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onderwerp: Rapportage (voormalige) W.P. strijdkrachten nr 15 

1. Hierbij doe ik u toekomen de door Bur SLO G2-1 Lk verzamelde 
gegevens van de (voormalige) W.P. skn over de periode 01-07-91 t/m 
31-10-91, teneinde deze te doen verwerken in uw archief. 

2. De basis slagorde documenten hebben als basis gediend . De meldingen 
betreffen dan ook aanvullingen op en/of afwijkingen van deze 
slagorde documenten. 

3. Enkele van de meldingen kunnen mogelijk Eaeds in uw archief 
voorkomen. 

4. 

5. 

Declass~ficatie van deze gegevens is zonder schriftelijke toestem
ming van G2-1 Lk niet toegestaan. 

Vragen over deze rapportage kunnen worden gesteld via 6-573 tst 
3205. 
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OEF 
WGF OEF 47 GTD/3 SHOCK 

BRON: MODGE FAFIC Weekly intsum 001/jun/91 van dd 030691 
MID/KL Intsum 144/91 van dd 070691 
MID/KL Intsum 149/91 van dd 140691 

In de periode 27 tot 31 mei 91 is door 47 GTD/3 SHOCK e e n FTX 
gehouden op de LETZLINGER HEIDE . 
Deelnemers: 
- 26 GTR/47 GTD; 
- ost- en vzgehdn van 47 GTD; 
- delen van jabowreg BRANDIS; 
- delen van jabowreg TEMPLIN; 
- delen van avhelireg STENDAL. 

Verloop 
27/5: 
28/5: 

29/5: 
30/5: 
31/5: 

van de oef: 
verd gev en tegenav; geen lusteun; 
gevverk, av met tkbat ost door art, avn door jagers van 
BRANDIS en TEMPLIN; avn door gevheli's van STENDAL, 
alsmede het leggen van mijnen door heli's; 
verd gev, ost door vltgn en lumbl acties met heli's; 
idem als 29/5; 
idem als 29/5, alsmede het leggen van mijnen door 
heli's . 

MID/KL 144/91 
Op 070691 duurde deze oef nog voort. 

MID/KL 149/91 
Deze oef duurt nog steeds voort en heeft o.a. een demo karakter. 

OEFENING 47 GTD/3 SHOCK 

BRON: MODGE FAFIC Weekly intsum 005/jul/91 van dd 290791 

Delen van 47 GTD/3 SHOCK zijn betrokken bij gevoef op de LETZLIN
GER HEIDE. 

GEHEIM 
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WGF 
AT-BRIG/WGF 

BRON: BAOR G2 Intsum periode 4/91 van dd 220591 

Sedert enige tijd heeft de WGF de beschikking over een ATbrig, 
gesubordineerd aan WGF. 
Van deze brig zijn de volgende gegs door de Sovjets vrij gegeven: 
naam 122 ATbrig 
subord : 34 Artdiv 
locatie: Koenigsbrück 
instnr : 223 
kazerne: Neues Lager Kaserne 
coord 33U VS 229814 

Vo l gens Sov j et bronnen bes chi kt d e ze b r ig ove r 36x atrksys op 
p a vtgn, 34x MT-LBu s erie en 5 2x MT-1 2. 
De vtgn uit de MT-LBu s e r ie kunnen o.a. ook het type MT-LB 
M-1 9 83/2 met AT- 5 o f a nde r e moder ne atr k omva tten . 

VERKBATS/D I VS/ 3 SHOCK 

BRON: BAOR G2 Intsum per iode 5/91 v a n dd 1006 91 

Volgens de BAOR Or bat ( en ook volg e ns onze SBD'n ) beschik t 1 0 GTD 
over 41 Verkbat stat in HALBERSTADT PC 415 4 79 en besch i k t 4 7 GTD 
ove r 1 12 Verkbat stat in HILLERSLEBEN PC 7059 49. 

Er zi jn gegs b~schikbaar waaruit blijkt dat het v oormalige 11 2 
Verkbat/47 GTD eind 1989 of begin 1990 is verpl naar BURG 
(PC 961935) , instnr 262 en nu is hernoemd naar 7 Verkbat /4 7 GTD 
en t egenwoordig is stat te MAGDEBURG (PC 838806) , i n stnr 283 . 

Tevens is bekend geworden dat de naam van het ver kbat van 10 GTD 
moet zijn : 112 Verkbat . 

VERPLAATSING EHDN VAN 2GTA EN 3 SHOCK 

BRON: BAOR G2 Intsum periode jul 1991 van dd aug 91 

In sep 1990 is het zelfst tkbat van 94 GMRD/2 GTA verpl van 
HAGENOW (PE 42) naar vermoedelijk SCHWERIN (PE 54) , hetgeen een 
verlaten vlgvld is waar vroeger een subehd van 221 Zelfst Tkreg 
van 2 GTA was gelegerd . (221 Zelfst tkreg is teruggetrokken naar 
de SU . ) . 
Als ehdsaandui ding van dit tkbat werd 43 Zelfst tkbat aangehou
den . Volgens Sovjet opgave moet dit 28 Zelfst tkbat zijn. 

GEHEIM 
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In apr/mei 1991 ZlJn 245 GMRR en 99 Artreg, beide van 
47 GTD/3 SHOCK verpl van MAGDEBURG (PC 88) naar MARLWINKEL 
(PD 91) in de LETZLINGER HEIDE, teneinde een aantal voormalige 
inst van 12 GTD, welke begin dit jaar naar de SU is teruggetrok
ken, te bezetten. 

10 GTD EN 47 GTD VAN 3 SHOCK 

BRON: MID/KL Intsum nr 205/91 van dd 020991 
MID /KL Intsum nr 214/91 van dd 130991 

Er zijn aanwijzingen dat 10 GTD en 47 GT , beide van 3 SHOCK ob 
zullen worden gesteld van 20 GA. Beide divs zullen als laatste 
naar de SU terugkeren . De staf van 3 SHOCK zou nog dit jaar naar 
de SU terugkeren . Officiele bevestiging van de ob-stelling dient 
te worden afgewacht . 

MID/KL 214/91 
Er zijn een aantal meldingen dat 10 GTD en 47 GTD m.i.v. heden 
(130991) ob zijn gesteld van 20 GA . 

NIEUWE BENAMING 3 SHOCK 

BRON: BAOR Intsum jun 91 van dd 080791 
(ontvangen op 230991) 

Volgens bron wordt 3 SHOCK door HQ-WGF nu aangeduid als 3 Gemengd 
lr (3 Combined Arms Army) . 

WGF RELOCATIES 

BRON : BAOR Intsum aug 91 van dd 090991 

Uit rapportages van de afgelopen weken is gebleken dat diverse 
ehdn binnen de WGF van locatie zijn verwisseld . Deze ehdn zijn: 

465 NBCbat/WGF van Inst 201, KIETZ (VU 7525) naar RIESA 
(US 8285); 

ATafd van 20 GMRD/1 GTA van Inst 241, PLAUEN (TR 9498) naar 
OSCHATZ (US 6864); 

29 Zelfst tkbat/57 GMRD/8 GA van Inst 282, NAUMBURG (US 
9672) naar Inst 262, RUDOLSTADT (PB 635201); 

het gnbat van 94 GTD/20 GA is verpl naar inst 244, BERNAU 
(VU 040364). 

GEHEIM 
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PVA 
3 MTB/PWMD VERSUS 3 MRD/PWMD 

BRON : LAS I&V Maandoverzicht juni 1991 van dd 08 - 08-1991 

3 MTB/PWMD (LUBLIN 34U FB0878) zal spoedig weer zijn oude naam 
van 3 Mechdiv/PWMD terugkrijgen. 

3 MTB was in de vroegere Poolse org 3 MRD en bestond onder meer 
uit 7 MRR, 8 MRR, 45 MRR, 20 TR en 5 Artreg. 

3 Mat Tech Ehd/3 MTB te CHELM (34U FB7368) wordt sinds mei '91 
3 Artreg genoemd. 3 Mat Tech Ehd was vroeger 5 Artreg/3 MRD. 

De omvorming van 3 MTB naar 3 MRD en de vulling van deze div 
(geheel ??) met pers is het gevolg van de nieuwe Poolse defensie
doctrine om langs alle landsgrenzen ehdn te stat. 

In KIELCE (34U DB7631) heeft 94 MTE de standaard teruggekregen 
van 4 MRR en zet daarmee de traditie van dit MR voort. 
4 MRR was vroeger gesubord aan 9 MRD RZESZOW (34U EA7142) . 

De uitreiking van de standaard aan 4 MRR is mogelijk een aanwij
zing dat dit reg de eerste ehd is van 9 MTB die is heropgericht. 
Aangenomen wordt dat 9 MTB cfm de nieuwe Poolse defensiedoctrine 
binnenkort zal worden omgedoopt naar 9 MRD . 

GEHEIM 
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NGF 
TERUGTREKKING SOVJET TRN UIT POLEN 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum nr 003/okt/91 van dd 161091 

Er zijn meldingen dat Moskou accoord is gegaan met de terugtrek
king in 1992 van de 45.000 man welke zich nu nog in Polen 
bevinden . 
Deze 45 . 000 man omvatten o . a. twee man divs, twee FENCER regn, 
een verkreg (Luskn) en twee FLANKER regn . 

GEHEIM 
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BEMD 
103 GDE LLDIV/BEMD 

BRON : MID/KL Intsurn nr 215/91 van dd 160991 

103 Gde Lldiv/BEMD (VITEBSK) is weer terug ob van laskn BEMD. 
Deze div was in jan 1990 daaraan onttrokken en ob gesteld van de 
KGB. 

