
 
 

 

 

 

 

Короткий виклад 

 Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.  

 У Новолуганському внаслідок вогню зі стрілецької зброї поранено жінку. 

 У Ясинуватій поблизу патруля СММ пролунав вибух. 

 У Золотому-5 (Михайлівці) БПЛА СММ малого радіуса дії виявив будинки, що згоріли 
внаслідок обстрілу. 

 Біля Молодіжного члени патруля Місії вперше зафіксували невибухлі боєприпаси. 

 СММ здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для 

уможливлення проведення ремонтних робіт на життєво важливих об'єктах цивільної 

інфраструктури, зокрема на шламонакопичувачі фенольного заводу поблизу Залізного, 

та забезпечення їхнього функціонування. 

 Обмеження доступу Місії тривали, зокрема на пунктах пропуску через кордон біля 

Ізвариного та Сєверного, а також на блокпості поблизу Петрівського та на дорозі 

неподалік від хутора Рози*. 

 

Порушення режиму припинення вогню1 
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1
 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 камери СММ у Кряківці та Чермалику не функціонували. 

2
 Зокрема вибухи. 

3
 Зокрема внаслідок вогню з озброєння невстановленого типу. 

Щоденний звіт №212/2019 
від 7 вересня 2019 року1 

Кількість зафіксованих порушень 

режиму припинення вогню
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У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення 

вогню, зафіксувавши менше вибухів (105), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом 
(приблизно 140 вибухів). Більше половини порушень режиму припинення вогню зафіксовано в 

районах на південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від 

Донецька) та н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя). 

У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення 
вогню, тимчасом зафіксувавши майже аналогічну кількість вибухів (5), якщо порівнювати з 

попереднім звітним періодом (4 вибухи). Практично всі порушення режиму припинення вогню 

зафіксовано в районах на схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від 

Луганська). 

У Новолуганському внаслідок вогню зі стрілецької зброї поранено жінку 

Спостерігачі уточнювали повідомлення про жінку, яка дістала поранення 29 серпня в 

н. п. Новолуганське (підконтрольний урядові, 53 км на північний схід від Донецька). 31 серпня 

медперсонал лікарні Світлодарська повідомив команді СММ про те, що ввечері 29 серпня з 
Новолуганського до лікарні доправили 70-річну жінку з кульовим пораненням лівої ноги. У 

лікарні син (50-59 років) цієї жінки розказав, що його мати дістала поранення гомілки ввечері 

29 серпня, коли була одна у себе вдома на вулиці Первомайській у Новолуганському. Він 

додав, що привіз її машиною до лікарні у Світлодарську. Того ж дня співробітник відділу 

поліції у Світлодарську повідомив, що ввечері 29 серпня 70-річна жінка отримала поранення, 
коли перебувала у себе вдома на вулиці Первомайській у Новолуганському. 

31 серпня на вул. Первомайській, 12, у Новолуганському, де проживає поранена жінка, 

спостерігачі бачили свіжий кульовий отвір у дерев'яних дверях (що виходять на захід) цегляної 

літньої кухні за будинком, а також свіжий отвір від кулі в західній внутрішній стіні літньої 
кухні та кульовий отвір у західній зовнішній стіні. За їхньою оцінкою, пошкодження виникли 

внаслідок вогню з легкого озброєння, що його вели з західно-південно-західного напрямку. 

6 вересня співробітники Місії по телефону спілкувалися з 70-річною жінкою, яка розказала, що 

ввечері 29 серпня вона була на вулиці біля свого будинку (на вул. Первомайській, 12), коли 
почула постріли зі стрілецької зброї та сховалася у літній кухні. Коли вона перебувала там, у її 

ліву ногу влучила куля. Вона сказала, що син відвіз її на машині до лікарні у Світлодарську, де 

вона і до того часу проходила лікування. Жінка додала, що її нога зламана у двох місцях.  

У Ясинуватій поблизу патруля СММ пролунав вибух 

Перебуваючи на західній околиці н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на 

північний схід від Донецька), патруль СММ у складі шістьох співробітників Місії на двох 

броньованих автомобілях здійснював моніторинг дотримання режиму припинення вогню задля 

уможливлення функціонування Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від 
Донецька), коли спостерігачі почули 1 вибух невизначеного походження на відстані орієнтовно 

2-3 км на північно-північний захід, одразу після чого почули свистячий звук. Збираючись 

залишити цей район, вони чули і бачили вибух у повітрі приблизно за 100 м над автомобілями. 

