
 

 

Короткий виклад 

 У Донецькій і Луганській областях Місія констатувала зменшення кількості 
порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою. 

 СММ зафіксувала численні вирви та снаряди, що пролітали, у Пікузах. 
 Спостерігачі зауважили, що на ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці 

Луганської тривали роботи з демонтажу колишніх передових позицій Збройних 
сил України та збройних формувань. 

 Місія виявила військову техніку на ділянці розведення в районі Петрівського та 
зафіксувала порушення режиму припинення вогню за межами ділянки 
розведення в районі Золотого. 

 СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в 
підконтрольних урядові районах. 

 Патрулі Місії здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню 
для уможливлення проведення ремонтних робіт на життєво важливих об’єктах 
цивільної інфраструктури, зокрема на водогоні між Золотим-3 (Стахановцем) та 
Попасною і на лініях електропередачі біля Артема, а також для забезпечення 
їхнього функціонування. 

 Доступ Місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах біля 
непідконтрольних урядові Нової Мар'ївки, Заїченка, Веселогорівки, 
Вознесенівки та Верхньошироківського, а також поблизу підконтрольних 
урядові Невельського та Богданівки*. 

Порушення режиму припинення вогню
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1
 На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 2 вересня 2019 року, 19:30 (за 
східноєвропейським часом). 

2
 Більш детальну інформацію про всі випадки порушення режиму припинення вогню, а також мапи 

Донецької та Луганської областей, де відмічені всі місця, згадані у звіті, представлено у додатку. 
Упродовж звітного періоду камера СММ у Кряківці не функціонувала. 

3
 Зокрема вибухи. 

4
 Зокрема з озброєння невстановленого типу. 

Щоденний звіт № 208/2019 
 від 3 вересня 2019 року1 

Кількість зафіксованих 

порушень режиму припинення вогню
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Кількість 

зафіксованих вибухів
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У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму 
припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши, зокрема, 
менше вибухів (приблизно 90 супроти 118). Більшість порушень режиму припинення 
вогню зафіксовано в районах на північний захід від н. п. Саханка (непідконтрольний 

урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя), на схід, південь і північ від 
н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) та 
на південний схід від н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід 
від Маріуполя). 

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму 
припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою, водночас зафіксувавши 

більшу кількість вибухів (3 супроти жодного вибуху). Більшість порушень режиму 
припинення вогню зафіксовано на схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 
69 км на захід від Луганська) та на східно-південний схід від н. п. Золоте 
(підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська). 

Численні вирви та снаряди, що пролітали, у Пікузах 

Увечері 1 вересня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії 
виявив, ймовірно, снаряди, що пролітали по прямій траєкторії над н. п. Пікузи 
(кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя). 

БПЛА СММ також зафіксував численні свіжі вирви в центрі населеного пункту (для 
ознайомлення з попередніми спостереженнями див. Оперативний звіт СММ від 
1 вересня 2019 року). 

Ділянка розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 

На ділянці розведення команда СММ бачила, що 10 співробітників Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і далі демонтували колишню передову 
позицію Збройних сил України на північ від мосту біля Станиці Луганської (15 км на 
північ від Луганська), а саме за допомогою крана та двох вантажівок вони прибирали 

бетонні блоки. Спостерігачі бачили 5 саперів ДСНС, які видаляли рослинність на захід 
від дороги біля колишньої передової позиції, а також проводили роботи з розмінування 
та зрізали дерева на північ від зруйнованої секції мосту на захід від дороги. 

Члени патруля Місії бачили, як 5 саперів ДСНС спустилися під зруйновану секцію 
мосту для проведення обстеження на наявність небезпечних предметів. Три сапери з 
непідконтрольних урядові районів також перебували неподалік. 

Команда СММ бачила, як 6 працівників із непідконтрольних урядові районів 
проводили демонтаж колишньої передової позиції збройних формувань , розташованої 

безпосередньо на південному краю зруйнованої секції мосту. Пізніше спостерігачі 
відмітили, що на місці колишньої передової позиції досі залишалася купа шин та 
іншого будівельного сміття. 

