
  

Короткий виклад 
• Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в 

Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській 
області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. 

• СММ зафіксувала спричинені обстрілом пошкодження житлових будинків у 
Розі, а також пошкодження школи й дитячого садка в Козацькому. 

• На ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської спостерігачі 
бачили, як робітники з підконтрольних урядові районів асфальтували дорогу на 
північ від зруйнованої частини мосту, а також членів збройних формувань із 
металошукачами біля основи зруйнованої частини мосту. 

• Місія зафіксувала військову техніку на ділянці розведення в районі 
Петрівського, а також одне порушення режиму припинення вогню на ділянці 
розведення в районі Золотого. 

• СММ здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для 
сприяння проведенню ремонтних робіт на життєво важливих об’єктах цивільної 
інфраструктури, зокрема лініях електропередачі поблизу Гольмівського та в 
Горлівці, а також для забезпечення їхнього функціонування. 

• Доступ спостерігачів залишався обмеженим, зокрема на блокпостах у 
Петрівському, через що доступ спостерігачів до камери СММ був обмежений, а 
також поблизу Верхньошироківського*. 
 

Порушення режиму припинення вогню1 

 
 

 

 
  

                                                 
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 й Чермалику не функціонували. 

2 Зокрема вибухи. 
3 Зокрема з озброєння невстановленого типу. 

Кількість зафіксованих 
порушень режиму 

2

Кількість  
зафіксованих вибухів3 

Щоденний звіт № 215/2019 
від 11 вересня 2019 року1 
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Мапи із зафіксованими порушеннями режиму припинення вогню 

 
У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму 
припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, 
зокрема, менше вибухів (11 супроти близько 55 відповідно). Більшість порушень 
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режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь від н. п. Пищевик 
(підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя) та в районах на 
східно-південний схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на 
північний схід від Донецька). 
 
У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму 
припинення вогню, зокрема зафіксувавши 3 вибухи, якщо порівнювати з попереднім 
звітним періодом. Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці 
розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від 
Луганська) та поблизу неї (див. нижче). 
 
Спричинені обстрілами пошкодження житлових будинків у Розі 
 
9 вересня в н. п. Роза (непідконтрольний урядові, 89 км на південь від Донецька) 
команда СММ зафіксувала спричинені обстрілом пошкодження на 7 будинках 
цивільного населення (6 повністю згоріли), а також 14 вирв неподалік. На вулиці 
Центральній у центрі населеного пункту спостерігачі, яких супроводжував член 
збройних формувань, бачили повністю згорілий одноповерховий житловий цегляний 
будинок, навколо якого на землі були уламки та шматки металевої крівлі. У межах 5 м 
на північ і північний схід від будинку спостерігачі побачили 5 свіжих вирв, в одній із 
яких вони виявили підривник від артилерійського снаряда (152 мм). За їхньою 
оцінкою, вирви утворилися від розривів артилерійських снарядів (152 мм), випущених 
із північного заходу. 
 
Приблизно за 35 м на південний захід від вищезгаданого будинку команда СММ 
побачила вщент згорілий одноповерховий житловий цегляний будинок, в якого 
обвалився дах, а навколо нього лежали уламки. Спостерігачі також бачили зруйновану 
цегляну комору приблизно за 5 м на північ. Приблизно за 50 м на західно-південний 
захід від комори спостерігачі побачили в полі вирву, яка, за оцінкою, виникла 
нещодавно внаслідок розриву артилерійського снаряда (152 мм), випущеного з 
північно-західного напрямку. Співробітники Місії також побачили біля будинку 
фрагменти ящиків для боєприпасів, маскувальну сітку та обладнання для тренувань.  
 
Приблизно за 150 м на південний схід від вищезгаданого будинку команда СММ 
бачила вщент згорілий одноповерховий житловий цегляний будинок та зруйновану 
цегляну комору на південь від нього. Навколо обох будівель лежали уламки та попіл. 
Приблизно за 25 м на північний схід спостерігачі побачили в полі свіжу вирву, яка, за 
оцінкою, виникла внаслідок розриву артилерійського снаряда (152 мм), випущеного з 
північно-західного напрямку. Приблизно за 60 м на північ від будинку спостерігачі 
бачили вщент зруйнований одноповерховий будинок цивільного населення, в якого 
обвалився дах і стіни. Приблизно за 25 м на північний захід від цього будинку 
спостерігачі бачили вирву, яка, за оцінкою, виникла внаслідок розриву артилерійського 
снаряда (152 мм), але визначити напрямок вогню не вдалося.  
 
