловік 1998 р.н. 

Руйнування: 

У Лисичанську до будинку Довженка, 7 потрапив снаряд (міна). Пожежі були в іншому 
одноповерховому будинку та на продуктовому ринку. 

Гуманітарна ситуація та гуманітарна допомога: 

У Лисичанську оголошено комендантську годину 24/7. Поліцейські доправили до мешканців 
продукти. 

На непідконтрольній території до села Варварівка подано електрику, звідси тягнуть лінію на 
Рубіжне. 

У Рубіжному триває прибирання міста. Кількість гуманітарки тут недостатня, і її видають 
переважно людям, зайнятим на прибиранні міста, та людям похилого віку. 

У Кремінній пошкоджено високовольтну лінію і немає електроенергії. Відкрився автобусний 
рейс Варшава-Кремінна-Варшава. 

Введено автобусний маршрут Старобільськ-Сєвєродонецьк через Новоайдар, 
відправленням зі Старобільська о 5:30, із Сєвєродонецька від центрального ринку об 11:00. 

 

30 червня 

Бойові дії: 

На півночі від Лисичанська ВФ ЛНР просунулись з плацдарму та зайняли частину міста 
Привілля. 

На півдні Лисичанська відбувалась зачистка проммайданчика РТІ. 

На південному заході від Лисичанська ЗФ ЛНР вийшли до південного краю села Золотарівка, 
а надвечір зайняли це село. У районі НПЗ йшов танковий бій, у ЛНР повідомляли про взяття 
Спірного. Що українські офіційні джерела не підтверджували. 

На карті пожеж НАСА видно пожежі на південь від Привілля, у Лисичанську, на НПЗ, у 
Верхньокам'янці та Лоскутівці. 

В наслідок виходу ЗФ ЛНР до Золотарівки виявилася фізично перерізаною дорога з 
Лисичанська до Сіверська через Верхньокам'янське, яка протягом 1,5 місяців була головним 
логістичним маршрутом для захисників Лисичанська. Проте у розпорядженні ЗСУ залишалася 
дорога на Сіверськ через Білогорівку.  

За добу поліція зареєструвала 3 обстріли невійськових об'єктів. 

Руйнування: 

У Лисичанську горіли 2 житлові будинки, приміщення торгового центру та 3 гаражі. 
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На непідконтрольній території у Ровеньках внаслідок обстрілу знищено приватний гараж та 
автомобіль, пошкоджено контактну мережу залізниці. 

Інше майно: 

В ЄРДР внесено інформацію про 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами 
та 3 факти мародерства. 

Екологічні збитки: 

Лісові пожежі відбувалися у Комсомольському та Веригінському лісництвах Кремінського 
ЛМГ, та у районі Житлівки. 

 

Записки на полях: Понад 2,5 тисячі житлових будинків було 
пошкоджено або зруйновано в Луганській області в результаті 
боїв з 24 лютого до 2 липня 

Протягом червня у Луганській області було пошкоджено 108 багатоквартирних будинків. 
Найбільша кількість таких будинків була у Сєвєродонецьку – 38 багатоповерхових будинків. В 
основному це були будинки в кварталах, що примикали до промислової зони міста, деякі з них 
майже повністю зруйновані. Усі вони постраждали до 10 червня, після цього бої перемістилися 
із зони житлової забудови у промислову зону. В Лисичанську за місяць було пошкоджено 27 
багатоповерхових житлових будинків. 

На непідконтрольній території у Кадіївці було пошкоджено 28 багатоквартирних 
будинків, у Первомайську – 5. 

За весь період військових дій з 24 лютого до 2 липня на Луганщині було пошкоджено 745 
багатоквартирних будинків. Більше половини цієї кількості припало на Сєвєродонецьк – 393. Це 
49% від загальної кількості багатоквартирних будинків, які були у Сєвєродонецьку на 24 
лютого. 

У місті є кілька районів суцільних руйнувань, які утворилися в різний час: вулиця 
Партизанська (перші дні червня), парна сторона Центрального проспекту (дві останні декади 
травня), 78 мікрорайон та шосе Будівельників (квітень-травень). Світлини деяких із 
зруйнованих будинків, розташованих на шосе Будівельників та у 78 мікрорайону, наводяться 
нижче. 

У Рубіжному було пошкоджено 112 багатоквартирних будинків, у Лисичанську – 102, на 
непідконтрольній території у Кадіївці (Стаханові) та у Первомайську – по 28 
багатоквартирних будинків. 

Загальна кількість будинків (багатоквартирних та приватних), пошкоджених або 
зруйнованих протягом червня, склала 700. Найбільше цього місяця постраждало Гірське, де було 
пошкоджено або зруйновано 133 житлові будинки, у Лисичанську – 96 будинків, у Кадіївці  
(Стаханові) – 92, у місті Золоте – 52, у Привіллі – 24. 176 будинків було пошкоджено у невеликих 
шахтарських селищах (Врубівка, Камишеваха тощо). У Гірському у червні було пошкоджено 
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Сєвєродонецьк, вул. Вілесова, 43 

Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 117 

Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 21 

Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 17 

Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 25   Сєвєродонецьк, шосе Будівельників, 16-Б 

(знищено) 57,1% будинків від загальної кількості пошкоджених (знищених) будинків за весь 
період з 24 лютого по 2 липня. У Привілля цей показник становив 43,6%, у Золотому – 31,3%, у 
Лисичанську – 30,1%. 

Загальна кількість усіх будинків (багатоквартирних та індивідуальних), які були 
пошкоджені або зруйновані на Луганщині з 24 лютого по 2 липня, склала за даними нашого 
моніторингу 2526. 