Als belangrijkste reden voor de tijdelijke overheveling van de 
div, van BEMD naar KGB, begin 1990 wordt gezien de nationali
teitsproblernatiek binnen de unie en de behoefte aan gewapende 
ehdn die konden worden ingezet bij binnenlandse onlusten . 

GEHEIM 
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COMMANDANTEN 
NIEUWE COMMANDANT KUSTVERD SU 

BRON: MID/KL Intsum nr 178/91 van dd 250791 

Ltgen Ivan Sidorovich SKURATOV blijkt recentelijk te zijn benoemd 
tot C-Kustverdskn. Hij zou in feb 91 zijn bevorderd van genmaj 
naar ltgen . 
Hij was laatstelijk bekend als C-Marine-inf. 
Tot de kustverdskn worden de drie (of vier) man divs die recente
lijk van de landskn zijn overgeheveld naar de kustverdskn, de 
marine- infbrigs en de kustverdrk- en artehdn. 

NIEUWE SOVJET FUNCTIONARISSEN 

BRON: MID/KL Intsum nr 20 0/91 van dd 260891 

N.a.v. de mislukte staatsgreep in de SU zijn door GORBACHEV (op 
voordracht van JELTSIN) een aantal nieuwe (regerings-)functiona
rissen aangesteld , t .w.: 

Minister van Defensie : 
Kolgen SHAPOSNIKOV , voorheen opperbevelhebber lskn; 
Voorzitter KGB: 
BAKATIN , voorheen lid veiligheidsraad SU voor binnenlandse 
veiligheidspolitiek; 
Minister Binnenlandse Zaken: 
Ltgen BARANNIKOV, voorheen MinBiZa van republiek Rusland; 
Premier van SU: 
SILAYEV, voorheen premier republiek Rusland; 
Chef GS Sovjet skn : 
Lrgen LOBOV, voorheen CS WP skn en na de opheffing daarvan 
een niet nader geidentificeerde functie binnen de skn . 
1e Plv MinDef (?): 
Ltgen GRACHEV, voorheen C-Lltrn. 
Mogelijk heeft betrokkene de functie van 1e Plv MinDef voor 
alg zaken toegewezen gekregen. 

NIEUWE SOVJET FUNCTIONARISSEN 

BRON: MID/KL Intsum nr 205/91 van dd 020991 
COMTWOATAF Weekly intsum 004/sep/91 van dd 260991 

De volgende mutaties in de Sovjet mil top, n.a.v. de mislukte 
staatsgreep, zijn bekend geworden: 

Plv MinDef tevens opperbevelhebber laskn: 
Kolgen V.M. SEMENOV (51); 
zijn voorganger (Gen V. VARENNIKOV) is onder arrest gesteld; 
Kolgen SEMENOV was voorheen C-TBMD; hij heeft de FRUNZE 
Akademie gedaan en de Akademie van de GS. 

GEHEIM 
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Plv MinDef tevens opperbevelhebber luskn: 
Kolgen P. DEYNEKIN; 
Plv MinDef tevens opperbevelhebber luverdskn: 
Kolgen PRUDNIKOV; 
Bevelhebber llskn: Ltgen Y. PODKOLZIN. 

Volgens een nog onbevestigde melding zou ook C-WGF naar de SU 
zi j n teruggeroepen. De inmiddels afgezette voormalige CGS, Lrgen 
MOISEYEV zou hebben verklaart dat hij tijdens de staatsgreep de 
enige was die de controle had over alle strategische kernwpns van 
de SU. Lrgen SHAPOSHNIKOV heeft verklaart dat er zich momenteel 
geen enkel Sovjet-kernwpn meer op Duits grondgeb bevindt. 

NIEUWE SOVJET FUNCTIONARISSEN 

BRON: MI D/KL Int sum nr 2 09/91 van dd 060991 
MID /KL Intsum nr 21 2 /91 van dd 110 99 1 

GORBACHEV heeft op 050991 de Pl v MinBiZa , Kolgen GROMOV, ont s la
gen . 
Als nieuwe Plv MinBi~a is benoe md : Lt gen (va n d e mi l itie) V. S . 
YERIN. Verder is de nieuwe MinBiZa, BARANNIKOV bevorderd tot 
Kolgen . 

MID/KL 212/91 
De volgende nieuwe commandanten van mil districten (MD'n) zijn 
geindentificeerd : 

MOMD 
Ltgen V. M. TOPOROV is C-MOMD geworden en heeft daar mee 
Kolgen N. V. KALININ opgevolgd; TOPOROV was laats t elijk CS
FEMD. 
VOMD-URMD (gecombineerd district) 
Ltgen A . L. SERGEYEV is C-VOMD-URMD geworden en heeft daarmee 
Kolgen A. MAKASHOV opgevolgd; SERGEYEV was laatst~ lijk 

CS-ODMD . 
Beide mutaties worden gezien als uitvloeisel van de mislukte 
staatgreep . 

Na de republiek Rusland en de Oekraine heeft nu ook de republiek 
Azerbaydzhan een eigen MinDef opgericht en een MinDef benoemd. 
Dit is Ltgen V. VARSHATLY. Hij was laatstelijk bekend als C van 
een hogere offschool voor verbonden wpns te BAKU TCMD. Hij heeft 
in het verleden ook een der WGF lrs gecommandeerd. 

GEHEIM 
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NIEUWE COMMANDANTEN 

BRON: COMTWOATAF Week l y intsum 003/sep/91 van dd 190991 
MID/KL Intsum nr 214/91 van dd 1 30991 

De vo l g e nde nieuwe MD commandanten zijn gei dentificeerd: 
TBMD 
Ltgen V.S. TRETYAKOV, voorheen 1e Pl v C-TBMD 
S IMD 
Ltgen V.A. KOPYLOV, voorheen een funct i e b i j KGB grenstrn. 

Sinds d e staa tsgreep zijn n u t enmins te zes c ommandanten van e en 
mil distric t verv angen . 

COMMANDANTEN WGF LRS 

BRON: BAOR Intsum jun 91 van d d 080791 
(ontvangen op 230991) 

Ltgen Vassilii Timofeyevich SOBKOV heeft op 31059 1 het commando 
over 2 GTA overgenomen van Genmaj RUMYANTSEV . 
SOBKOV is in 1944 in de OEKRAINE geboren en is in 1966 geslaagd 
aan de KAZAN tkschool . Hij is getrouwd en heeft t wee k inderen . 

Genmaj Konstantin Valentinovich BOGDANOV, voormalig Plv C-2 GTA, 
heeft op 110691 het commando over 3 SHOCK overgenomen van Ltgen 
MITYUKHIN, doch is niet bevorderd . 

Genmaj Nikolai PETROV, voormalig C-7 GTD is vermoedelijk sedert 
eind 1990 Plv C-3 SHOCK . 

VLOOTCOMMANDANTEN 

BRON : COMTWOATAF Weekly intsum 004/sep/91 van dd 260991 

De commandanten van de Baltische Vloot (adm IVANOV), de Zwarte
Zee Vloot (adm KHRONOPULO) en de Pacific Vloot (adm KHVATOV) zijn 
als uitvloeisel van de mislukte staatsgreep ontheven van hun 
functie . De nieuwe commandant van de Zwarte-Zee Vloot is adm 
KASATONOV . De beide andere opvolgers zijn nog niet bekend. 

GEHEIM 
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MATERIEEL 
GEGEVENS MIG-31 FOXHOUND 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 001/jul/91 van dd 030791 

Uit ondervraging van een Sovjet vltg eltro onhmonteur heeft de 
volgende gegs opgeleverd: 

De monteur heeft 14 mdn dienst gedaan op het PRAVDINSK 
vlgvld no van MOSKOU. 
Zijn reg bestond uit drie gevsqns met een totaal van 25x 
MIG-31 FOXHOUND en 5x MIG-25 FOXBAT. De FOXBATS werden 
alleen gebruikt voor het vz van weergegs. 
Offn zouden de monteur hebben verte l d dat er een modernere 
versie van de MIG-3 1 bestaat, welke er aan de bui t enz ij d e 
h e tzelfde u itziet ma a r intern veel moder n e r is. De monteur 
g e loofde d a t de aanduiding voor d it vl t g MIG- 32 i s. 
Uit het d i e n s trooster had h ij opge maakt da t er precies 1 00 
p iloten in he t reg ware n, inc l d e c opilote n. Al l een zeer 
ervaren pilo ten werd e n i n di t r eg opgenomen gez i en d e 
be l ang r ij kheid v an d e verd v a n MOSKOU. Meer dan 4 0 % v a n de 
p ilot e n was majoor of h oger . 
De monteur zei verder dat zi jn reg binnen d e Sovjet luskn 
be k e nd stond als een v an de bes t e , met de beste piloten en 
d e beste uitr/v ltgn. 
V.w. b . het onh zei de monteur dat de MIG-3 1 v e e l bet r ouw
baarder was en ·makkelijker was te onderhouden dan de MIG- 25 . 
Als v oorbeeld noemde hij het verwisselen van de motor 
hetgeen bij de MIG-31 slechts 2 uur in beslag nam tegenover 
6 uur v oor de MI G-25 . 
De tijd v oor algemeen onh varieerde maar hij zei nooit een 
MIG- 31 langer dan t wee weken in een hangar voor onh te 
h ebben gezien . 