Приблизно за 40 м на північ від вищезгаданого будинку члени патруля Місії бачили 
зруйнований одноповерховий житловий цегляний будинок, а за 15 м на захід вони 
побачили в полі вирву, яка, за оцінкою, виникла нещодавно внаслідок розриву 
артилерійського снаряда (152 мм), випущеного з північно-західного напрямку. 
Приблизно за 55 м на північ від будинку спостерігачі бачили вщент згорілий 
одноповерховий житловий цегляний будинок. За їхньою оцінкою, пошкодження 
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виникли нещодавно і були спричинені ударною хвилею від вибуху. У полі на захід від 
населеного пункту спостерігачі також бачили сліди військової техніки 
невстановленого типу. 
 
Пошкодження школи та дитячого садка в Козацькому 

 
6 вересня на північній околиці н. п. Козацьке (непідконтрольний урядові, 36 км на 
північний схід від Маріуполя) команда СММ бачила, що на двоповерховій будівлі 
функціонуючої школи були розбиті приблизно 17 вікон (на південній, східній ы 
західній сторонах). Приблизно за 300 м на північ від школи спостерігачі бачили 
тріщину у вікні з північно-західного боку двоповерхової будівлі функціонуючого 
дитячого садка. Визначити причину пошкодження будівель не вдалося. 
 
Кілька працівників школи та дитячого садка (жінки віком 30–39, 40–49 і 50–59) 
розповіли спостерігачам про те, що вранці 6 вересня вони перебували в Козацькому, 
коли почули вибухи. Вони додали, що школу та дитячий садок буде закрито до 
завершення ремонтних робіт. 9 вересня директор школи повідомив про те, що школу 
знову відкрито. 
 
Ділянка розведення в районі Станиці Луганської 
 
Удень 9 вересня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська 
(підконтрольний урядові, 16 км на північ від Луганська) команда СММ бачила, як 
група з 6 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 
видаляла рослинність приблизно за 40 м на схід від дороги, орієнтовно за 500 м на 
північ від зруйнованої частини мосту біля Станиці Луганської (15 км на північ від 
Луганська). Уранці 10 вересня члени патруля Місії бачили, як 5 саперів ДСНС 
перевіряли ділянки на східному узбіччі тієї самої дороги, приблизно за 50 м на північ 
від зруйнованої частини мосту. 
 
Того ж дня спостерігачі зауважили, що на західному узбіччі дороги було 
заасфальтовано приблизно 500 м покриття, а також бачили, як 25 робітників із 
підконтрольних урядові районів здійснювали роботи за допомогою катка, 
навантажувача та двох вантажівок приблизно за 400 м на північ від зруйнованої 
частини мосту. Члени патруля Місії також спостерігали за роботою робітників із 
підконтрольних урядові районів, які різали деревину та розплавлювали дроти на 
впалих бетонних секціях на північній стороні зруйнованої частини мосту. Уранці 
10 вересня члени патруля СММ бачили 5 саперів ДСНС з двома металошукачами, 
щупами і лопатою на східному та західному краях зруйнованої частини мосту, а також 
бачили, як до східного краю зруйнованої частини мосту підійшли 9 робітників із 
ланцюговою пилою, газовим балоном та газовим різаком.  
 