Біля блокпоста збройних формувань на південь від мосту в укритті міжнародної 
гуманітарної організації члени патруля Місії бачили, як співробітники організації 
надавали допомогу чоловіку (віком 60–69 років). Ті ж співробітники повідомили 

спостерігачам про те, що чоловік отримав тепловий удар, очікуючи на блокпості 
збройних формувань. У тому самому укритті спостерігачі бачили працівників, які 
встановлювали пластикові листи на даху цього укриття. 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428933
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428933
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428861
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428861
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Члени патруля Місії бачили 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з 
написами «СЦКК») між південним краєм зруйнованої секції мосту та блокпостом 
збройних формувань

5
. 

Інші ділянки розведення сил і засобів
6
 

Увечері 1 вересня камера СММ у Золотому зафіксувала 3 снаряди, що пролетіли 
орієнтовно за 2–4 км на схід. У той самий вечір, перебуваючи на північній околиці 
Попасної, команда СММ чула 7 черг зі стрілецької зброї та великокаліберного 
кулемета, а також 2 вибухи невизначеного походження приблизно за 3–5 км на східно-

південний схід (усі, за оцінкою, поза ділянкою розведення в районі Золотого, але в 
межах 5 км від неї). 

1 вересня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 1 бронетранспортер (типу БТР) 
біля позицій Збройних сил України на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське 
(непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), орієнтовно за 1,2 км на 
південь від північного краю та приблизно за 1,2 км на схід від її західного краю. 

Відведення озброєння 

СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого 
Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього. 

Загалом Місія зафіксувала 9 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній 
відведення (усі в підконтрольних урядові районах). Більш детальну інформацію 
наведено нижче в таблиці, де зазначено озброєння, розміщене з порушенням ліній 
відведення, станом на 2 вересня 2019 року. 

Ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки
7
 

Підконтрольні урядові райони 

1 вересня 

Місія зафіксувала: 

- 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) біля н. п. Вискрива 

(76 км на захід від Луганська); та 
- 2 БРДМ-2 поблизу н. п. Попасна (69 км на захід від Луганська). 

БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував: 

- 1 бронетранспортер (типу БТР) поруч із позиціями Збройних сил України на 

ділянці розведення в районі Петрівського (див. вище); 
- 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) неподалік від н. п. Лебединське (16 км на 

північний схід від Маріуполя); та 
- 1 БРДМ-2 біля н. п. Первомайське (17 км на північний захід від Донецька). 

2 вересня 

                                              
5
 Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було створено у вересні 2014 року Україною та 

Російською Федерацією, які призначили по одному із представників для спільного керування СЦКК.  

До складу Спільного центру увійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської 
Федерації, котрі були розміщені у визначених секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 
2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації були виведені зі складу СЦКК, і виїхали з 

України. 
6
 Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і 
засобів від 21 вересня 2016 року. 

7
 Згадана в цьому розділі техніка не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння. 

https://www.osce.org/ru/cio/266271
https://www.osce.org/ru/cio/266271
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Місія зафіксувала: 

- 1 бойову машину піхоти (БМП-1) поблизу Первомайського; та  
- 1 БТР-70 біля н. п. Новобахмутівка (28 км на північ від Донецька). 

Непідконтрольні урядові райони 

30 серпня 

БПЛА СММ малого радіуса дії виявив облаштовану 50-метрову траншею поблизу 
н. п. Тавричеське (35 км на північний схід від Маріуполя), що, за оцінкою, належала 
збройним формуванням. 

Зусилля СММ зі сприяння проведенню ремонтних робіт на об’єктах цивільної 
інфраструктури та забезпечення їхнього функціонування  

Патрулі Місії здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню для 
уможливлення проведення оцінки стану та ремонтних робіт на водогоні між 

н. п. Золоте-3 (Стахановець; підконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська) і 
Попасною, а також на лініях електропередачі біля н. п. Артема (підконтрольний 
урядові, 26 км на північ від Луганська).  

СММ і далі сприяла забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції 
(15 км на північ від Донецька) та здійснювала моніторинг безпекової ситуації поблизу 
насосної станції в районі н. п. Василівка (непідконтрольний урядові, 20 км на північ від 
Донецька). 