Патруль благополучно залишив цей район. 

Ділянка розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 

6 вересня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 

16 км на північ від Луганська) спостерігачі бачили 3 автомобілі Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також 2 співробітників ДСНС, які за допомогою крана 
знімали українські прапори на ділянці від опор уздовж дороги орієнтовно за 350 м на північ від 

зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської (15 км на північ від Луганська) до, власне, 

зруйнованої секції мосту. Того ж дня члени патруля Місії бачили 2 вантажівки та екскаватор 

приблизно за 400 м на південь від укриття гуманітарної організації поряд із контрольним 

пунктом в'їзду-виїзду Збройних сил України.  

На зруйнованій секції мосту спостерігачі бачили цивільних інженерів із підконтрольних та 

непідконтрольних урядові районів. Вони також бачили двох саперів ДСНС під зруйнованою 

секцією мосту, а також щонайменше 7 членів збройних формувань, які прибирали металобрухт 

зі східного боку зруйнованої секції мосту та уламки на ділянці, розташованій безпосередньо на 
південному краю зруйнованої секції мосту. 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/429320
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/429320
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Інші ділянки розведення сил і засобів4 

2 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження за межами ділянки 

розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від 

Донецька) було виявлено 30-м подовження траншеї, про яку повідомлялося раніше. За 

оцінкою, траншея належить збройним формуванням. На основі тих же даних повітряного 

спостереження було виявлено незначні зміни на ділянці іншої траншеї, де нещодавно 
проводились земляні роботи неподалік від тимчасової конструкції, поза ділянкою розведення, 

на відстані приблизно 1,3 км на південь від її південно-східного кута. За оцінкою, вона 

належить Збройним силам України. 

6 вересня, здійснюючи моніторинг поблизу ділянках розведення в районі н. п. Золоте 
(підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) та н. п. Петрівське (непідконтрольний 

урядові, 41 км на південь від Донецька), команди СММ відзначили там спокійну ситуацію. 

Згорілі будинки в Золотому-5 (Михайлівці) 

5 вересня на західній околиці н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на 

північний захід від Луганська), приблизно за 800 м на схід від східного краю ділянки 

розведення, безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував 

2 пошкоджені житлові будинки (не зафіксовані за даними від 23 липня 2019 року). У більшому 

будинку було повністю зруйновано весь дах (за оцінкою, внаслідок вибуху), а зсередини 
будинок вигорів. Більшість стін будинку попадали назовні, а навколо були розкидані уламки. 

Менший будинок, розташований приблизно за 10 м на схід від більшого, був без даху та 

димоходу (за оцінкою, зруйновані внаслідок вибуху). Три додаткові будівлі (сарай, курятник та 

господарська будівля), а також машина, що стояла біля них, повністю згоріли. Із північного 

боку від будинку той же БПЛА зафіксував укріплення військового типу, що включали 60-м 
траншею, яка проходила від північної сторони будинку далі в напрямку зі сходу на захід, 

з'єднуючи 5 підземних бункерів. За оцінкою, вони належать збройним формуванням.  

Озброєння, яке СММ не змогла верифікувати як відведене5 

Місця розміщення відведеного важкого озброєння в підконтрольних урядові районах Донецької 

області 

5 вересня 

Спостерігачі зафіксували, що 28 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-27 «Ураган», 

220 мм — 20 од.; БМ-30 «Смерч», 300 мм — 8 од.) і далі бракує. 

Відведення озброєння 

СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого 

Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.  

6 вересня СММ не зафіксувала озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення. 

Ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки6 

Підконтрольні урядові райони 

5 вересня 

БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 8 бойових машин піхоти (БМП-1), 1 бронетранспортер 

(МТ-ЛБ) та 3 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2) поблизу н. п. Вискрива 
(76 км на захід від Луганська). 

6 вересня 

Місія зафіксувала: 

                                              
4
 Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і 
засобів від 21 вересня 2016 року. 

5
 Місія відвідала місця, де раніше було розміщене озброєння, яке вона не змогла верифікувати як 

відведене, оскільки умови його зберігання не відповідали критеріям, вказаним у повідомленні від 
16 жовтня 2015 року щодо ефективного моніторингу та верифікації відведення важкого озброєння, яке 
СММ адресувала підписантам Комплексу заходів.  