POLEN TEST T-72 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 002/jul/91 van dd 100791 

De in Polen gebouwde versie van de T-72 is recentelijk getest met 
het vuurleidingssys "MERIDA" . Dit sys is ontworpen om zonder 
modificaties aan de tk in de T-72 te kunnen worden gebruikt. 
Alhoewel het sys tijdens de test functioneerde , voldeed het 
blijkbaar niet (geheel) aan de verwachtingen. 
Het is niet bekend of de T-72 welke in LABEDY (POLEN omg GLIWICE) 
worden geproduceerd, zullen worden voorzien van de "MERIDA " . 
Alle in LABEDY geproduceerde T-72 zijn uitr met 125 mm kn en 
automatische laadinr van Tsjechische makelij. 
De laadinr isin staat om het kanon te ontladen (ook 'life' mun) . 
Doordat de muncarrousel kan draaien is het voor de schutter 
mogelijk om elke gewenste munsrt te kiezen en alsnog weer het 
kanon te laden . 

GEHEIM 
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De dikte van het pantser van de T-72 toren werd recentelijk rapp 
als ca 200 mm, inb 70 mm 'sand core'. ERA, sinds de laatste jaren 
een veel gebruikte vorm van bepantsering wordt in deze fabriek 
niet inst. De tks bestemd voor het Poolse lr hadden 'radiation 
liners', maar deze waren niet aanwezig op de exportversie. 
In LABEDY zijn naar verwachting in de jaren 85-87 ca 300 T-72Ml 
tks geproduceerd. Daarna is de productie scherp gedaald . 

INVOERING SA-10 C 

BRON: MODGE FAFIC Weekly intsum 002/jul/91 van dd 080791 

De Sovjets zijn begonnen met de invoering van de SA-10 C in de 
luverdgordel rond MOSKOU. Behalve invoering van nieuwe sysn /si tes 
worden ook oudere modellen SA-10 vervangen door de nieuwe SA-lOC. 
De volgende verschillen zijn wrn: 

de vuleidingsrdr TOMB STONE (een mod FLAP LID met grotere 
antenne); 
12 lanceerrekken gemonteerd op semitrailers; 
een mod rk met een bereik van meer dan 150 km; 
een nieuwe BIG CONE antenne voor data transmissie doelein
den. 

Het sys heeft dezelfde mobiliteit als de SA-lOB. 

GECOMBINEERDE VUURMONDEN 

BRON : UKMOD Intel report for mei 1991 van dd 230991 
COMTWOATAF Weekly intsum 003/aug/91 van dd 220891 

De Sovjets zijn reeds jaren bezig met de ontwikkeling van 
gecombineerde vmdn. 
De 2S9 werd in het begin van de tachtiger jaren ontwikkeld, de 
2Bl6 , een getrokken variant van de 2S9, werd in 1985 ontwikkeld, 
echter pas tegen het eind van de jaren tachtig ingevoerd en de 
2S23, een variant op wielonderstel is in nov 1990 op een expositie 
in Manila getoond. 

De huidige varianten hebben allen een 120mm getrokken loop welke 
zowel houwitser als mortiermun kan verschieten, inhoudende HE, 
HEAT, Licht, Rook en Brandgranaten. Het is nog niet geheel 
duidelijk in hoeverre de mun tussen de diverse varianten uitwis
selbaar is . 
De vuursnelheid is ca 8-10 schoten/min. 
De dracht met indirecte richting is ca 8 km en bij gebruik van 
RAPmun ca 15 km. Alle varianten kunnen eveneens met directe 
richting schieten. 
De 2S9 en vermoedelijk ook de 2823 kunnen middels parachutes 
worden afgeworpen, zijn amfibisch en bieden NBC-bescherming voor 
de bemanning. 

GEHEIM 
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Invoering 
1 . 2S9 

De 2S9 is ingevoerd b i j de artehdn van de marine-inf, bij de 
art afdn van de art r e gn van de l l trn en bij de KGB g r ens trn . 
Het batteri j c ov tg , een I V119, is uitr met een doe l zoekrdr 
en een vuu r l e i d ingscomputer. 
De 2S9 komt n iet meer voor bij d e lls t o rmehdn en ook niet 
bi j sommi g e MRD's o f TD's zoals eerst werd aangenomen. 

2. 2B16 

3. 

Oors pronk e l ij k werd aangenomen dat de 2B16 een verva ngin g 
voor art s y sn in llst orme hdn zou z ij n. To t nu toe i s e c h t er 
n og ge e n i nvoer ing wrn . Volgens Sovjet CFE dat a i s een 
beper kt a a n tal ingevoerd bij 4 5 MRD (KAMENKA/ LEMD) waar
schijnlijk ter vervanging v a n de 120mm mrn in de MRR 's . 
Deze div , waarschijnlijk vanwege de loc , h e eft e en ongewone 
samenste lling . Zo beschikt deze div ook over 12x BM- 22 . 

2S23 
Deze vuurmond op BTR- 80 onderstel i s v oor het eerst in 1986 
wrn en i n nov 90 getoond op een e xpositie te MANILA . 
Zij komt niet voor in de Sovjet CFE data en derhalve wordt 
aangenomen dat zij nog niet is ingevoerd bij ehdn in de 
ATTU-zone. Het is waarschijnlijk dat deze vuurmond zal 
worden ingevoerd bij mechehdn uitr met de BTR. Dit zou dan 
de vuurkracht van een mechbat aanzienlijk versterken, 
Het is ook mogelijk dat zij wordt ingevoerd bij KGB en MVD 
trn , maar dan zou zij wel onder de CFE aceoorden vallen . 

Daar al deze sysn relatief licht en zeer mobiel zijn en tevens 
snel hun vust kunnen veranderen, zou een batcommandant over een 
behoorlijk vust middel beschikken. 
Echter de terugtrekking van de 2S9 van bij mech- en tkdivs 
alsmede de zeer geringe invoering van de 2B16 zijn waarschijnlijk 
aanwijzingen dat de Sovjets zelf niet goed weten hoe deze 
vuurmonden binnen de CFE aceoorden moeten worden ondergebracht. 
De initiele invoeringsplannen van de 2S23 zijn waarschijnlijk 
doorkruist door de CFE gerelateerde reorganisaties . 

COVERSIE BMP-3 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 001/aug/91 van dd 010891 

Tijdens een Sovjet TV-programma is gebleken dat van de BMP-3 
eveneens een coversie is ontwikkeld . Dit werd nog eens bevestigd 
tijdens een interview met een hoge Sovjet officier. 
De aanduiding van deze variant is waarschijnlijk BMP-3K, maar dit 
moet nog worden bevestigd. 

GEHEIM 
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REDUCTIES 
WGF REDUCTIES 

BRON: USCINCEUR Intsum (I&W) nr 154/91 van dd 030691 
COMTWOATAF Weekly int sum 001/jun/91 van dd 050691 

Gro te de l en van vermoede l ijk 202 SA-12 Brig/WGF zijn gerel ocee rd 
naa r NARO FOMINSK (MOMD). Deze brig was voorhee n gestat t e 
MAGDEBURG/BRD. 

WGF REDUCTIES 

BRON: MODGE FAFIC Week l y intsum 0 0 3 / jun/9 1 v a n dd 17 0691 

Men is ges t art met d e terugt rekking v a n 112 SCUDbri g / 2 GTA e n 
458 SS -21brig /2 GTA. 

WGF RE DUCTI ES 

BRON : AASIC (LOCE ) dd 17069 1 

Onderstaand is een overzicht v a n e hdn waar van vo l gens b ron is 
bevestigd dat zij zijn ter ugget rokke n naar de SU e n waarvan 
bekend is naar welk MD zijn zij n t eruggetrokke n. 

207 MRD/2 GTA naar CPMD 
U/I NBCbat/207 MRD 
75 SA-6 reg/207 MRD 
693 Artreg/207 MRD 
41 MRR/207 MRD 
U/I Zelfst tkbat/207 MRD 

7 GTD/3 SHOCK naar KIMD 
56 GTR/7 GTD 
4 Gde Verkbat/7 GTD 
55 GTR/7 GTD 
40 GMRR/7 GTD 

12 GTD/3 SHOCK naar NCMD 
933 SA-6 reg/12 GTD 
332 GTR/12 GTD 
353 GTR/12 GTD 
117 Artreg/12 GTD 

27 GMRD/8 GA naar VUMD 
243 GMRR/27 GMRD 
286 SA-8 reg/27 GMRD 
28 GTR/27 GMRD 
68 GMRR/27 GMRD 

33 MRR/207 MRD 
4 20 ATafd/207 MRD 
4 00 MRR/207 MRD 
591 MRR/207 MRD 
6 Verkbat / 207 MRD 

670 Gde Artreg/7_ GTD 
287 SA-6 reg/7 GTD 
79 GTR/7 GTD 

200 GMRR/12 GTD 
48 GTR/12 GTD 
18 Gde Verkbat/12 GTD 

244 GMRR/27 GMRD 
U/I ATafd/27 GMRD 
5 Verkbat/27 GMRD 
54 Gde Artreg/27 GMRD 

GEHEIM 
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Losse ehdn 
11 SCUDbrig/8 GA naar GS (GS=??) 
732 Zelfst mechreg/8 GA naar GS 

REDUCTIES WGF 

BRON: BAOR G2 Intsurn periode april 91 van dd 220591 

Het is bekend geworden dat 390 Artbrig/8 GA/WGF is teruggetrokken 
naar de SU. Loc is niet gegeven. 

Tevens is bekend geworden dat bij 64 MRR/35 MRD/20 GA en bij 
83 MRR/35 MRD/20 GA voorb worden getroffen voor terugkeer naar de 
SU. 