Прикордонні райони, які не контролюються урядом 

Перебуваючи на залізничній станції «Червона Могила» в н. п. Вознесенівка 
(кол. Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська) упродовж приблизно 

10 хвилин, команда СММ бачила вантажні вагони, що стояли на станційних коліях, та 
не зафіксувала руху залізницею. 

Після того як спостерігачі дісталися до пункту пропуску на кордоні поблизу 
Вознесенівки, член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район*. 
Перебуваючи на пункті пропуску на кордоні команда Місії не зафіксувала руху 
транспорту через кордон. 

*Обмеження свободи пересування та інші перешкоди у виконанні мандата СММ  

Робота з моніторингу та свобода пересування СММ обмежені загрозами у сфері безпеки, 

включаючи ризики, пов’язані з наявністю мін і невибухлих боєприпасів, а також іншими 
перешкодами, які щодня змінюються. Мандат СММ передбачає вільний і безпечний доступ по 

всій Україні. Усі підписанти Комплексу заходів погодилися з необхідністю вільного та 

безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням 

і що на такі порушення необхідно швидко реагувати. Вони також дійшли згоди, що СЦКК 

повинен сприяти такому реагуванню та здійснювати загальну координацію робіт із 

розмінування. Однак збройні формування в окремих районах Донецької та Луганської областей 
часто відмовляють СММ у доступі до районів, прилеглих до непідконтрольних урядові ділянок 

кордону України (наприклад, див. нижче). Діяльність СММ у Донецькій та Луганській 

областях, як і раніше, залишалася обмеженою після того, як 23 квітня 2017 року поблизу 

Пришиба стався інцидент, який призвів до загибелі людини. Унаслідок цього спроможність 

Місії вести спостереження залишалася обмеженою. 

Заборона доступу:  

- На блокпості в н. п. Невельське (підконтрольний урядові, 18 км на північний 
захід від Донецька) військовослужбовці Збройних сил України відмовили 
патрулю Місії у проїзді до населеного пункту. 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/312981
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/312981
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- На блокпості на південь від н. п. Нова Мар’ївка (непідконтрольний урядові, 
64 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань відмовив 
патрулю Місії у проїзді до населеного пункту, пояснивши це «проведенням 
робіт із розмінування». 

- На блокпості на схід від н. п. Веселогорівка (непідконтрольний урядові, 64 км 
на захід від Луганська) озброєний член збройних формувань відмовив патрулю 
Місії у проїзді, пояснивши це «проведенням інженерних робіт». 

- У пункті пропуску на кордоні біля н. п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; 
непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) член 
збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район. 

Регулярні обмеження на ділянках розведення сил і засобів і через міни/невибухлі 
боєприпаси: 

- Не здійснивши суцільного розмінування та вилучення невибухлих боєприпасів, 
сторони і далі відмовляли СММ у необмеженому доступі до ділянок розведення 
у районах Золотого та Петрівського, а також у можливості пересуватися 
окремими дорогами, які раніше були визначені як важливі для здійснення 
Місією ефективного моніторингу та для пересування цивільних осіб. 

Затримка: 

- На блокпості на захід від н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на 
південний захід від Донецька) військовослужбовець Збройних сил України 
дозволив СММ проїхати в напрямку населеного пункту та ділянки розведення в 
районі Петрівського лише після приблизно 55-хвилинної затримки.  

- На блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; 
непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) озброєний 
член збройних формувань знову дозволив патрулю СММ проїхати лише після 
приблизно 20-хвилинної затримки. 

- На блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 26 км на 
північний схід від Маріуполя) двоє членів збройних формувань дозволили 
патрулю СММ проїхати лише після приблизно 20-хвилинної затримки. 