У нашому моніторингу враховані як постраждалі (знищені) будинки, про які  
повідомлялося у зведеннях поліції, або про які наводилися факти руйнування (пошкодження) у 
повідомленнях у соціальних мережах, які ми вважали достовірними. Реальні дані, ймовірно, 



202 
 

суттєво більші. Водночас заяви з боку обох учасників конфлікту, що нібито у Сєвєродонецьку 
зруйновано 80% будинків – явне перебільшення.  

У нашому моніторингу не вважалися такими, що пошкоджені, житлові будинки, 
пошкодження яких обмежувалися кількома вибитими вікнами. 

 

1 липня 

Бойові дії: 

Згідно з повідомленням українського Генштабу, атаку ЗФ ЛНР на Лисичанськ з боку 
желатинового заводу було відбито. На інших напрямках ЗФ ЛНР мали успіх: вранці вони (разом з 
чеченським спецназом) зайняли Привілля і перерізали дорогу Новодружеськ-Білогорівка, до обіду 
зайняли Шипилівку, після обіду увійшли до Новодружеська.  

Увечері бої йшли за Верхньокам’янськ, Золотарівку, Новозолотарівку, Спірне, Новодружеськ, 
Білу Гору. Виникла загроза фізичного оточення підрозділів ЗСУ, які залишалися у Лисичанську. 

На карті пожеж НАСА пожежі виникали на Склозаводі та РТІ в Лисичанську, на НПЗ та 
Золотарівці, на північній околиці Сіверська. 

За добу поліція зареєструвала 27 обстрілів невійськових об'єктів. 

Руйнування: 

У Лисичанську горіли 2 житлові будинки, приміщення торгового центру та 3 гаражі. 

Інше майно: 

Національна поліція відкрила 2 кримінальні провадження за фактами незаконного 
заволодіння транспортними засобами. 

 

2 липня 

Бойові дії: 

В обід ВФ ЛНР оточили Лисичанськ, а ввечері були у центрі міста. ЗСУ на той час переважно з 
Лисичанська вийшли, вуличних боїв у місті не було. Бої тривали у районі Спірного, Білогорівки, 
Верхньокам'янки. На карті пожеж НАСА багато пожеж дорогою від НПЗ до Сіверська та у Сіверську, 
які скоріш за усе були загораннями транспортних засобів. Окремі осередки пожеж були у 
Гаврилівці, Білогорівці, Спірному. 

На кінець 2 липня на території Луганської області під контролем ЗСУ залишалося лише 1 
населений пункт – селище Білогорівка. Який протягом кількох днів також був зайнятий ВФ ЛНР. 

За добу поліція зареєструвала 12 обстрілів невійськових об'єктів. 
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Жертви: 

У Лисичанську 
поранено жінку. 

Інше майно: 

Відкрито досудові 
розслідування за 2 
фактами незаконного 
заволодіння 
транспортними засобами 
та 1 фактом мародерства. 

02.07.2022р. – карта пожеж на межі Луганської і Донецької областей 

Екологічні збитки: 

Множинні загоряння в лісовому масиві на північ від Рубіжного та в Кремінських лісах. 

Інше: 

За ранок через блокпост до Сєвєродонецька в'їхало 82 цивільних автомобілів. Більшість цих 
автомобілів надвечір з міста виїхали – приїжджали по речі. 

 

Записки на полях: 445 мирних жителів Луганщини загинули 
внаслідок воєнних дій з 24 лютого по 2 липня 

За період з 1 червня до 2 липня за даними нашого моніторингу загинули 118 мирних 
жителів. Найбільші втрати у цьому місяці були у Лисичанську, де внаслідок обстрілів було 
вбито або померло внаслідок поранень 41 житель. 18 мешканців загинули на непідконтрольній 
території у Кадіївці (Стаханові). З яких 13 людей стали жертвами одного обстрілу, коли 9 
червня обрушився будинок гуртожитку, в якому мешкали переселенці. У Сєвєродонецьку було 
вбито 15 осіб, з яких 6 осіб – 1 червня. 8 людей загинули у червні у Попасній, по 5 – у Кремінній та 
Новодружеську, 4 – у Гірському. 

На територіях, які контролювали ЗСУ, загинули у червні 67 мирних жителів, на 
територіях, контрольованих ВФ ЛНР – 51 людина. 

Загалом за час воєнних дій з 24 лютого по 2 липня на Луганщині загинули 445 мирних 
жителів. Найбільше жертв було у Сєвєродонецьку  – 105 людей (включаючи загиблих у 
Борівському). По інших містах: у Лисичанську загинуло 71 людина, у Рубіжному – 48, у Попасній – 
32, у Золотому – 16, у Гірському – 14, у Кремінній – 12, у Привіллі та Новодружеську – по 10, в 
інших населених пунктах на підконтрольній на 24 лютого території (включаючи 31 загиблих 11 
березня у будинку для людей похилого віку) – 78. У населених пунктах, які на 24 лютого 
перебували на території, підконтрольній ЛНР, загинуло 48 мирних жителів. У тому числі у 
Кадіївці (Стаханові) – 22 людини, у Первомайську – 4, в інших населених пунктах – 22. 
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З урахуванням поступового заняття територій ВФ ЛНР, у населених пунктах, які 
обороняли ЗСУ, загинуло 367 мирних жителів, у населених пунктах, зайнятих ВФ ЛНР – 78 осіб. 

Наведені вище цифри – це дані нашого моніторингу. Який базувався на фактах загибелі 
людей, оголошених поліцією, та на фактах, які стали нам відомими із достовірних повідомлень 
у соціальних мережах. Дійсна кількість загиблих може бути більшою. 