Verder ZlJn er aanWlJzn dat muncplxn van 128 Artreg/57 GMRD/8 GA 
worden ontruimd, hetgeen opmerkelijk is daar de terugtrekking van 
57 GMRD in 1992 zou geschieden. 

Ten slotte is bekend geworden dat 270 Gde Artreg/11 GTD/ 1 GTA 
vermoedelijk in 1992 naar omg SMOLENSK in MOMD zal gaan. 

REDUCTIES WGF 

BRON: BAOR G2 Intsum periode mei 1991 van dd 100691 

Volgens bron zijn de volgende reducties gerealiseerd c.q. op 
gang: 

OSCHATZ SCUDbrig, grotendeels teruggetrokken via de havens 
van ROSTOCK, garnizoen op 300691 overgedragen aan Duitsland; 
390 Artbrig/8 GA, garnizoen op 300691 overgedrage~ aan 
Duitsland; 
KIRCHMOSER hrst werkplaats, garnizoen eveneens op 300691 
overgedragen aan Duitsland; 
432 SS-21 brig/1 GTA; 
11 Rkbrig/8 GA; 
(NL SBD geeft zowel SS-21 brig als SCUDbrig als o/i) 
27 SCUDbrig/20 GA; 
6 Arnfgnbat/1 GTA; 
483 Arnfgnbat/20 GA. 

Verder worden een groot aantal brandstof- en mundepots leegge
ruimd, zelfs depots van WGFniveau. 

GEHEIM 
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REDUCTIES WGF 

BRON : MODGE FAFIC Weekly intsum 004 / jun/91 v an dd 240691 

De terugtrekking van 202 SA-12 brig/WGF is cpl . De e hd is 
verplaatst naar NARO-FOMINSK/MOMD . 

Alle opln binnen 21 MRD/2 GTA zijn gestopt i.v.m. h e t treffe n van 
voorb voor terugkeer naar de SU begin 1992 . 

REDUCTIES WGF 

BRON : MID/KL Intsum nr 160/91 van dd 010791 
MID/KL Intsum nr 181/91 van dd 300791 

Bij 39 GMRD/8 GA en bij 35 MRD/20 GA vinden nog steeds activitei
ten pl in het kader van terugkeer naar de SU. 
Bij 39 GMRD/8 GA zijn aanwijzn dat de terugkeer mogelijk wordt 
vertraagd. Of en in hoeverre dit deel uit maakt van de mededeling 
van het WGF opperbevel aan de Duitse autoriteiten dat terugkeer 
van WGF-ehdn zal worden vertraagd vanwege het ontbreken van 
huisvestingsmogelijkheden, kan nog niet worden vastgesteld. 
MID/KL 181.91 
Ook bij 11 GTD/1 GTA is enig zwaar mat naar de SU getranspor
teerd. Deze div zou volgens schema pas in 1992 naar de SU 
terugkeren. 

REDUCTIES WGF 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 003/jul/91 van dd 170791 

Er zijn aanwijzn dat de PRTB te OHRDRUF (935 SA-6 reg/39 GMRD) 
zich gereed maakt voor terugkeer naar de SU. De SA-6 uitr is 
verpl van de shelters naar open lucht parkeerpln, terwijl de 
shelters zijn/worden ontmanteld . 

GEHEIM 
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REDUCTIES WGF 

BRON: MID/KL Intsum nr 173/91 van dd 180791 
COMTWOATAF Weekly intsum 001/aug/91 van dd 010891 
USCINCEUR Intsum I&W nr 296/91 van dd 231091 

Volgens een eerste melding is 27 GMRD/8GA nu nagenoeg geheel in 
de SU teruggekeerd. Delen van deze div zijn nu vastgesteld in 
TOTSKOYE in VOLGA-URAL MD. 

USCINCEUR 296/91 
Volgens deze bron is de terugtrekking cpl en heeft 27 GMRD te 
TOTSKOYE 213 MRD vervangen. Wat met 213 MRD is gebeurd vermeldt 
de bron niet. 

REDUCTIES WGF 

BRON: USCINCEUR Intsum I&W nr 219/91 van dd 070891 
MID/KL Intsum nr 187/91 van dd 070891 

Meer dan 300 tks zijn vermoedelijk verplaatst van de WGF naar 
permanente opslagpln in LEMD. 
T-80 tks arriveren sedert mei in STRUGI KRASNYYE, YEDROVO en 
VOLOGDA waar permanente opslagpln zijn. Sedert jul 91 zijn 
minstens 336 nieuw gearriveerde tks wrn en zijn vermoedelijk 
afkomstig van 27 GMRD/8 GA en 35 MRD/20 GA, waarvan de afvoer van 
tks overeenkomt met de aankomst in LEMD. 

REDUCTIES WGF 

BRON: USCINCEUR Intsurrt I&W nr 234/91 van dd 220891 
COMTWOATAF Weekly intsum 004/aug/91 van dd 280891 

12 GTD/3 SHOCK welke in juli 91 is teruggetrokken naar de SU 
is/wordt waarschijnlijk stat in VLADIKAVKAZ/NCMD . 

GEHEIM 
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REDUCTIES WGF 

BRON : EAOR G2 Intsum periode jun 91 van dd 080791 
(ontvangen 230991) 

Onderstaand vindt u een overzicht met ehdn welke ZlJn terugge
trokken naar de SU c.q. zijn opgeheven, naast reeds bekende ehdn 
zoals 12 GTD/3 SHOCK, 27 GMRD/8 GA etc. 

1 GTA 
25 SCUD brig 
U/I SA-11 brig 
U/I amf gnbat 
U/I SS-21 brig 
11 GTD/1 GTA 

7 GTR 
249 GMRR 

20 GMRD/1 GTA 
67 GMRR 

3 SHOCK 
U/I Luwabat 
10 GTD/3 SHOCK 

63 GTR 
47 GTD/3 SHOCK 

26 GTR 

20 GA 
27 SCUD brig 
U/I PRTE 
U/I amf gnbat 
U/I Vbd reg 
90 GTD/20 GA 

U/I SA-8 reg 

2 GTA 
U/I SS-21 brig 
112 SCUD brig 
413 PER (?) 
94 GMRD/2 GTA 

8 GA 

74 GTR 
204 GMRR 
286 GMRR 
288 GMRR 
U/I Onhbat 

11 SCUD brig 
18 SA-11 brig 
65 PER (?) 
79 GTD/8 GA 

17 GTR 

------------------------------------------
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REDUCTIES WGF 

BRON: BAOR Intsum aug 91 van dd 090991 

Onderstaand een lijst met kleine meldingen/aanwijzingen dat WGF 
ehdn bezig zijn om naar de SU terug te keren c.q. zich hiervoor 
gereed maken. 

Er zijn meldingen dat bij 288 Artbrig/34 Artdiv in de 
periode jun-jul 91 een hoeveelheid mun is verwijderd; 

een NATO-bron meldt dat 69 GMRR/35 MRD/20 GA is geresubordi
neerd aan 90 GTD/20 GA; 

36 PBR (MAGDEBURG) van 3 SHOCK gaat nog steeds door met het 
terugtrekken van mat en zal waarschijnlijk eind 1991 geheel 
zijn teruggetrokken; 

28 Zelfst tkbat/94 GMRD/2 GTA is begonnen met terugtrekking; 

bij 39 GMRD/8 GA is de terugkeer naar de SU in volle gang: 
498 ATafd is begonnen met terugkeer naar de SU, evenals 
23 Zelfst tkbat en 11 Verkbat en dienen op 130891 naar 
de SU te zijn teruggekeerd, terwijl 117 GMRR op 250891 
naar de SU zal zijn gegaan; tevens is een tkbat van 172 
MRR eveneens reeds teruggetrokken; 

bij de volgende ehdn zijn aanwijzingen vastgesteld die 
wijzen op spoedige terugkeer naar de SU: 

44 Gde Artbrig (PLANKEN)/3 SHOCK; 
29 GMRR/20 GMRD/1 GTA; 
249 GMRR/11 GTD/1 GTA; 

20 GMRD/1 GTA zou in 1993 naar de SU terugkeren en waar
schijnlijk worden stat in de omg van GORKI; 

bij 21 MRD/2 GTA is men gestopt met de gevopln en worden de 
insts voorb voor overgave aan de Duitse autoriteiten; 

op 250691 was de terugtrekking van 74 GTR/94 GMRD/2 GTA cpl 
evenaals die van 107 Gde Gnbat. 

GEHEIM 
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GEGEVENS TERUGTREKKING 27 GMRD 

BRON : COMTWOATAF Weekly intsum 001/okt/91 van dd 04109 1 

De vo l gende gegs omtrent de terugtrekking van 27 GMRD, welke 
voorheen behoorde tot 8 GA/WGF , zijn bekend geworden : 

de d i v is van zijn voormalige loc (HALLE/Duitsland) terugge
t rokken naar TOTSKOYE (VUMD/USSR); 
de l ua e l ms zijn waarschijnlijk bezeig met de v erv anging van 
de moderne 2S6 door de oudere ZS U 23 - 4; 
de T- 8 0 tks van de div zijn volge ns rapport ages verp l aatst 
naar LEMD en de d i v heeft de (oudere) T-7 2 t ks welke 
behoorden tot 21 3 MRD (TOTSKOYE) overgenome n; 
d e div is v e rmoedelijk geconfigureerd tot een "kader-div " . 

REDUCTI ES WGF 

BRON: MID /KL I n tsum n r 22 8/91 van dd 031 0 91 

Tussen jan 91 e n okt 91 hebbe n de h i eronder gemelde terug t rek
k ings activiti eten p laatsgev onden: 

STERKTE GEPLANDE TOT 10/91 PERC VAN NOG AANWEZIG 
PER 1/91 TERUGTR . UITGEVOERD GEPLANDE 

IN 199 1 TERUGTR. 