Інші перешкоди:  

- Увечері 1 та в ніч на 2 вересня , здійснюючи політ над підконтрольними та 
непідконтрольними урядові районами в північній та центральній частинах 
Донецької області, БПЛА СММ дальнього радіуса дії втрачав сигнал GPS через 
перешкоди, за оцінкою, унаслідок ймовірного глушіння. Здійснюючи політ над 
районами біля н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний 
захід від Донецька), н. п. Старомихайлівка (непідконтрольний урядові, 15 км на 
захід від Донецька), н. п. Новоселівка (підконтрольний урядові, 66 км на південь 
від Донецька) та н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 20 км на північ від 
Маріуполя), той самий БПЛА зазнавав дії перешкод сигналу обох модулів GPS, 
за оцінкою, через глушіння 

8
. 

- 2 вересня в п'яти випадках БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали дії 
перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння), здійснюючи 
польоти біля н. п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід 
від Маріуполя). 

  

                                              
8

 Глушіння сигналу могло здійснюватися з будь-якого місця в радіусі кількох кілометрів від 

місцеположення БПЛА.  

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428591
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Таблиця озброєння станом на 2 вересня 2019 р. 
 

Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення 
 

Дата К-ть одиниць озброєння Вид озброєння Місце Джерело спостереження 

підконтрольні урядові райони 

02.09.2019 8 
буксирувана гаубиця (Д-20, 

152 мм) 

залізнична станція в 

н. п. Костянтинівка (60 км на північ від 

Донецька) 

патруль 

02.09.2019 1 
зенітний ракетний комплекси 

(9К33 «Оса») 

н. п. Кирилівка (26 км на північний 

схід від Маріуполя) 
патруль 

 
Озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання  
 

Дата К-ть одиниць озброєння Вид озброєння Місце Джерело спостереження 

підконтрольні урядові райони 

02.09.2019 17 танки (Т -64) 

залізнична станція в н. п.  Зачатівка 

(74 км на південний захід від Донецька) 

патруль 

02.09.2019 14 
самохідна гаубиця (2С1 

«Гвоздика», 122 мм) 
патруль 

02.09.2019 6 
самохідна гаубиця (2С3 

«Акація», 152 мм) 
патруль 

 

Дата К-ть одиниць озброєння Вид озброєння Місце  Джерело спостереження 

непідконтрольні урядові райони 

29.08.2019 21 танки 

на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км 

на південний захід від Луганська) (для 

ознайомлення з попередніми 

спостереженнями див. Щоденний звіт 

СММ від 29 серпня 2019 року) 

доступні СММ дані 

повітряного спостереження 

 

Інше зафіксоване озброєння
9
 

 

Дата К-ть одиниць озброєння Вид озброєння Місце  Джерело спостереження 

непідконтрольні урядові райони 

29.08.2019 

9 самохідні гаубиці  
на полігоні поблизу н. п. Мирне (28 км 
на південний захід від Луганська) (для 

ознайомлення з попередніми 

спостереженнями див. Щоденний звіт 

СММ від 29 серпня 2019 року) 

доступні СММ дані 

повітряного спостереження 
31 буксирувані гаубиці  

 
  

                                              
9
 СММ не змогла визначити, чи було це озброєння розміщене з порушенням ліній відведення за 

відсутності інформації про калібр цього озброєння. 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428759
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428759
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428759
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428759
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Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 2  вересня 2019 р.
10

 
 

Місце розміщення СММ Відстань і напрямок Спосіб К-ть  Спостереження О пис О зброєння Дата і час 

Камера СММ у 

н. п. Березове 

(підконтрольний уряду, 
31 км на ПдЗх від 

Донецька) 

3–5 км на ПдСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 01.09, 21:00 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 4 
спалах дульного 

полум'я  
Н/Д 01.09, 21:05 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд із ПдЗх на ПнСх  Н/Д 01.09, 21:05 

2–4 км на ПдСх зафіксувала 2 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 01.09, 23:25 

2–4 км на ПдСх зафіксувала 3 снаряд із ЗхПдЗх на СхПнСх Н/Д 01.09, 23:25 

Камера СММ у 

н. п. Чермалик 

(підконтрольний уряду, 

31 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

1–3 км на ПдПдСх зафіксувала 4 снаряд із ЗхПдЗх на СхПнСх Н/Д 02.09, 01:44 

2–3 км на Пд зафіксувала 10 снаряд із ЗхПдЗх на СхПнСх Н/Д 02.09, 02:30 

2–3 км на Пд зафіксувала 9 снаряд із ЗхПдЗх на СхПнСх Н/Д 02.09, 02:31 

2–3 км на ПдПдСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 02.09, 02:55 