6
 Згадана у 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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- 1 БТР-70 на північній околиці н. п. Макарове (19 км на північний схід від Луганська); 

- 1 бойову броньовану машину (ББМ; типу БМП) у н. п. Троїцьке (69 км на захід від 

Луганська); та 

- 1 БТР-70 біля н. п. Новобахмутівка (28 км на північ від Донецька). 

Непідконтрольні урядові райони 

6 вересня 

Спостерігачі бачили 1 вантажівку з траншейною машиною (ймовірно ТМК-2) у полі 

північніше Петрівського. 

4 вересня 

БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 1 МТ-ЛБ на території покинутого 

сільськогосподарського об'єкту в н. п. Старе (кол. Червоний Прапор; 58 км на захід від 

Луганська). 

Невибухлі боєприпаси біля Молодіжного та протитанкові міни поблизу Докучаєвська 

5 вересня приблизно за 1,7 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний 

урядові, 63 км на північний захід від Луганська), на північному узбіччі дороги, БПЛА СММ 

малого радіуса дії виявив 1 реактивну гранату, що не розірвалася, з цілим боєзарядом. 
Приблизно за 15 м далі на південний схід, на південному узбіччі дороги, той же БПЛА 

зафіксував ще один невибухлий снаряд (73 мм). 

Спостерігачі знову бачили 10 протитанкових мін (ТМ-62), встановлених на дорозі поблизу 

блокпоста збройних формувань на північній околиці н.  п. Докучаєвськ (непідконтрольний 
урядові, 30 км на південний захід від Донецька). 

Зусилля СММ зі сприяння проведенню ремонту та забезпечення функціонування 

об’єктів цивільної інфраструктури  

Місія здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для уможливлення 

буріння свердловин поблизу н. п. Раївка (непідконтрольний урядові, 16 км на північний захід 

від Луганська), а також виконання ремонтних робіт на шламонакопичувачі фенольного заводу 

біля н. п. Залізне (кол. Артемове; підконтрольний урядові, 42 км на північний схід від 

Донецька). 

СММ також продовжувала сприяти забезпеченню функціонування ДФС та здійснювати 

моніторинг безпекової ситуації в районі насосної станції біля н.  п. Василівка 

(непідконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька). 

Прикордонні райони, які не контролюються урядом  

Здійснюючи моніторинг у пункті пропуску на кордоні неподалік від н. п. Ізварине (52 км на 

південний схід від Луганська), члени патруля Місії бачили, що до України заїхав 1 автобус (з 

табличками «ЛНР») та увійшла 60-річна жінка, а з України виїхали 2 автобуси (1 з 
українськими номерними знаками та 1 із табличками «ЛНР»). Через 8 хвилин член збройних 

формувань сказав патрулю Місії залишити цей район (див.  нижче). 

Ведучи спостереження в пішохідному пункті пропуску на кордоні біля н. п. Сєверний (50 км на 

південний схід від Луганська), команда Місії не зафіксувала пасажирського руху через кордон. 
За 12 хвилин член збройних формувань сказав патрулю Місії залишити цей район 

(див. нижче). 

*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 Спільний 

центр із контролю та координації (СЦКК) повинен сприяти такому реагуванню та 

здійснювати загальну координацію робіт з розмінування. Однак збройні формування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей часто відмовляють СММ у доступі до районів, 

https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/428933
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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:  

- У пункті пропуску на кордоні поблизу н. п. Ізварине (непідконтрольний урядові, 52 км 

на південний схід від Луганська) озброєний член збройних формувань сказав патрулю 

Місії залишити цей район. 

- У пункті пропуску на кордоні біля н. п. Сєверний (непідконтрольний урядові, 50 км на 

південний схід від Луганська) озброєний член збройних формувань сказав патрулю 

Місії залишити цей район. 

- На блокпості збройних формувань на північному в'їзді до н.  п. Петрівське 
(непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних 

формувань не дозволив патрулю Місії проїхати, посилаючись на «проведення 

операції». Після того член збройних формувань поговорив зі своїм «керівництвом» та 

знову не дозволив патрулю проїхати. 