PERS 
302.000 ZIE ONDERSTAANDE NOOT 

TANKS 
4.251 1.041 1. 539 148 % 2 . 71 2 

APC / AI FV 
8 . 056 2 . 902 2.972 102 % 5 . 084 

ART >100mm 
3 . 486 1.084 986 91 % 2 . 500 

"OOR DE WGF LASKN ZIJN GEEN AFZONDERLIJKE PERSCIJFERS 
BEKENDGEMAAKT. IN TOTAAL (LASKN/LUSKN/ETC) ZOUDEN IN 1991 
98.830 MAN WORDEN TERUGGETROKKEN. 

Volgens bron ZlJn nog elms van 207 MRD/2 GTA, 27 GMRD/8 GA e n 
39 GMRD/8 GA bezig met terugkeer naar de SU . 

GEHEIM 
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Daarnaast zijn/worden reeds elms van de volgende divs naar de SU 
teruggezonden: 

21 MRD/2 GTA; 
57 GMRD/8 GA; 
79 GTD/8 GA; 
11 GTD/1 GTA . 

Ook van andere ehdn (op alle niveau's) is reeds mat naar de SU 
teruggezonden. Van de totale munvoorraad van de WGF zou reeds ca 
40 % (ca 250.000 ton) naar de SU zijn overgebracht. 
Tot eind sep 91 zijn reeds 217 obj/insts (onroerend goed) aan de 
Duitse autoriteiten overgedragen. Dit is ca 21% van het totale 
WGF 'bezit'. Binnenkort zullen nogmaals 162 obj/insts worden 
overgedragen. Zonder uitzondering zouden alle objecten in slechte 
tot zeer slechte staat verkeren. 
Bovenstaande vormt een bevestiging van eerdere meldingen volgens 
welke de terugtrekking van de WGF (laskn) volgens plan verloopt 
en zelfs voorligt op schema . 

REDUCTIES 21 MRD/2 GTA/WGF 

BRON: MID/KL Intsum nr 246/91 van dd 291091 

Volgens eerste meldingen zou veel pers van 21 MRD/2 GTA nog dit 
jaar naar huis terugkeren, terwijl deze div volgens schema pas in 
1992 naar de SU zou terugkeren . 

GEHEIM 
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REDUCTIES WGF LUSKN 

BRON: MODGE FAFIC Week l y intsum 002/jul/91 van dd 080791 
COMTWOATAF Wee kly i ntsum 003/jul/91 van dd 170791 

Het jagerreg MERSEBURG i s ontpl ooid op v l gvld FALKENBERG. 
PALKENBERG zal vermoedeli j k tussen 01079 1 en 30 0 991 worden 
overgegeven aan de Dui tse autoriteiten. 
Andere vlgvldn welke z ijn voorbestemd om in 1991 aan de Duitse 
autori tei ten t e worden overgegeven zijn: 
- NEURUPPI N, ALLSTEDT , KOETHEN en STENDAL . 
COMTWOATAF 003 / jul 
Op 150 79 1 is het MERSEBURGreg verpl naa r STARO KONS TANTINOV in 
CPMD. 

REDUCTI ES WGF LUSKN 

BRON: ISAM 6/91 v an dd 15-07-91 

Voor 1991 is de terugtrekki n g v a n vier regimenten gep l a nd . 
Het betr eft twee l uverdregn , e e n jabow- en e e n recce reg. 

Geplande terugtrekking WGF luskn 1991 

Reccereg ALLSTEDT FITTER 
Jagerreg KOETHEN FULCRUM 
Jagerreg MERSEBURG FULCRUM 
Jagerreg NEURUPPIN FITTER 

HELIREG JüTERBOG 

BRON: ISAM 7/91 van dd 140891 
BAOR Intsum aug 91 van dd 090991 
(230991 ontvangen) 

voltooid 
eind juli 
jul-sep 
voltooi d 

Op 1 7 en 22 juli 1991 werd 486 Helireg/WGF lask (JüTERBOG), 
bestaande uit ongeveer 40x HIND en 20x HIP naar de SU terugge
trokken met als waarschijnlijke eindbestemming AYAGUZ in TUMD . 

Hiermee hebben alle heli's JüTERBOG verlaten en is op dit vlgvld 
a lleen nog 833 Jagerreg, uitr met 39x FLOGGER C/K, stat. Dit reg 
zal volgens huidige planning in de periode jul-sep 1992 naar de 
SU terugkeren. 

GEHEIM 
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JAGERREG MERSEBURG 

BRON: I SAM 7/91 van dd 140891 

Op 010 791 werd 85 Jagerre g/16 TTL (MERSEBURG), uitr met 34x 
FULCRUM A/B/C en 3x FLOGGER C via PALKENBERG naar een vlgvld 
bui ten de ATTU-zone in TUMD gevlogen. Welk vlgvld is nog onbekend. 
Met de terugtrekking van dit reg bevindt zich op MERSEBURG, net 
als op ALLSTEDT, KOETHEN en NEURUPPIN, geen permanente vltgbezet
ting meer. 

JAGERREG KOETHEN 

BRON: ISAM 7/ 9 1 v a n dd 14089 1 

Op 29079 1 wer d 7 3 Jagerreg/ 1 6 TTL (KOETHEN, ui t r me t 30x FULCRUM 
en 6x FLOGGER C naar de SU t e ruggetrokken. De waa r schi jnl ijke 
bestemming wa s ANISOVO GOROD I SHCHE in MOMD . 

1 6 TTL ALGEMEEN 

BRON : ISAM 7 / 91 van dd 14 089 1 

In okt 1989 beschikte 16 TTL nog over ca 800 gevvltgn, omvatte nde 
306 jage rs (FULCRUM en FLOGGER K), 28 2 jabows (FITTER H/K , 
FLOGGER J 2 en FROGFOOT), 71 verk/ EOV v ltgn ( FOXBAT B/D, 
FENCER E/ F, FITTER H) e n 14 2 trainers ( FULCRUM C, FOXBAT C, 
FITTERG en FROGFOOT B). 

Naar de stand van 300791 beschikt 1 6 TTL nog over 5 9 0 gevvltgn, 
waarvan 210 jagers , 23 4 jabows, 37 verkvltgn en 109 trainers . 

Volgens Sovjet opgave zullen in 1992 drie jagerregn (JüTERBOG , 
PALKENBERG en ALTENBURG), een jabowreg (BRAND) en een onafhanke
lijk avreg (BRANDIS) worden teruggetrokken. 
Eind 1992 zal 16 TTL nog beschikken over ca 4 20 gevvltgn, 
bestaande uit 133 jagers, 174 jabows, 37 verkvltgn en 77 trainers . 

In 1993 zullen dan volgens Sovjet opgave de jagerregn WITTSTOCK, 
FINOW en ZERBST, de jabowr egn MIROW, FINSTERWALDE en GROSSENHAIN, 
het FROGFOOTreg DEMMIN en het verkreg WELZOW naar de SU worden 
verplaatst . 16 TTL zal dan in totaal nog uit 32 jagers (FULCRUM), 
40 jabows (FITTER K) en 17 trainers bestaan. 

Volgens de huidige planning zullen de Sovjets dan in 1994 de 
terugtrekking van 16 TTL voltooien . 

GEHEIM 
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REDUCTIES LUSKN WGF 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 001/okt/91 van dd 041091 

Volgens verklaringen van Sovjet offn zullen delen van de avheli
reg n "PARCHIM-1" en "PARCHIM-2" worden teruggetrokken naar 
TCHERIGOV (OEKRAINE) en ST PETERSBURG. 
Vo l gens het Sovjet reductieschema van 1991 zijn de volge nde ehdn 
teruggetrokken: 

jagerreg MERSEBURG, op 160791 naar STAROKONSTANTINOV (CPMD); 
jagerreg KOETHEN, op 290791 naar ANISOVOGORODISHCH~ (MOMD); 
j abowreg NEURUPPIN, op 280591 naar KALININ (MOMD); 
verkreg ALSTEDT, op 210591 een sqn naar TBILISI (TUMD) en 
een sqn naar MONCHEGORSK (LEMD). 

FENCERS VAN WELZOW 

BRON: COMTWOATAF Week l y intsum 004/oct/91 van dd 231091 

Er zij n b e vestigde wrn dat de acht SU- 24 FENCER-F ECM-vltgn v a n 
WEL ZOW z i ch n u te CHORTKOV (CPMD) bevinden. 

REDUCTIES LEGN ICA LUCHTLEGER 

BRON: COMTWOATAF Week l y intsum .... / j un/9 1 van dd 250691 
USCINCEUR Intsum ( I &W) 1 76/91 v a n dd 250691 
MID /KL Intsum n r 1 56 /91 van dd 250691 

Het jabow r e g BRZEG/Luc h t lr Legnica (uitr me t FLOGGER) is 
teruggetrokken . Het v e rkreg te BRZEG (uit r met BREWER ) was reeds 
in aug 89 teruggetrokken. 
Luchtlr Legnica bestaat nu nog uit drie FENCER regn, t wee FLANKER 
regn en een verkreg , met een t otaal van 175 v ltgn . 
Onderstaand geeft de huidige bezetting van luchtlr Legnica aan : 

jabowregn 
SZPROTAWA SU-2 4 FENCER 
OSLA SU-2 4 FENCER 
ZAGAN SU- 24 FENCER 

jagerregn 
CHOJNA SU-27 FLANK ER 
STARGARD SU-27 FLANK ER 
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ver kreg 
OSLA MI G-25 FOXBAT 

USCINCEUR 176/9 1 
Volgens deze bron is het FLOGGERreg van BRZEG teruggetrokken naar 
SMOLENSK/MOMD of naar SHCHUCHIN/BEMD of naar POCHI NOK/MOMD. 