Пополудні 10 вересня спостерігачі бачили, як працівники з підконтрольних урядові 
районів здійснювали земляні роботи, розрізали колоди, а також здійснювали 
зварювальні роботи на західному та східному краях зруйнованої частини мосту, а 
співробітники ДСНС за допомогою трактора прибирали уламки. Спостерігачі також 
бачили, що приблизно за 70 м на захід від дороги, приблизно за 500 м на північ від 
зруйнованої частини мосту (у межах ділянки розведення) 5 саперів ДСНС видаляли 
рослинність і завантажували порізані дерева.  
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Співробітники Місії також бачили обабіч дороги 8 державних прапорів України на 
стовпчиках між контейнером міжнародної організації та колишньою передовою 
позицією Збройних сил України, відповідно за 750 м та 500 м на північ від зруйнованої 
частини мосту. Удень 10 вересня команда СММ бачила нову камеру на бетонному 
стовпі (там вже були встановлені дві інші камери), а також спостерігачі бачили, як 
5 співробітників ДСНС демонтували опору ЛЕП приблизно за 10 м на північ від 
зруйнованої частини мосту (для ознайомлення з попередніми спостереженнями, 
див. Щоденний звіт СММ від 9 вересня 2019 року). 
 
Уранці 10 вересня спостерігачі бачили, як до зруйнованої частини мосту біля берега 
річки підійшли 9 саперів із непідконтрольних урядові районів та 1 член збройних 
формувань (з нарукавною пов’язкою з написом «СЦКК»)4. Спостерігачі також бачили, 
як 7 саперів із непідконтрольних урядові районів з металошукачем та сокирою 
підійшли до основи зруйнованої частини мосту, а 3 члени збройних формувань 
видаляли рослинність в районі зруйнованої частини мосту. 
 
Того ж дня спостерігачі бачили 3 членів збройних формувань (з нарукавними 
пов’язками з написами «СЦКК») між південним краєм зруйнованої частини мосту і 
блокпостом збройних формувань на південь від мосту. 
 
Інші ділянки розведення сил і засобів5 
 
8 вересня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіуса дії знову 
зафіксував «ледве помітну перешкоду» (МЗП), протягнуту через автошлях Т1316, 
приблизно за 350 м на північ від блокпоста збройних формувань на південному краю 
ділянки розведення в районі Золотого (для ознайомлення з попередніми 
спостереженнями див. Щоденний звіт СММ від 28 серпня 2019 року). Той самий 
БПЛА зафіксував нову траншею, яка простягалася приблизно на 350 м зі сходу на 
захід, приблизно за 950 м на північ від південного краю ділянки розведення та 
приблизно за 2 км на захід від її східного краю (за оцінкою, належала збройним 
формуванням) 
 
Цей БПЛА також зафіксував два групи мін (щонайменше по три міни в кожній) на 
північно-західному краї тієї ж дороги, за залізничним мостом, приблизно за 800 м на 
південь від північного краю ділянки розведення і приблизно за 2 км на схід від її 
західного краю. За оцінкою, міни належали Збройним силам України (для 
ознайомлення з попередніми спостереженнями в цьому районі див. Щоденний звіт 
СММ від 4 вересня 2019 року). БПЛА також зафіксував 40-м продовження траншеї (не 
зафіксоване на зображеннях від 20 серпня 2019 року) та недавно вириту 45-м траншею 
(за оцінкою, в період між 17 та 29 серпня 2019 року), в якій були 6 ящиків для 
боєприпасів; траншея була сполучена з попередньою траншеєю і проходила приблизно 
за 1 км на південь від північного краю ділянки розведення і приблизно за 2 км на схід 
від її західного краю. За оцінкою, всі траншеї належали Збройним силам України. 

                                                 
4 Спільний центр із контролю та координації (СЦКК) було утворено у вересні 2014 року Україною і 
Російською Федерацією, які призначили по одному представнику для спільного керування СЦКК. До 
складу Спільного центру ввійшли офіцери Збройних сил України та Російської Федерації, які 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.  

5 Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і 
засобів від 21 вересня 2016 року. 
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10 вересня на ділянці розведення в районі Золотого команда СММ знову побачила 
хвостовий стабілізатор від мінометної міни (120 мм), який стирчав у ґрунті на східному 
краї автошляху Т1316 між позиціями Збройних сил України та збройних формувань. 
Члени патруля Місії також бачили 12 раніше зафіксованих протитанкових мін, 
установлених поперек автошляху T1316 приблизно за 1 км на південь від північного 
краю ділянки. Військовослужбовці Збройних Сил України вилучили усі 
12 протитанкових мін, щоб патруль Місії зміг проїхати, та розмістили їх приблизно за 
20 м на північ від залізничного мосту, на відстані 50 см від узбіччя дороги. Патруль 
СММ проїхав на південь, поки спостерігачі знову не зафіксували вищезгадану «ледве 
помітну перешкоду» (МЗП), встановлене поперек дороги, внаслідок чого патруль Місії 
не зміг перетнути ділянку розведення. 
 