2–3 км на ПдПдСх зафіксувала 2 снаряд зі СхПнСх на ЗхПдЗх Н/Д 02.09, 03:08 

2–3 км на ПдПдСх зафіксувала 2 снаряд зі СхПнСх на ЗхПдЗх Н/Д 02.09, 03:15 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 снаряд із ЗхПнЗх на СхПдСх Н/Д 02.09, 03:25 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 вибух розрив Н/Д 02.09, 03:25 

3–5 км на Пд зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 02.09, 04:27 

3–5 км на Пд зафіксувала 1 
освітлювальна 
ракета 

випущена вгору Н/Д 02.09, 04:28 

1–3 км на ПдПдСх зафіксувала 2 снаряд зі СхПнСх на ЗхПдЗх Н/Д 02.09, 04:58 

Камера СММ на Донецькій 

фільтрувальній станції 

(15 км на Пн від Донецька) 

300–500 м на ПдПдЗх зафіксувала 1 вибух розрив Н/Д 01.09, 21:26 

1–3 км на ПдПдЗх зафіксувала 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 04:20 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Майорськ 
(підконтрольний уряду, 

45 км на ПнСх від 

Донецька) 

2–4 км на СхПнСх зафіксувала 1 снаряд із Пн на Пд Н/Д 01.09, 20:24 

2–4 км на Сх зафіксувала 4 снаряд із Пн на Пд Н/Д 01.09, 21:01 

2–4 км на Сх зафіксувала 6 снаряд із ПдПдЗх на ПнПнСх Н/Д 01.09, 22:57 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд із Пн на Пд Н/Д 01.09, 22:57 

2–4 км на СхПнСх зафіксувала 3 снаряд із Пн на Пд Н/Д 01.09, 23:59 

2–4 км на Сх зафіксувала 3 снаряд із Пн на Пд Н/Д 02.09, 00:13 

2–4 км на Сх зафіксувала 4 снаряд із ПнПнЗх на ПдПдСх Н/Д 02.09, 00:58 

3–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд із Пн на Пд Н/Д 02.09, 02:25 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Мар'їнка 

(підконтрольний уряду, 

23 км на ПдЗх від 

Донецька) 

1–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
спалах дульного 

полум'я  
Н/Д 01.09, 19:58 

1–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 снаряд із Зх на Сх  Н/Д 01.09, 19:58 

1–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух розрив Н/Д 01.09, 19:58 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 
ракета 

випущена вгору Н/Д 01.09, 23:00 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 01.09, 23:15 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 01.09, 23:30 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 01.09, 23:45 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 
ракета 

випущена вгору Н/Д 02.09, 00:00 

3–5 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 02.09, 00:15 

                                              
10

 У таблиці вказані лише ті інциденти, які спостерігачі СММ бачили/чули особисто, а також ті випадки, 
які СММ оцінює як навчання з бойовою стрільбою, контрольовані вибухи і т.д. Зазначені деталі, що 
вказані — а саме відстань, напрям, тип зброї і т.д. — базуються на оцінках, зроблених спостерігачами на 

місцях, і необов'язково завжди є точними. Напис «невідомо» (Н/Д) означає, що СММ не змогла 
підтвердити таку інформацію у зв’язку з відстанню, погодними умовами та/або з інших причин. 
Порушення режиму припинення вогню, зафіксовані паралельно декількома патрулями, відображаються 

у таблиці лише один раз. 
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Місце розміщення СММ Відстань і напрямок Спосіб К-ть  Спостереження О пис О зброєння Дата і час 

Камера СММ на КПВВ у 

н. п. Пищевик 

(підконтрольний уряду, 

25 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

6–8 км на Пд зафіксувала 2 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 01.09, 20:36 