REDUCTIES NGF 

BRON: MID /KL Intsum nr 178/91 va n dd 25 0 7 91 

Op 230791 is een begin ge maakt met de t e rugtre kk i ng v a n ehdn v a n 
de NGF . Het gaat hierbi j v e r mo e deli j k om d elen v a n 76 (G) TR/2 0 TD 
uit het zw v a n Polen. De n i euwe bestemmin g v an het r e g i s 
v ermoedelijk omg KIEV . Eind d e ze maand moet de t erugt r ekki n g v a n 
het reg cpl zijn . Omtrent de t e r ugtr e kki n g v an de r e s t v~n 20 TD 
is nog n iets beke nd. De a ndere d i v van de NGF ( 6 GMRD) moet in 
199 2 vanuit nw Polen n a ar de SU ter ugkeren . 

HO TVD WEST 

BRON : ISAM 7 /91 van dd 14089 1 
LAS I&V Maandoverzicht aug 91 van dd 300991 

Eind juni 91 heeft Gen POSTNIKOW (C - TVD West) de Poolse regering 
officieel info dat het HQ te LEGNICA is o ntruimd en o ff i ciee l is 
opgehe v e n. 
Momenteel zijn er aanwij zingen dat het nieuwe HQ TVD - West zich in 
de buurt van SMOLENSK (MOMD) bev indt . 

REDUCTIES NGF 

BRON : MID/KL Intsum nr 183/91 van dd 010891 

C-NGF, Kolgen DUBININ, heeft in grote lijnen een schema voor de 
terugtrekking van de NGF bekend gemaakt . 
1 . In de loop van 1991 zal naast de ehdn en staven welke reeds 

zijn vertrokken ook 20 TD/NGF worden teruggetrokken. 
2. In 1992 zal 6 GMRD/NGF naar de SU vertrekken en zullen een 

of twee vliegbasis worden gesloten. 
3 . In 1993 zullen vbd ehdn uit Polen vertrekken en zal de 

Sovjet marinebasis te SWINOUJSCIE worden gesloten . 

Hoewel dat niet is gezegd, wordt vooralsnog aangenomen dat voor 
de periode tussen eind 1993 en eind 1994, zolang de terugtrekking 
van de WGF nog niet is voltooid, nog log- en beveiligingsehdn in 
Polen zullen blijven . 

GEHEIM 
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POLITIEK 
DEMONSTRATIE VAN VROUWEN VAN SOVJET MILN 

BRON: Telegraaf van dd 130791 
Berliner Morgenpost van dd 120791 

Naar schatting 500 vrouwen van Sov j et miln hebben op een startbaan 
van een helibasi s nabi j J UTERBOG een sit - in van vier dagen 
ge houden nada t zi j hadden gehoort dat hun mannen zouden worden 
overgeplaatst naar de omg van SEMIPALATINSK in KAZACHSTAN. Deze 
basi s l i gt in de buurt van het groots t e nu c testgeb van het 
Sov j e t lr en zou gevaarli j ker zi j n d a n TSJERNOBYL . 
He t v liegverkeer wa s gedurende de sit- i n onmogeli j k. 
De mil Sovjet autoritei ten eisten van d e miln d e baan "schoon te 
vegen ", maa r z ij weigerde n op t e t r e d en t egen hun echtgenot e s . 
De mi ln werden vervolgens ges t raf t . 

MILITAIRE HERVORM I NG SOVJ ET UNIE 

BRON: MI D/KL Intsum nr 148/91 van dd 1 30 69 1 

De lessen , geleerd uit d e Golfoor log hebben h e t debat over mil 
hervormingen en aanpassin g v an de mil d octri ne i n de SU doen 
toenemen . 
Op dit mome n t kunnen m.b . t. he t mi l herv o rmingsproc es dr i e 
hoofdstromen worden onderkend : 
1 . De hervor mingsgezinden s t elle n dat de nederlaag v an Irak , 

het inferie ur zijn van het Sovjet mat en de a fname v an het 
Sov jet mil vermogen heeft demo. Tevens beweren z ij dat de 
oorlog de superieuritei t v a n een 'klein ' professioneel l r 
met moderne wpnsysn t . o . v. een 'groot' d pln l r hee f t 
aangetoond . Rad i cale hervorme rs stellen zelfs dat er op d i t 
moment voor de SU geen echte e x terne dreiging meer bestaat 
en dat een groot kostbaar, inefficient Sov jet l r een blok 
aan het been is van de noodlijdende Sov jet economie . 

2. De 'hardliners' houden vol dat de galfoorlog wederom heeft 
aangetoond dat een e x terne dreiging nog steeds aanwezig is . 
In aanvulling daarop stellen zij dat het huidige proces van 
mil hervorming opnieuw moet worden bezien o f tenminste moet 
worden gestopt tot dat NAVO overeenkomstige reducties en 
aanpassingen van de mil doctrine heeft aangekondigd/uitv. 

3 . De meer pragmatische 'Moiseyev-school', die op dit moment de 
meerderheid schijnt te vertegenwoordigen verdedigt een 
stapsgewijze benadering van de mil hervorming , een creatieve 
ontwikkeling van de mil doctrine in antwoord op de zich 
wijzigende veiligheidssituatie en een opvoering van de 
kwalitatieve mogelijkheden van de skn . 

De discussie over de hervorming van de skn zal nog wel enige tijd 
voortduren. Welke koers uiteindelijk zal worden gevolgd en wat 
daarvan de implicaties zullen zijn zal pas op langere termijn 
duidelijk worden. 
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NUCLEAIRE OPSLAGPLAATS EN 

BRON: CO~~WOATAF Weekly intsum .. . . /jun/91 v an d d 25 C1 91 

Sedert begin 1990 hebben de Sovjets 33 Nuc opslagpln (NWSSS) in 
Oost-Europa gesloten. Acht tot negen NWSSS in (Oost- )Duitsland 
en een in Polen zijn nog steeds actief . Indien de Sovjet s op de 
huidige voet doorgaan met het deactiver en van zulke sites , zijn 
tegen eind 1991 alle NWSSS in Oost-Europa gesloten . 

TERUGTREKKING WGF 

BRON: MID/KL Intsum nr 158/91 van dd 270691 

Het opperbevel van de WGF heeft de Duitse regering laten weten 
met ingang van 010791 de terugtrekking van WGF-ehdn te moeten 
vertragen omdat er geen huisvesting meer zou zijn voor de 
terugkerende miln en hun gezinnen . 
De Duitse regering heeft in een eerste reasctie laten weten 
verbaasd en ontstemd te zijn over de mededeling . 

AFZETTING GORBATSJOV 

BRON: A.N.P. Nieuws van dd 19081991 
MID/KL Intsum 195/91 van dd 190891 

In de nacht van 18/8 op 19/8 is de president van de SU, Michael 
Gorbatsjov afgezet. Formeel is hij ziek. 
Het land wordt nu bestuurd door een commitee, o.a. bestaande uit: 
- Hfd KGB, Lrgen Kryuchikov; 
- MinDef, MSU Yazov; 

.. .......... , Yanayev'; 

............ , Pavlov; 

............ , Lublianov. 

Het commitee heeft voor bepaalde delen van het land de 
noodtoestand uitgeroepen welke zes mdn van kracht zal 
blijven, teneinde "orde op zaken te stellen". Volgens hen 
stevende het land op de afgrond af. Lublianov heeft aangege
ven dat het Unie Verdrag niet van kracht zal zijn. 
In hun radiocommunicé werd aangegeven dat dit het einde van 
de 'perestroika' was. 
Boris JETSIN heeft opgeroepen tot een landelijke staking. 
Hij heeft tevens verklaard dat de door de nieuwe machtheb
bers aangekondigde maatregelen in zijn republiek niet geldig 
zijn. 
De vrije rdzender te KAUNAS is door Sovjet trn bezet. 
De vrije rdzender te MOSKOU is uit de lucht gehaald. 
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President Landshergis (BAMD) heeft voor 19/8 's middags een 
spoedvergadering i ngelast en heeft de burgers van VILNIUS 
opgeroepen naar het regeringsgeb te komen teneinde te 
voorkomen dat het door Sovjet mi l n zal worden bezet. 
I n de straten van MOSKOU zijn mil cols wrn, waaronder tks. 
Er zijn meldinge n dat op diverse p l n in MOSKOU wordt demo en 
dat mensen op tks k l immen die door de straten rijden . 
De nieuwe machthebbers hebben een aantal beperkende maatrege
len afgekondigd, o.a.: 
- persvri j heid is ingetrokken; 
- demonstra t ies zi j n verboden; 
- waar wel wor d t demo zal uitgaansverbod wo rden ingesteld; 
- KGB en ehdn Bi Za hebben speciale volmachten gekregen; 
- a l l e poli t ieke partijen zijn verbode n. 
I n LI TODEN zij n d e gebouwen van rd en tv omsinge ld door 
Sov j et miln. 
De gebouwen van TASS en ISTVESTI A in MOSKOU zijn oms inge l d. 
De havenstad TALLIN is afgesloten door de Sovjet marine . 