У ніч із 9 на 10 вересня камера СММ у Золотому зафіксувала 1 снаряд, що пролетів у 
межах 1,5–3 км на східно-південний схід (за оцінкою, у межах ділянки розведення). 
10 вересня, перебуваючи на південному краю ділянки розведення в районі Золотого, 
спостерігачі чули приблизно 20 пострілів і черг зі стрілецької зброї у межах 2–3 км на 
північний схід, а також 2 вибухи невизначеного походження приблизно за 4–5 км на 
північний схід (за оцінкою, усі поза ділянкою розведення, але в межах 5 км від її краю). 
 
9 вересня на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 
41 км на південь від Донецька) БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив, ймовірно, 
1 бойову броньовану машину (ББМ) орієнтовно за 1 км на південь від північного краю 
ділянки розведення та приблизно за 1,2 км на схід від її західного краю (за оцінкою, 
ББМ належала Збройним силам України). 10 вересня, здійснюючи моніторинг на 
північ від ділянки розведення в районі Петрівського, команда Місії бачила дим, що 
піднімався з полів у межах 1,5 км на захід (за оцінкою, внаслідок горіння чагарника). 
 
Відведення озброєння 
 
СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого 
Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього. 
 
10 вересня Місія зафіксувала озброєння, розміщене за лініями відведення, але за 
межами виділених місць зберігання озброєння в підконтрольних і непідконтрольних 
урядові районах (більш детальну інформацію про озброєння, розміщене за лініями 
відведення, але за межами виділених місць зберігання станом на 10 вересня 2019 року, 
див. у таблиці нижче). 
 
Ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки6 
 
Підконтрольні урядові райони 
6 вересня 
БПЛА СММ середнього радіуса дії виявив 1 ББМ (типу БМП) поблизу житлових 
будинків у н. п. Золоте-3 (Стахановець; 61 км на захід від Луганська). 
 

                                                 
6 Згадана у цьому розділі техніка не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння. 
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БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 3 бронетранспортери (БТР-60; один на подвір’ ї 
будинку, який використовується Збройними силами України) у н. п. Новотроїцьке 
(36 км на південний захід від Донецька) та поблизу нього. 
 
8 вересня  
БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 2 ББМ (типу БМП) поблизу 
н. п. Новоолександрівка (65 км на захід від Луганська). 
 
9 вересня  
БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 3 бойові машини піхоти (БМП-1) поблизу 
н. п. Вискрива (76 км на захід від Луганська). 
 
БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував 1 броньовану ремонтно-евакуаційну 
машину (БРЕМ-2) і 3 ББМ (типу БМП) неподалік н. п. Попасна (69 км на захід від 
Луганська). 
 
БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував: 

- 2 БМП-1 і 2 ББМ поблизу н. п. Тарамчук (29 км на південний захід від 
Донецька); 

- 3 броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2) неподалік н. п. Новогнатівка 
(40 км на південь від Донецька); 

- 2 ББМ (ймовірно типу БМП), 3 ББМ (ймовірно типу БТР) і 1 ББМ у 
н. п. Богданівка (41 км на південний захід від Донецька) та поблизу населеного 
пункту; 

- 1 ББМ біля н. п. Старогнатівка (51 км на південь від Донецька); і 
- 2 ББМ (ймовірно типу БТР) неподалік н. п. Троїцьке (30 км на північ від 

Донецька). 
 
10 вересня 
Команда СММ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-70) у н. п. Трьохізбенка (32 км на 
північний захід від Луганська). 
 
Непідконтрольні урядові райони  
9 вересня 
БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 3 МТ-ЛБ і 1 командно-штабну машину (Р-
145) на військовій вантажівці поблизу медичного закладу, що використовується 
збройними формуваннями в Луганську.  
 
БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував: 

- 1 землерийну машину (типу ПЗМ або ТМК) у Петрівському; і 
- 2 БМП-1 у н. п. Стила (34 км на південь від Донецька). 

 
10 вересня 
Команда СММ бачила 2 землерийні машини, що працювали в лісосмузі неподалік 
Петрівського (див. вище). 
 
Протитанкові міни неподалік Докучаєвська 
 
10 вересня члени патруля Місії знову бачили 10 протитанкових мін, установлених у 
два ряди обабіч дороги неподалік блокпоста збройних формувань, розташованого на 
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північній околиці н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний урядові, 30 км на південний 
захід від Донецька).  
 
Зусилля Місії зі сприяння проведенню ремонтних робіт на об’єктах цивільної 
інфраструктури і для забезпечення їхнього функціонування 
 
СММ і далі сприяла забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції 
(15 км на північ від Донецька) і здійснювала моніторинг безпекової ситуації навколо 
насосної станції в районі н. п. Василівка (непідконтрольний урядові, 20 км на північ від 
Донецька). Місія здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для 
уможливлення проведення ремонтних робіт на лініях електропередачі неподалік 
н. п. Гольмівський (непідконтрольний урядові, 49 км на північний схід від Донецька) і 
в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а 
також буріння свердловин поблизу н. п. Раївка (непідконтрольний урядові, 16 км на 
північний захід від Луганська). 
 
СММ також здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для 
уможливлення передачі грошових коштів із непідконтрольних до підконтрольних 
урядові районів Луганської області. Як повідомлялося, гроші призначені для сплати 
рахунків за воду.  
 
СММ здійснювала моніторинг безпекової ситуації у південно-східній частині 
Херсонської області  
 
8 та 9 вересня Місія і далі здійснювала моніторинг безпекової ситуації уздовж 
узбережжя Азовського моря в Херсонській області, а також на пункті пропуску між 
н. п. Чонгар (163 км на південний схід від Херсона) і Кримом, та констатувала там 
спокійну ситуацію. 
 
Місія продовжувала стежити за ситуацією в Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, 
Дніпрі, Чернівцях і Києві. 
 
*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 з 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. Щоденний звіт СММ від 7 вересня 2019 року). 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. 
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Заборона доступу:  
 

- На блокпості в н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від 
Донецька) член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії у проїзді, 
посилаючись на «проведення робіт із розмінування в цьому районі». 

- На блокпості на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; 
непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя) озброєний 
член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії у проїзді, посилаючись 
на «накази від командирів». 

 
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 і Петрівського, а також у можливості пересуватися окремими 
дорогами, які раніше були визначені як важливі для здійснення Місією 
ефективного моніторингу та для пересування цивільних осіб. 

 
Інші перешкоди:  
 

- 9 вересня, пролітаючи над районами між н. п. Тарамчук (підконтрольний 
урядові, 29 км на південний захід від Донецька) і н. п. Степанівка 
(підконтрольний урядові, 54 км на північ від Донецька), БПЛА СММ дальнього 
радіуса дії втрачав сигнал GPS через вплив перешкод (за оцінкою, ймовірно 
внаслідок глушіння)7. 

  

                                                 
7 Глушіння сигналу могло здійснюватися з будь-якого місця в радіусі кількох кілометрів від 
місцеположення БПЛА. 
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Таблиця озброєння станом на 10 вересня 2019 р. 
 

Озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання 
 

Дата 
К-ть одиниць 
озброєння 

Вид озброєння Місце 
Джерело 

спостереження 
підконтрольні урядові райони 

10.09.2019 15 танк (Т-64) 
н. п. Покровськ (кол. Красноармійськ; 55 км 
на північний захід від Донецька) 

патруль 

10.09.2019 23 танк (Т-72 — 21 од.; Т-64 — 2 од.) 
на залізничній станції в н. п. Зачатівка (74 км 
на південний захід від Донецька) 

патруль 
10.09.2019 1 

самохідна гаубиця (2С3 «Акація», 
152 мм) 