4–6 км на Пд зафіксувала 2 снаряд із Зх на Сх Н/Д 01.09, 22:49 

4–6 км на Пд зафіксувала 1 снаряд випущений вгору Н/Д 01.09, 23:02 

6–8 км на Пд зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 01.09, 23:49 

4–6 км на Пд зафіксувала 1 снаряд зі Сх на Зх Н/Д 02.09, 02:14 

4–6 км на Пд зафіксувала 3 снаряд із Зх на Сх Н/Д 02.09, 03:12 

4–6 км на Пд зафіксувала 1 снаряд зі Сх на Зх Н/Д 02.09, 03:12 

4–6 км на Пд зафіксувала 1 снаряд із Зх на Сх Н/Д 02.09, 03:14 

6–8 км на Пд зафіксувала 4 снаряд із Зх на Сх Н/Д 02.09, 03:16 

6–8 км на Пд зафіксувала 1 снаряд із ПнЗх на ПдСх  Н/Д 02.09, 03:25 

6–8 км на Пд зафіксувала 3 снаряд із Зх на Сх Н/Д 02.09, 03:42 

6–8 км на Пд зафіксувала 2 снаряд із ПнСх на ПдЗх Н/Д 02.09, 03:59 

Камера СММ у 

н. п. Світлодарськ 

(підконтрольний урядові, 

57 км на ПнСх від 

Донецька) 

2–4 км на СхПдСх зафіксувала 11 снаряд випущений вгору Н/Д 01.09, 20:37 

2–4 км на СхПдСх зафіксувала 7 снаряд випущений вгору Н/Д 01.09, 21:12 

2–4 км на СхПдСх зафіксувала 21 снаряд випущений вгору Н/Д 01.09, 21:13 

Південно-східна частина 

н. п. Авдіївка 

(підконтрольний уряду, 

17 км на Пн від Донецька) 

1 км на СхПдСх чули 1 вибух 
невизначеного 

походження  
Н/Д 02.09, 14:08 

Південно-західна частина 

н. п. Докучаєвськ 

(непідконтрольний урядові, 

30 км на ПдЗх від 

Донецька) 

2–3 км на ПнЗх чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 02.09, 14:25 

Приблизно 1 км на ПнЗх 

від залізничного вокзалу в 

н. п. Ясинувата 
(непідконтрольний урядові, 

16 км на ПнСх від 

Донецька) 

2–3 км на ПдЗх 
чули та 
бачили 

1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 02.09, 10:45 

Приблизно 2 км на ПдЗх 

від н. п. Мар'їнка 

(підконтрольний уряду, 

23 км на ПдЗх від 

Донецька) 

3–4 км на ПнСх чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 02.09, 15:20 

2 км на ПдЗх від 

н. п. Пищевик 

(підконтрольний уряду, 

25 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

відстань — Н/Д, на 

Пд 
чули 12 черга 

 
стрілецька зброя 02.09, 09:45 

відстань — Н/Д, на 

ПдСх 
чули 1 вибух 

невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 09:55 

відстань — Н/Д, на 

ПдСх 
чули 5 постріл 

 
стрілецька зброя 02.09, 13:53 

н. п. Лебединське 

(підконтрольний уряду, 

16 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

4 км на ПнСх чули 2 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 10:36 

Приблизно 2 км на ПдСх 

від н. п. Лебединське 

(підконтрольний урядові, 

16 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

відстань — Н/Д, на 

Сх 
чули 26 постріл 

 
стрілецька зброя 

02.09, 

11:58–12:05 

відстань — Н/Д, на 

ПнСх 
чули 1 вибух 

невизначеного 

походження  
Н/Д 02.09, 12:58 

відстань — Н/Д, на 

ПнСх 
чули 1 вибух 

невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 13:03 

н. п. Саханка 

(непідконтрольний уряду, 

24 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

4–5 км на ПнЗх чули 4 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 

02.09, 

12:34–12:40 

4–5 км на ПнЗх 
чули та 
бачили 

1 вибух розрив Н/Д 
02.09, 
12:34–12:40 

Відстань — Н/Д, на 

ПнЗх 
чули 6 постріл 

 
стрілецька зброя 

02.09, 

12:42–12:44 

5–6 км на ПнЗх чули 26 вибух постріл та розрив  Н/Д 
02.09, 

12:57–12:59 
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Місце розміщення СММ Відстань і напрямок Спосіб К-ть  Спостереження О пис О зброєння Дата і час 