EHDN COUP 

BRON : MID/KL Int sum n r 1 97 /9 1 van dd 21 0891 

In en rond MOSKOU zijn elementen v an de v olg e nde ehdn vas tge 
steld : 

4 Gde Tkdiv 'KANTEMIROV' ; 
2 Gd e Mechdiv 'TAMAN' ; 
10 6 Gde Lldiv u i t TULA ; 
elms v a n Lloplschool t e RYAZAN . 

Tev ens bevinden zi c h i n en om MOSKOU ehdn v a n de KGB en v an 
MinBi Za . 

Sovjet ehdn d ie in de loop v an gis t erav ond e n. v anacht he bben 
geprobeerd het parlementsgeb van de Russische Federatie te 
bereiken , behoorden waarschijnlijk tot 103 Gde Lldiv uit VITEBSK . 
Deze div is begin vorig jaar ob gesteld van de KGB . 

In en rond LENINGRAD zijn elms vastgesteld van 76 Gde Lldiv uit 
PSKOV en eveneens van 103 Gde Lldiv (KGB). 
Daarnaast bev inden zich ook in LENINGRAD ehdn van de binnenlandse 
veiligheidstrn en KGB ehdn . 

In de Baltische Landen bevinden zich naast ehdn van MinBiZa 
(veiligheidstrn) en van de KGB ook reguliere ehdn zoals 
7 Gde Lldiv u i t KAUNAS . Bij de meeste reguliere ehdn in deze 
streken waren geen bijzonderheden vast te stellen terwijl speciale 
ehdn doorgaan met het omsingelen en bezetten van overheidsgebouwen 
en/of vitale objecten , maar bovenal het uitschakelen van radio- en 
tv-stats en het toepassen van vergaande censuurmaatregelen voor de 
geschreven pers. 
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Naar verwachting ZlJn delen van 98 Gde Lldiv uit BOLGRAD betrokke n 
bij activiteiten in MOLDAVIE, evenals andere speciale trn en o . m. 
104 Gde Lldiv uit BAKU in de Kaukasische Re publieken . 

SOVJET KERNWPNS 

BRON : MID/KL Intsum nr 202/91 van dd 280891 

Volgens de nieuwe MinDef, SHAPOSNIKOV, dreigt er geen enkele 
gevaar voor een ongecontroleerd gebruik van kernwpns . 
Alle kernwpns, ook de tactische, zullen als de republieken 
onafhankelijk worden onder de centrale leiding vallen. 
Het grootste deel (80%) van de Sovjet nuc macht bevindt zich op 
het grondgeb van de republiek Rusland. 
De op land stat intercontinentale ballistische rkn bevinden zich 
voor 75 % op grondgeb van Rusland, de rest in de Oekraine, Wit
Rusland (BEMD) en Kazakhstan. 
De met strategische kernwpns uitr onderzeeers hebben allen een 
thuishaven in Rusland. De strategische bommenwerpers bevinden 
zich voor de helft op vlgvldn in Rusland, de andere helft in de 
Oekraine en in Kazakhstan. 
De tactische kernwpns bevinden zich verspreid over ehdn in alle 
republieken. Bij de laskn gaat het om ca 50 sites en bij de luskn 
om 30 sites waar kernwpns liggen opgeslagen. 
Van een aantal bases in Armenie en Azerbaydzhan zijn deze wpns in 
het begin van dit jaar, gezien de gespannen sit ter plaatse , 
verwijderd. Gelet op alle beveiligingen is terroristisch gebruik 
van deze wpnsysn nagenoeg onmogelijk. Het blijft wel mogelijk dat 
een lrcommandant die volledig heeft gebroken met het centrale 
gezag deze beveiligingen omzeilt. 

VLIEGVELDEN 

BRON: BAOR Intsum jun 91 van dd 080791 
(ontvangen op 230991) 

Onderstaand vindt u een overzicht van vlgvldn in gebruik bij de 
Sovjets en daarbij de door de Sovjets geplande data voor ontrui
ming en overgave aan de Duitse autoriteiten. 

Vlgvld Data 
1991 
NEURUPPIN 1 apr - 30 jun 
ALLSTEDT 1 apr - 30 jun 
MERSEBURG 1 jul - 30 sep 
KOETHEN 1 jul - 30 sep 
STENDAL 1 okt - 31 dec 
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1992 • BRAND 1 jul - 30 sep 
FALKENBERG 1 jul - 30 sep 
ALTENBURG 1 jul - 30 sep 
ALTES LAGER 1 jul - 30 sep 
BRAND IS 1 jul - 30 sep 
WEIMAR NOHRA 1 jul - 30 sep 
HASSLEBEN 1 jul - 30 sep 
DRESDEN 1 okt - 31 dec 
PARCHIM 1 okt - 31 dec 

1993 
FINSTERWALDE 1 jul - 30 sep 
GROSSENHAIN 1 jul - 30 sep 
MIROW 1 jul - 30 sep 
WITTSTOCK 1 jul - 30 sep 
FIN OW 1 jul - 30 sep 
ZERBST 1 jul - 30 sep 
DEMMIN 1 jul - 30 sep 
WELZOW 1 jul - 30 sep - COCHSTEDT 1 jul - 30 sep 
ORANIENBURG 1 jul - 30 sep 
WERNEUCHEN 1 okt - 31 dec 

1994 
TEMPLIN 1 jul - 30 sep 
DAMGARTEN 1 jul - 30 sep 
MAHLWINKEL 1 jul - 30 sep 
SPERENBURG 1 okt - 31 dec 

Tevens is een Sovjet plan voor overdracht van oefterreinen bekend 
geworden. Dat ziet er als volgt uit: 
1991 
HEIDEHOF 1 okt - 31 dec 

1992 
LIEBEROSE 1 jul - 31 dec 
EISENACH 1 jul - 31 dec 

• 1993 
MAGDEBURG 1 jul - 31 dec 
WITTSTOCK 1 jul - 31 dec 
ALTENGRABOW 1 jul - 31 dec 
JUETERBOG 1 jul - 31 dec 
-----------------------------------------
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TOEKOMSTIGE STATUS OEKRAINE 

BRON: MID/KL Intsum nr 234/91 van dd 111091 

In de OEKRAINE volgen de uitspraken over de toekomstige status 
zich in snel tempo op. Eerder is al gesproken over een eigen lr 
met een sterkte van 200.000 tot 300.000 man en nu wordt zelfs 
gesproken over een sterkte van ca 450.000 man. 
De OEKRAINE is tot nu toe de enige republiek die er een dergelijk 
omvangrijk lr op na denkt te gaan houden. Andere republieken 
hebben zich tot nu toe veel bescheidener opgesteld, waarbij de 
RSFSR (rep RUSLAND) met 50.000 man nog het verst gaat. 
De OEKRAINE, die zich voorstelt een dergelijk lr binnen twee jaar 
op te bouwen, lijkt meer en meer op weg naar 'volledige' zelfstan
digheid. 
M.b.t. een eventuele toekomstige zelfstandigheid zal op 011291 
een referendum worden gehouden. In de tussentijd heeft de OEKRAINE 
(rog voordat van enig unieverdrag sprake is) aangegeven 'partij' 
te willen worden bij wpnbeheersingsverdragen. 
Het heeft aangegeven de CFE verdragen te zullen respecteren en 
zeer geinteresseerd te zijn in de CFE-1A verdragen waar over 
persreducties zal worden gesproken. 

Nadat de OEKRAINE al eerder met het centrum was overeengekomen 
dat mil activiteiten van het Sovjet lr alleen met toestemming van 
de republiek zullen pl vinden, is nu eenzijdig afgekondigd dat 
Sovjtetrn en uitr de republiek niet zonder toestemming mogen 
verlaten. Op deze wijze probeert de OEKRAINE ongetwijfeld haar 
onderhandelingspositie met het centrum m.b.t. de bestaande mil 
infrastructuur en uitr (ca 6.000 tks, ca 3.000 artsysn en ca 
6.000 papersvtgn) te verstevigen. 

BIJDRAGE 'UNIELR' 

BRON: MID/KL Intsum nr 235/91 van dd 141091 

Het lijkt erop dat de republieken MOLDAVIE en GEORGIE in het 
geheel geen bijdrage meer wensen te leveren aan het 'unielr'. 
Het parlement van AZERBAYDZHAN heeft afgelopen week besloten alle 
wpns, bases en ander mil mat die het Sovjet lr in haar republ iek 
heeft te onteigenen. Op dit moment bevinden zich in AZERBAYDZHAN 
o.a. een lldiv en vier mechdivs gesubord aan 4 Lr. 
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ALG ZAKEN 
HERSTRUCTURERING SOVJET MECH-/TKDIVS 

BRON: MID/KL Intsum 144/91 van dd 070691 

Door de chef van het Hfddirectoraat van de Sovjet tktrn, Kolgen 
GALKIN is onlangs gesteld dat de toekomstige mechdiv over 187 tks 
gaat beschikken i.p.v. de huidige 220 tks en de tkdiv over 296 
tks i.p.v. de huidige 320 tks. 
In het kader van de defensieve structuur van de Sovjet laskn is 
eerder gesteld dat de mechdiv over 155 tks en de tkdiv over 250 
tks zou gaan beschikken. 
Door een woordvoerder van de GS is in dit verband gemeld dat 
betreffende nieuwe structuur op dit moment door de Opperste 
Sovjet wordt bestudeerd. De recente voorstellen lijken te duiden 
op een toenemende invloed van voorstanders voor (meer) tkzware 
ehdn binnen de skn. 