- На перехресті дороги, що веде від хутора Роза (непідконтрольний урядові, 36 км на 

північний схід від Маріуполя) до н. п. Хрещатицьке (кол. Красноармійське; 

непідконтрольний урядові, 33 км на північний схід від Маріуполя) та н. п. Качкарське 

(непідконтрольний урядові, 35 км на північний схід від Маріуполя), два озброєні члени 

збройних формувань зупинили патруль СММ та не дозволили рух далі в напрямку 

населених пунктів, посилаючись на накази від інших членів збройних формувань, а 
також загрозу обстрілу цих населених пунктів. Перебуваючи там, спостерігачі 

помітили декілька невеликих вогнищ у полях біля хутора Рози.  

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 в 

районі 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 приблизно за 600 м західніше н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; 
непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) озброєний член 

збройних формувань знову дозволив патрулю Місії продовжити рух після приблизно 

35 хвилин затримки. 

Інші перешкоди:  

- 6 вересня, виконуючи політ над районам поблизу н. п. Молодіжне (непідконтрольний 

урядові, 63 км на північний захід від Луганська), міні-БПЛА СММ зазнавав дії 

перешкод сигналу (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння).  

  

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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Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 6 вересня 2019  р.
7
 

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

фільтрувальній станції 

(15 км на Пн від Донецька) 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 00:37 

Камера СММ за 1,5 км на 

ПнСх від н. п. Гнутове 

(підконтрольний урядові, 

20 км на ПнСх від 
Маріуполя) 

2–4 км на Сх зафіксувала 24 снаряд ПнЗх–ПдСх  Н/Д 05.09, 20:12 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 20:23 

2–4 км на Сх зафіксувала 15 снаряд ПнЗх–ПдСх  Н/Д 05.09, 20:30 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 снаряд ПнЗх–ПдСх Н/Д 05.09, 20:32 

2–4 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 21:02 

2–4 км на СхПнСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 22:28 

2–4 км на СхПдСх зафіксувала 3 снаряд ПдЗх–ПнСх Н/Д 05.09, 22:52 

2–4 км на СхПдСх зафіксувала 3 снаряд ПдЗх–ПнСх  Н/Д 06.09, 00:30 

2–4 км на СхПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 06.09, 02:14 

Камера СММ на Сх від 

н. п. Ломакине 

(підконтрольний уряду, 

15 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

4–6 км на СхПнСх зафіксувала 3 снаряд ПдПдСх–ПнПнЗх Н/Д 05.09, 20:45 

4–6 км на ПнПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 05.09, 20:45 

4–6 км на ПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 06.09, 02:14 

Камера СММ на КПВВ 

біля н. п. Майорськ 

(підконтрольний уряду, 

45 км на ПнСх від 

Донецька) 

1–2 км на Сх зафіксувала 1 снаряд ПдПдЗх–ПнПнСх Н/Д 06.09, 03:21 

Камера СММ на КПВВ 

біля н. п. Мар'їнка 

(підконтрольний уряду, 

23 км на ПдЗх від 

Донецька) 

3–5 км на Пн зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 19:37 

2–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 23:58 

2–3 км на ПнПнСх зафіксувала 2 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 23:59 

2–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух розрив Н/Д 05.09, 23:59 

2–3 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 01:37 

Камера СММ на КПВВ 

біля н. п. Пищевик 

(підконтрольний уряду, 

25 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

2–4 км на Пд зафіксувала 6 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 19:51 

2–4 км на ПдПдЗх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 19:51 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 18 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 20:12 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 6 снаряд ЗхПнЗх–СхПдСх Н/Д 05.09, 20:30 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 20:44 

2–4 км на Пд зафіксувала 3 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 20:45 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 20:52 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 снаряд ЗхПнЗх–СхПдСх Н/Д 05.09, 21:11 

2–4 км на Пд зафіксувала 9 снаряд ЗхПнЗх–СхПдСх Н/Д 05.09, 22:12 

2–4 км на Пд зафіксувала 2 снаряд ПнСх–ПдЗх Н/Д 05.09, 22:36 

2–4 км на Пд зафіксувала 2 снаряд ПнЗх–ПдСх Н/Д 05.09, 22:52 

2–4 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 23:28 

2–4 км на Пд зафіксувала 3 снаряд зі Сх на Зх Н/Д 05.09, 23:31 

2–4 км на Пд зафіксувала 4 снаряд Зх–Сх Н/Д 05.09, 23:35 

2–4 км на Пд зафіксувала 2 снаряд Зх–Сх Н/Д 06.09, 00:30 

2–4 км на Пд зафіксувала 2 снаряд ПнСх–ПдЗх Н/Д 06.09, 01:25 

2–4 км на Пд зафіксувала 3 снаряд Зх–Сх Н/Д 06.09, 01:26 

2–4 км на Пд зафіксувала 5 снаряд Зх–Сх Н/Д 06.09, 01:38 

Камера СММ у 

н. п. Світлодарськ 
(підконтрольний урядові, 

57 км на ПнСх від 

Донецька) 