5–6 км на ПнЗх чули 24 вибух 
невизначеного 

походження  
Н/Д 

02.09, 

13:00–13:05 

5–6 км на ПнЗх чули 12 вибух постріл  Н/Д 
02.09, 
13:00–13:05 

відстань — Н/Д, на Зх чули 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 13:03 

н. п. Горлівка 

(непідконтрольний урядові, 

39 км на ПнСх від 

Донецька) 

6–7 км на ЗхПнЗх чули 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 01.09, 23:33 

н. п. Світлодарськ 

(підконтрольний урядові, 

57 км на ПнСх від 

Донецька) 

3 км на ПдСх чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 
02.09, 
09:01–09:05 

3 км на ПдСх чули 5 черга 
 

великокаліберний 

кулемет 

02.09, 

09:01–09:05 

2 км на Пд чули 1 черга 
 

великокаліберний 

кулемет 
02.09, 09:02 

2 км на Пд чули 2 постріл 
 

стрілецька зброя 02.09, 09:02 

2 км на Пд чули 2 черга 
 

великокаліберний 

кулемет 
02.09, 09:23 

2 км на Пд чули 1 постріл 
 

стрілецька зброя 02.09, 09:23 

5–6 км на Пн чули 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 16:30 

Приблизно 500 м на ПнСх 

від н. п. Кам’янка 

(підконтрольний уряду, 

20 км на Пн від Донецька 

4–5 км на ПдПдСх чули 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 10:44 

Камера СММ на північній 
околиці н. п. Попасна 

(підконтрольний уряду, 

69 км на Зх від Луганська) 

2–4 км на Сх зафіксувала 4 снаряд із ПнПнСх на ПдПдЗх Н/Д 01.09, 22:37 

Камера СММ у н. п. Золоте 

(підконтрольний уряду, 

60 км на Зх від Луганська) 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд 

із Пн на Пд (за оцінкою, 

за межами ділянки 

розведення сил і засобів) 

Н/Д 01.09, 21:16 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд 

із ПнПнЗх на ПдПдСх (за 

оцінкою, за межами 

ділянки розведення сил і 

засобів) 

Н/Д 01.09, 21:53 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд 

із Пн на Пд (за оцінкою, 

за межами ділянки 

розведення сил і засобів) 

Н/Д 01.09, 21:54 

Північна околиця 

н. п. Попасна 

(підконтрольний уряду, 

69 км на Зх від Луганська) 

3–5 км на СхПдСх чули 5 черга 
 

великокаліберний 

кулемет 

01.09, 

22:05–22:50 

3–5 км на СхПдСх чули 2 черга 
 

стрілецька зброя 
01.09, 

22:05–22:50 

3–5 км на СхПдСх чули 2 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 

01.09, 

22:05–22:50 

Північна околиця 

н. п. Сентянівка 

(кол. Фрунзе; 

непідконтрольний уряду, 

44 км на Зх від Луганська) 

3–5 км на ПнЗх чули 1 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 02.09, 11:00 

  



- 11 - 

 

Мапа Донецької та Луганської областей
11

 

 

                                              
11

 За рішенням Постійної ради №1117 від 21 березня 2014 року, СММ базується у десяти містах на всій 

території України (Херсон, Одеса, Львів, Івано–Франківськ, Харків, Донецьк, Дніпро, Чернівці, 
Луганськ і Київ). Ця мапа східної України призначена для ілюстративних цілей. На ній вказані населені 
пункти, згадані у звіті, а також ті, де є офіси СММ (команди спостерігачів, представництва і передові 

патрульні бази) в Донецькій і Луганській областях. (Червоним кольором виділена передова патрульна 
база, з якої співробітники СММ були тимчасово передислоковані згідно з рекомендаціями експертів з 
безпеки з деяких держав–учасниць ОБСЄ та з урахуванням вимог СММ щодо безпеки. СММ 

користується цими приміщеннями та здійснює патрулювання в цьому населеному пункті в денний час).  