HERSTRUCTURERING SPETSNAZ EHDN 

BRON: MID/KL Intsum 144/91 van dd 070691 

Recente info duidt op een mogelijke (tijdelijke) herstructurering 
van Spetsnaz ehdn. De spec skn, waarvan de oorspronkelijke taak: 
"verk en sabotage in vij geb is" worden op dit moment gehergroe
peerd/geherstructureerd om te kunnen worden ingezet bij het 
beteugelen van civiele onrust. 

MODERN MAT ATTU ZONE 

BRON: MI D/KL Intsurn 149/91 van dd 140691 

Het moderne mat dat de SU uit Oost-Europa terug trekt e~ het mat 
van ehdn die in het Europese deel van de SU worden ontbonden zal 
grotendeels in de attu-zone worden gehandhaafd. De 'hfdherstfaci
liteiten' welke tot nov 1990 werden leeggehaald, worden op dit 
moment opnieuw gevuld. Het relatief moderne mat in betreffende 
faciliteiten werd, voorafgaande aan de ondertekening van het CSE 
verdrag achter de oeral gebracht om niet te drukken op het attu 
potentieel en zodoende vernietiging te voorkomen. Het grootste 
deel van het moderne mat dat zich nu in betreffende hrstfacili
teiten bevind zal na een 'opknapbeurt' vooral worden ingevoerd 
bij ehdn in de attu zone welke nu nog over ouder mat beschikten. 
Het vrijkomende mat kan dan volgens de verdragsregels worden 
vernietigd of omgevormd voor civ gebruik. Om te voldoen aan de 
binnen het CSE verdrag afgesproken regionale plafonds zal het mat 
vanuit Oost-Europa vooral terecht komen in de centrale regio: 
BAMD, BEMD, CPMD en KIMD. Om het modernste mat zo evenwichtig 
mogelijk te spreiden zal de achterste regio: MOMD en VUMD 
waarschijnlijk mat afstoten naar de fl: LEMD, NCMD, TCMD en ODMD. 
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TERUGKEER HCOF TVD WEST EUROPA 

BRON: MI D/KL Intsum nr 16 0/ 91 van dd 010791 

De opperbe ve l hebber v an HCOF TVD West Eu r opa , Lrgen POSTNIKOV 
heeft een afscheids bezoek aan WARSCHAU gebracht. 
De Po l en zi j n b lij me t de Sovjet toezeggi ng dat deze staf nog 
med i o 19 91 vanuit het zw van Polen naar de SU zal terugkeren. De 
nieuwe loc van deze staf is nog steeds niet bekend. 

LOCATI E HCOF TVD WEST- EUROPA 

BRON : MID/KL I n tsum nr 186/9 1 van dd 060891 

Ir toenemende ma t e lijk SMOLENSK in het westen v an MOMD de nieuwe 
loc van de s t af van HCOF TVD Wes t Europa te wor den. Deze staf is 
eind jun 91 vanuit het zw van Polen naa~ de SU t eruggekeerd . 
Aanvankelij k bestond de indruk dat deze staf in MINSK of omgeving 
in het no deel van BEMD zou worden stat . De hui dige opperbevel
hebber v an HCOF TVD West Eur opa is nog steeds Ltgen POSTNIKOV . 

SPETSNAZ EHD 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 002/aug/91 v an dd 150891 

Op de loc van de voormalige SS-5 lanceersite te TAYBOLA bij 
MOERMANSK/LEMD is waarschijnlijk 177 Zelfst Spetsnazba t gel e gerd, 
behorende tot de 2 Spetsnazbrig / LEMD te PSKOV . 
De Sovjet landskn beschikken in totaal over zestien Spet snaz
brigs. Alleen NCMD en VOMD-URMD beschikken niet over e en 
dergelijke brig. Het is echter aannemenlijk dat 3 Spetsnazbrig/
WGF welke wordt teruggetrokken, in KUYBYSHEV in VOMD-URMD zal 
worden stat. 

TOT OP HEDEN ZIJN ER GEEN AANWIJZINGEN DAT DE SOVJETS HUN GROTE 
HOEVEELHEID SPECIALE TRN WILLEN INKRIMPEN!! 
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TANKPRODUCTIE USSR 

BRON: MID/KL Intsum 195/91 van dd 190891 
LAS I&V Maandoverzicht aug 91 van dd 300991 

In de tkfabriek te OMSK is de productie die in 1988 nog 95-100 
tks per maand bedroeg teruggelopen tot 40-45 tks per maand. 
Begin 1988 is een deel van de fabriek over gegaan op de produktie 
van civiele goederen. 
Een terugloop van produktie is ook in de tkfabriek te LENINGRAD 
vastgesteld. Hier is de produktie van de T-80 inmiddels geheel 
gestopt en zoals ook in OMSK aangevangen met de produktie van een 
nieuwe tk (T-80 variant??). 
Ook in twee andere tkfabrieken KHELYABINSK (T-72) en KHARKOV 
(T-64) is halverwege 1991 de produktie geheel gestopt. 
Uitgaande van het feit dat de SU volgens CSBM data in 1992, 187 
tks (T-80) in het europese deel zal invoeren, zal het grootste 
deel van de in 1991 te produceren tks waarschijnlijk naar de trn 
in Azie gaan. 

De SU beschikt op dit moment in het europesedeel over ca 10.000 
tks (type T-72/T-80, ca 4000 tks van het (minder moderne) type 
T-64 en nog ca 6700 verouderde tks (T54/55/62). Na implementatie 
van het CFE-verdrag (1995) zal de SU nog over 13.150 tks in de 
ATTU-zone mogen beschikken. 
Het proces van modernisering zal gezien de geringe aantallen 
welke telkenmale worden ingevoerd, nog wel een aantal jaren in 
beslag nemen en ook nog voortduren na implementatie van het CFE
verdrag. 
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66 ARTILLERIE K OE ~S /C PMD 

Gegeven. In het militair district KARPATEN (CPMD) wordt een artil-
leriekorps opgericht. Deze eenheid wordt gemeld als 66 Artilleriekorps 
en aan dit korps zijn de volgenäe eenheden gesubordineerd : 

- Staf 66 Artkorps NOVYYE-BELOKOROVICHI 
- 81 Artdiv, met als subeenheden: 

Staf 81 Artdiv VINOGRADOV 
301 Artreg 
874 Artreg 
883 Artreg 
889 Rkwreg 
894 Atreg 
2294 Matdep 
177 SCUDbri g 

- 980 Atreg 
- 1255 Atreg 

440 Artverkreg 
387 Artwerkpl 

- 1048 Matdep 
- 1596 Matdep 

VINOGRADOV 
VINOGRADOV 
KHUST 
SOLOTVINO 
KHUST 
KHUST 

NESTEROV 
ZHMERINKA 

TURK A 
ZHMERINKA 

W. van LUGINY (35U MP06); 

(34U FU53), 

(34U FU53), 
(34T GU11), 

(35U GA14); 
(35U NQ73); 

(34U FV44); 

Commentaar. Behalve in WO II beschikten de Sovjet-landstrijdkrach-
ten, tot dusver bekend, niet over een artilleriekorps. 
Dezerzijds wordt aangenomen dat in CPMD drie artilleriedivisies aan
wezig zijn, t.w.: 
- 26 Artdi V 

- 81 Artdiv 
- o/i Artdiv 

TERNOPOL 
VINOGRADOV 
ZHMERINKA 
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(35U LQ99); 
(34U FU53); 
(35U NQ73). 
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Volgens Sovjet-CSE-informatie is in ZHMERINKA geen artil leriedivisie 
aanwezig. De gesubordineerde eenheden van deze divisie die in ZHM ER INKA 
zoude n zijn gelegerd, zijn vermoedelijk ontbonden. De installaties in 
deze locatie worden nu bezet door 1255 Atreg en 1596 Matdep. 

66 Artilleriekorps bestaat grotendeels uit bestaande artillerie-een
heden van het CPMD. 

Er zijn aanwijzingen dat 177 SCUDbrig/66 Artkorps mogelijk in SAMBOR 
(34U FV68) is gestationeerd : In deze lokatie is 1 SCUDbrig/38 Lr ge
legen. Vermoedelijk zijn 177 SCUDbrig en 1 SCUDbrig dezelfde eenheid. 
De materieeldepots en 874 Artreg hebben nog geen a:tilleriestukken. 
De mogelijkheid bestaat dat deze installaties worden gevuld met artil
leriematerieel uit teruggetrokken eenheden van de WGF. 
In bijlage A is opgenomen het organigram van 66 Artilleriekorps. 

Voorlopige conclusie. In de CPMD bestaat vermoedelijk 66 Artil
leriekorps geformeerd uit veld-, raket- en antitankartillerie-eenhe
den. 

Gelet op de reorganisaties in de SOVJET-UNIE en de terugtrekking van 
artillerietroepen uit de WGF, is de oprichting van dit korps waar
schijnlijk nog niet geheel afgerond. 

CONFIDENTIEEL 



• • CONFIDENTIEEL • • 
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XXX 
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NOYYYE _ BELOKOROYICHI 

I . r I I I I I I I 

U8,8 8
x 

·::· 

YERK L40 177rn r/\111\lr-:~r-:~ 
980~ 1255 ~ 1048 ~ 1596~ 3JSJ 

YINOGRADOY SM·iBOR? NESTEROY ZHMERINKA TURKA ZHMERINKA 

27 AT-6 op 27 ? 
MT-LBu T-12 

U3J~8748 8838 @[ZSJ~ 889 894 2294 
YINOGRADOY YINOGRADOY KHUST SOLOTVINO KHUST KHUST 

48 2A36 48 D- 20 48 BM- 22/ 36 ? 
URAG AN T-1 2 

* Eenheid is mogelijk te vergelijken met een a rtille ri emee t eenhe id. 
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