10.09.2019 2 
зенітний ракетний комплекс (9К35 
«Стріла-10») 

н. п. Курахове (40 км на захід від Донецька) патруль 

10.09.2019 4 
реактивна система залпового вогню 
(невстановленого типу) 

біля залізничної станції в н. п. Слов’янськ 
(95 км на північ від Донецька) 

патруль 

непідконтрольні урядові райони 

09.09.2019 

10 танк (невстановленого типу) на полігоні поблизу н. п. Покровка (36 км на 
схід від Донецька; для ознайомлення з 
попередніми спостереженнями 
див. Щоденний звіт СММ від 8 серпня 
2019 року) 

БПЛА дальнього радіуса 
дії 3 

самохідна гаубиця (2С1 «Гвоздика», 
122 мм) 
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Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 10 вересня 2019 р.8 
 

Місце розміщення СММ Відстань і напрямок Спосіб К-ть Спостереження Опис Озброєння Дата і час 
Камера СММ у 
н. п. Березове 
(підконтрольний уряду, 
31 км на ПдЗх від 
Донецька) 

2–4 км на ПдСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 09.09, 20:40 

2–4 км на ПдСх зафіксувала 13 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 21:35 

Камера СММ на Донецькій 
фільтрувальній станції 
(15 км на Пн від Донецька) 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 6 снаряд ЗхПнЗх–СхПдСх  Н/Д 09.09, 21:09 
2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 10.09, 00:46 

2–4 км на ПдПдСх зафіксувала 1 
освітлювальна 
ракета 

випущений(-а) вгору Н/Д 10.09, 01:21 

1,5–3 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд ЗхПнЗх–СхПдСх Н/Д 10.09, 04:29 

Камера СММ за 1,5 км на 
ПнСх від н. п. Гнутове 
(підконтрольний уряду, 
20 км на ПнСх від 
Маріуполя) 

3–5 км на Сх зафіксувала 1 снаряд ПнПнЗх–ПдПдСх Н/Д 09.09, 20:13 
3–5 км на Сх зафіксувала 1 вибух розрив Н/Д 09.09, 20:13 
3–5 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 09.09, 20:14 
3–5 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 09.09, 20:15 
3–5 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 09.09, 20:43 

3–5 км на Сх зафіксувала 1 
спалах 
дульного 
полум'я 

  Н/Д 09.09, 20:43 

5–7 км на Сх зафіксувала 1 снаряд ПнПнЗх–ПдПдСх Н/Д 09.09, 21:14 
2–4 км на СхПнСх зафіксувала 1 снаряд Пн–Пд Н/Д 10.09, 01:47 
5–7 км на Сх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 10.09, 02:53 
2–4 км на СхПнСх зафіксувала 1 снаряд ПнПнЗх–ПдПдСх Н/Д 10.09, 04:01 

Камера СММ на Сх від 
н. п. Ломакине 
(підконтрольний уряду, 
15 км на ПнСх від 
Маріуполя) 

2–4 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух вибух у повітрі Н/Д 09.09, 19:39 

2–4 км на ПнПнСх зафіксувала 1 вибух вибух у повітрі Н/Д 09.09, 19:44 

Камера СММ на КПВВ 
біля н. п. Пищевик 
(підконтрольний уряду, 
25 км на ПнСх від 
Маріуполя) 

3–5 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 19:33 
3–5 км на ПдПдСх зафіксувала 3 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 19:37 
6–8 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 20:11 
7–9 км на Пд зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 09.09, 20:15 
7–9 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 20:33 
7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 3 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 21:03 
7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 21:40 
7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 21:53 

7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 1 
освітлювальна 
ракета 

випущений(-а) вгору  Н/Д 09.09, 22:12 

7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 1 черга 
Сх–Зх (близько 
10 пострілів) 

Н/Д 09.09, 22:12 

7–9 км на Пд зафіксувала 8 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 22:19 
7–9 км на Пд зафіксувала 3 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 22:40 
4–6 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 09.09, 22:42 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 4 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 22:53 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 09.09, 22:53 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд випущений(-а) вгору Н/Д 09.09, 22:54 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 22:54 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 8 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 23:20 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 6 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 09.09, 23:20 
7–9 км на Пд зафіксувала 4 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 09.09, 23:21 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 2 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 23:23 
7–9 км на ПдПдСх зафіксувала 10 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 23:24 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 32 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 23:27 