6–8 км на СхПнСх зафіксувала 1 
освітлювальна 

ракета 
випущена вгору Н/Д 05.09, 19:44 

5–7 км на СхПдСх зафіксувала 10 снаряд Пд–Пн  Н/Д 05.09, 19:51 

5–7 км на СхПдСх зафіксувала 6 снаряд Пд–Пн  Н/Д 05.09, 19:53 

5–7 км на СхПдСх зафіксувала 6 снаряд Пд–Пн  Н/Д 05.09, 20:38 

                                              
7
 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 

Південно-східна частина 

н. п. Авдіївка 

(підконтрольний уряду, 
17 км на Пн від Донецька)  

2–3 км на ПдСх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:38 

2–3 км на ПдСх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:40 

2–3 км на ПдСх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:56 

2–3 км на СхПдСх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 10:17 

2–3 км на ПдСх чули 1 вибух невизначеного походження стрілецька зброя 06.09, 10:34 

4–5 км на СхПдСх чули 3 вибух невизначеного походження Н/Д 
06.09, 

10:36–10:46 

2–3 км на СхПдСх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 11:10 

2–3 км на ПдСх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 
06.09, 

11:23–11:42 

1–2 км на СхПдСх 
чули та 

бачили 
1 вибух розрив Н/Д 06.09, 11:50 

2–3 км на СхПдСх чули 6 постріл   
великокаліберний 

кулемет 
06.09, 12:01 

2–3 км на СхПдСх чули 4 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 12:24 

2–3 км на СхПдСх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 12:49 

2–3 км на ПдСх чули 4 постріл   
великокаліберний 

кулемет 
06.09, 12:49 

2–3 км на ПдСх чули 1 черга   
великокаліберний 

кулемет 
06.09, 12:52 

2–3 км на Сх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 14:52 

2–3 км на Сх чули 4 постріл   
автоматичний 

гранатомет 
06.09, 14:53 

2–3 км на Сх чули 4 постріл   
автоматичний 

гранатомет 
06.09, 14:56 

2–3 км на Сх чули 5 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 14:58 

2–3 км на Сх чули 2 черга   
великокаліберний 
кулемет 

06.09, 14:58 

2–3 км на Сх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 14:59 

2–3 км на Сх чули 1 черга   
великокаліберний 

кулемет 
06.09, 15:01 

2–3 км на Сх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 15:01 

2–3 км на Сх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 15:04 

2–3 км на Сх чули 1 черга   
великокаліберний 

кулемет 
06.09, 15:04 

Приблизно 1 км на ПнЗх 

від залізничного вокзалу в 

н. п. Ясинувата 
(непідконтрольний урядові, 

16 км на ПнСх від 

Донецька)  

1–2 км на ПдЗх 
чули та 

бачили 
1 вибух розрив Н/Д 06.09, 09:36 

2–3 км на ПдЗх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:52 

2–3 км на ПнПнЗх чули 1 вибух постріл Н/Д 06.09, 14:49 

100 м над патрулем 

СММ  

чули та 

бачили 
1 вибух вибух у повітрі Н/Д 06.09, 14:49 

2 км на ПдЗх від 

н. п. Пищевик 

(підконтрольний уряду, 

25 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

відстань — Н/Д, на 

ПдСх 
чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 10:01 

відстань — Н/Д, на 

ПдСх 
чули 4 черга   

великокаліберний 

кулемет 

06.09, 

10:15–10:17 

відстань — Н/Д, на 

ПдСх 
чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 10:58 

н. п. Талаківка 

(підконтрольний уряду, 

17 км на ПнСх від 

Маріуполя)    

відстань — Н/Д, на 

Сх 
чули 2 вибух постріл  

міномет (тип — 

Н/Д) 
06.09, 10:06 

н. п. Лебединське 

(підконтрольний уряду, 

16 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

3–4 км на ПдСх чули 7 черга невизначеного походження стрілецька зброя 
06.09, 

12:18–12:30 

Приблизно 2 км на ПдСх 

від н. п. Лебединське 

(підконтрольний урядові, 

16 км на ПнСх від 

Маріуполя) 