                                                 
8 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 Опис Озброєння Дата і час 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 11 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 23:28 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 11 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 09.09, 23:28 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 2 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 09.09, 23:30 
7–9 км на Пд зафіксувала 2 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 23:48 
7–9 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Сх–Зх Н/Д 09.09, 23:52 
7–9 км на Пд зафіксувала 3 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 00:14 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 4 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 00:16 
7–9 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 00:19 
8–10 км на Пд зафіксувала 2 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:17 
8–10 км на Пд зафіксувала 1 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:18 
8–10 км на Пд зафіксувала 2 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:19 
8–10 км на Пд зафіксувала 9 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:20 
8–10 км на Пд зафіксувала 10 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:21 
8–10 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх Н/Д 10.09, 01:25 
8–10 км на Пд зафіксувала 11 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:31 
8–10 км на Пд зафіксувала 2 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:32 
8–10 км на Пд зафіксувала 6 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:33 
8–10 км на Пд зафіксувала 3 снаряд Зх–Сх Н/Д 10.09, 01:34 
8–10 км на Пд зафіксувала 5 снаряд Сх–Зх Н/Д 10.09, 01:57 
8–10 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд Сх–Зх Н/Д 10.09, 02:16 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 02:51 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 4 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:05 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 14 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:06 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 5 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:07 
4–6 км на Пд зафіксувала 2 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх Н/Д 10.09, 03:26 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 6 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:29 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 3 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:34 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 7 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:35 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 3 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 10.09, 03:35 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 17 снаряд ЗхПдЗх–СхПнСх  Н/Д 10.09, 03:50 
4–6 км на ПдПдСх зафіксувала 1 снаряд СхПнСх–ЗхПдЗх Н/Д 10.09, 03:50 
3–4 км на ПдПдСх зафіксувала 4 снаряд ПнСх–ПдЗх Н/Д 10.09, 04:36 

Камера СММ у 
н. п. Світлодарськ 
(підконтрольний урядові, 
57 км на ПнСх від 
Донецька) 

5–7 км на СхПдСх зафіксувала 4 снаряд ПдПдЗх–ПнПнСх Н/Д 10.09, 00:17 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 1 вибух невизначеного походження Н/Д 10.09, 00:17 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 1 снаряд ПдЗх–ПнСх Н/Д 10.09, 00:18 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 20 снаряд Пн–Пд Н/Д 10.09, 01:34 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 10 снаряд Пн–Пд Н/Д 10.09, 01:40 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 1 снаряд Пд–Пн Н/Д 10.09, 01:48 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 5 снаряд Пн–Пд Н/Д 10.09, 02:20 
5–7 км на СхПдСх зафіксувала 7 снаряд Пн–Пд Н/Д 10.09, 02:21 

Камера СММ на північній 
околиці н. п. Попасна 
(підконтрольний уряду, 
69 км на Зх від Луганська) 

4–6 км на СхПдСх зафіксувала 1 вибух вибух у повітрі Н/Д 09.09, 22:34 

Камера СММ у н. п. Золоте 
(підконтрольний уряду, 
60 км на Зх від Луганська) 

1,5–3 км на СхПдСх зафіксувала 1 снаряд 
ПнСх–ПдЗх (за оцінкою, у 
межах ділянки розведення) 

Н/Д 10.09, 01:20 

Пд край ділянки 
розведення в районі 
н. п. Золоте 
(підконтрольний урядові, 
60 км на Зх від Луганська) 

4–5 км на ПнСх чули 2 вибух 
невизначеного походження 
(за оцінкою, за межами 
ділянки розведення) 

Н/Д 
10.09, 10:03–
10:08 

2–3 км на ПнСх чули 20 постріл і черга 
за оцінкою, за межами 
ділянки розведення 

стрілецька зброя 
10.09, 11:18–
11:19 
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Мапа Донецької та Луганської областей9 

 
 

                                                 
9 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). 