1–2 км на ПнПнСх чули 5 черга невизначеного походження стрілецька зброя 06.09, 13:32 

н. п. Світлодарськ 

(підконтрольний урядові, 

57 км на ПнСх від 

Донецька) 

5–6 км на Пд  чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 19:20 

5–6 км на Пд чули 15 вибух невизначеного походження Н/Д 
05.09, 

19:28–19:33 

2–3 км на Пд чули 2 постріл   стрілецька зброя 05.09, 20:13 

2–3 км на Пд чули 3 постріл   стрілецька зброя 05.09, 20:17 
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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 Пд чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 20:50 

2–3 км на Пд чули 29 постріл   стрілецька зброя 
05.09, 

20:55–20:59 

2–3 км на Пд чули 1 черга   
великокаліберний 

кулемет 
05.09, 20:55 

2–3 км на Пд чули 30 постріл   стрілецька зброя 
05.09, 

20:59–21:02 

2–3 км на Пд чули 10 черга   
великокаліберний 

кулемет 

05.09, 

21:02–21:04 

3–4 км на Пд чули 3 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 21:05 

2–3 км на Пд чули 22 постріл   стрілецька зброя 05.09, 21:06 

3–4 км на Пд чули 10 вибух невизначеного походження Н/Д 
05.09, 

21:06–21:10 

2–3 км на Пд чули 12 черга   
великокаліберний 

кулемет 

05.09, 

21:08–21:11 

2–3 км на Пд чули 34 постріл   стрілецька зброя 
05.09, 

21:12–21:15 

5–6 км на Пд чули 5 вибух невизначеного походження Н/Д 
05.09, 

21:13–21:16 

2–3 км на Пд чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 21:17 

2–3 км на Пд чули 4 постріл   стрілецька зброя 05.09, 21:18 

2–3 км на Пд чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 21:19 

3–4 км на Пд чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 05.09, 21:23 

2–3 км на Пд чули 7 постріл   стрілецька зброя 
05.09, 

22:44–22:46 

5–6 км на ПдЗх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 16:15 

н. п. Горлівка 

(непідконтрольний урядові, 

39 км на ПнСх від 

Донецька) 

5–7 км на Зх чули 5 вибух невизначеного походження Н/Д 
05.09, 

18:45–18:50 

Приблизно 7,5 км на ПнЗх 

від н. п. Горлівка (шахта 

Гагаріна; непідконтрольний 

урядові, 39 км на ПнСх від 

Донецька) 

0,4–0,5 км на 

ПнПнЗх 
чули 15 постріл   стрілецька зброя 

06.09, 

09:30–09:38 

Приблизно 500 м на ПнСх 

від н. п. Кам’янка 
(підконтрольний уряду, 

20 км на Пн від Донецька 

7–8 км на ПдЗх чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:35 

5–6 км на ПдЗх чули 2 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 09:53 

Північна околиця 
н. п. Попасна 

(підконтрольний уряду, 

69 км на Зх від Луганська) 

3–5 км на СхПдСх чули 37 черга   стрілецька зброя 
05.09, 

21:51–22:00 

3–5 км на СхПдСх чули 19 постріл і черга   стрілецька зброя 
06.09, 

04:00–04:25 

3–5 км на СхПдСх чули 4 черга   
великокаліберний 

кулемет 

06.09, 

04:00–04:25 

1,7 км на ПдЗх від 

н. п. Молодіжне 

(непідконтрольний урядові, 

63 км на ПнЗх від 

Луганська) 

2–3 км на ПдЗх чули 1 вибух невизначеного походження  Н/Д 06.09, 10:15 

1 км на Пн від н. п. Золоте 
(підконтрольний уряду, 

60 км на Зх від Луганська)  

3–5 км на СхПдСх чули 3 вибух невизначеного походження Н/Д 
06.09, 

10:35–10:36 

3–5 км на СхПдСх чули 2 постріл   стрілецька зброя 
06.09, 

10:35–10:36 

Південно-західна околиця 

н. п. Золоте-5 (Михайлівка; 

непідконтрольний уряду, 

58 км на Зх від Луганська) 

1–2 км на Пн чули 1 вибух невизначеного походження Н/Д 06.09, 11:27 
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Мапа Донецької та Луганської областей
8
 

 

                                              
8
 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).  


