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Щоденний звіт № 269/2019
13 листопада 2019 року1
Короткий виклад
• СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в
Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області,
якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.
• Місія продовжувала спостерігати за процесом розведення сил і засобів на ділянці
розведення в районі Петрівського.
• СММ продовжувала фіксувати проведення робіт з розмінування на ділянці
розведення у районі Золотого.
• На ділянці розведення в районі Станиці Луганської команда Місії і далі
спостерігала за проведенням будівельних робіт на зруйнованій секції мосту.
• СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у
непідконтрольному урядові Донецьку.
• Місія здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для
сприяння уможливленню вилучення невибухлих боєприпасів з дороги біля
непідконтрольного урядові Молодіжного.
• СММ продовжувала сприяти забезпеченню функціонування та уможливленню
ремонту життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури з обох боків лінії
зіткнення. Сприяючи уможливленню проведення ремонтних робіт на
шламонакопичувачі фенольного заводу поблизу Залізного, спостерігачі чули та
бачили вибух на відстані 300 м.
• Команди Місії і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування, зокрема на
блокпостах біля непідконтрольних урядові Заїченка, Безіменного і Нової
Мар’ївки*.

1

На основі інформації, що надійшла станом на 19:30, 12 листопада 2019 року (за східноєвропейським
часом).
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Порушення режиму припинення вогню2
Кількість зафіксованих порушень режиму
припинення вогню3

2

Кількість зафіксованих вибухів4

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.
Протягом звітного періоду можливість ведення спостереження за допомогою деяких камер СММ була
обмежена через туман.
3
У тому числі вибухи.
4
У тому числі з озброєння невстановленого типу.
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Мапа зафіксованих порушень режиму припинення вогню
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У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму
припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 190), якщо
порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 210 вибухів). Більшість
порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на захід від н. п. Горлівка
(непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), а також на південь і
південний захід від н. п. Курдюмівка (підконтрольний урядові, 54 км на північ від
Донецька).
У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму
припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (приблизно 40), якщо
порівнювати з попереднім звітним періодом (2 вибухи). Більшість порушень режиму
припинення вогню зафіксовано в районах на північ і південний захід від
н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), зокрема
близько 20 вибухів (оцінених як постріли) південно-західніше Первомайська, а також
порушення режиму припинення вогню у межах 5 км від краю ділянки розведення в
районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).
Розведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського5
11 листопада на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний
урядові, 41 км на південь від Донецька) безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ
малого радіуса дії вперше виявив траншею завдовжки 50 м (не зафіксована за даними
спостереження від 3 листопада), у якій перебували 5 осіб у камуфляжному одязі,
приблизно за 580 м на південь від північного краю ділянки розведення та орієнтовно за
1 км на схід від її західного краю.
Того ж дня на ділянці розведення БПЛА СММ малого радіуса дії також зафіксував 4 осіб
у камуфляжному одязі на позиції збройних формувань (про яку повідомлялося раніше)
приблизно за 180 м на північний захід від південно-східного кута ділянки розведення.
Крім того, БПЛА СММ зафіксував позашляховик Збройних сил України, що рухався на
північ приблизно за 1,2 км на південь від північного краю ділянки розведення та
орієнтовно за 2 км на схід від її західного краю.
11 листопада за межами ділянки розведення в районі Петрівського БПЛА СММ малого
радіуса дії знову зафіксував 38 протитанкових мін (ТМ-62М), установлених групою
поперек дороги між н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід
від Донецька) і н. п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від
Донецька), орієнтовно за 160 м на північ від північного краю ділянки розведення; за
оцінкою, ці міни належали Збройним силам України. БПЛА також виявив легку
вантажівку і 2 військовослужбовців Збройних сил України на військовій позиції (про яку
повідомлялося раніше) приблизно за 300 м на захід від західного краю ділянки
розведення.
12 листопада, перебуваючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, спостерігачі
чули 7 пострілів і черг зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета за 1 км на
південний захід і за 1–2 км на схід. Перебуваючи приблизно за 2 км на схід від
Богданівки, члени патруля СММ чули 3 постріли зі стрілецької зброї за 0,5–1 км на
5

Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і
засобів від 21 вересня 2016 року.
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північно-північний схід. За оцінкою, усі порушення режиму припинення вогню сталися
поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю.
Ділянки розведення сил і засобів в районах Золотого і Станиці Луганської
11 листопада у межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний
урядові, 60 км на захід від Луганська) БПЛА СММ малого радіуса дії виявив
1 вантажівку з синьо-білим знаком і 5 осіб у формі (за оцінкою, ймовірно поліцейські та
офіцери Збройних сил України при СЦКК) у житловому районі на північно-східній
околиці н. п. Катеринівка (підконтрольний урядові, 64 км на захід від Луганська), у
межах ділянки розведення.
Того ж дня за межами ділянки розведення, поблизу блокпоста Збройних сил України на
північ від ділянки розведення, БПЛА СММ малого радіуса дії виявив 2 бойові
броньовані машини (типу БМП) та 1 бронетранспортер (МТ-ЛБ). БПЛА також
зафіксував військовий екскаватор (ЕОВ-4421) у лісосмузі за 70 м від житлового будинку
в південній частині н. п. Золоте-4 (Родіна; підконтрольний урядові, 59 км на захід від
Луганська). 12 листопада команда СММ бачила 2 екскаватори та 1 вантажівку, за
допомогою яких рили траншеї приблизно за 50 м на південь від асфальтової дороги на
західній околиці Золотого-4 (Родіни).
11 листопада уздовж автошляху Т1316 БПЛА СММ малого радіуса дії виявив
щонайменше 2 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом
«СЦКК») та 2 саперів у захисному спорядженні приблизно за 800–900 м на північ від
південного краю ділянки розведення. БПЛА також зафіксував позашляховик із
маркуванням «поліція», 1 члена збройних формувань (з нарукавною пов'язкою з
написом «СЦКК»), 1 сапера у захисному спорядженні та близько 20 працівників, які
зрізали рослинність і пиляли деревину по обидва боки автошляху Т1316 приблизно за
360 м на північ від південного краю ділянки розведення. БПЛА також зафіксував
принаймні 20 виявлених раніше протитанкових мін у полі приблизно за 500 м на північ
від південного краю ділянки розведення і на схід від автошляху Т1316 (за оцінкою,
належали збройним формуванням).
12 листопада на північному краю ділянки розведення команда СММ бачила
5 військовослужбовців Збройних сил України та офіцера Збройних сил України при
СЦКК, який повідомив спостерігачам, що роботи з розмінування та видалення
рослинності на схід і захід від автошляху Т1316 завершено.
Того ж дня спостерігачі бачили 1 вантажівку, 4 саперів і 17 працівників із
непідконтрольних урядові районів, які прибули на ділянку розведення, а також 2 саперів
і 5 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК»), які
стояли біля синього контейнера південніше блокпосту збройних формувань на
південному краю ділянки розведення. Після цього спостерігачі бачили, як згадані
працівники видаляли рослинність на схід і захід від автошляху Т1316 приблизно за 500 м
на північ від південного краю ділянки розведення, а 5 саперів проводили роботи з
розмінування на захід від автошляху на відстані приблизно 500 м далі на північ.
Перебуваючи на південному краї ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі
чули 1 вибух невизначеного походження приблизно за 1–1,5 км на північно-північний
захід (за оцінкою, у межах ділянки розведення). Патрулюючи на північно-східній
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околиці Первомайська, команда СММ чула 2 вибухи невизначеного походження
приблизно за 0,8–1 км та 2–3 км на північ, а також близько 150 пострілів і черг зі
стрілецької зброї та великокаліберного кулемета (за оцінкою, усі поза ділянкою
розведення, проте в межах 5 км від її краю).
12 листопада в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська
(підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили
14 працівників із підконтрольних урядові районів, які наносили покриття з базальту на
настил і проводили підготовку до подальшого встановлення водостічної системи на
південному боці нещодавно спорудженої секції мосту біля Станиці Луганської (15 км на
північний схід від Луганська). Спостерігачі бачили, що нова секція з'єднана з основною
частиною мосту спеціальними кріпленнями, а також помітили 5 працівників із
підконтрольних урядові районів, які готували до асфальтування в’їзд на міст.
Того ж дня команда СММ бачила, як 11 працівників із непідконтрольних урядові
районів різали деревину за допомогою ланцюгової пили та збирали сміття східніше і
західніше дороги на західній стороні блокпоста збройних формувань, що розташований
південніше мосту. Члени патруля Місії бачили, як вантажівка з шинам в кузові в’їхала
на ділянку розведення та попрямувала до зазначеного блокпоста. Приблизно через
90 хвилин команда Місії бачила працівників, які запалювали багаття з шин та зібраного
сміття. Між зруйнованою секцією мосту біля Станиці Луганської і блокпостом збройних
формувань південніше мосту команда СММ також бачила 6 членів збройних формувань
(з нарукавними пов'язками з написом «СЦКК»).
Перебуваючи на східній околиці Станиці Луганської, команда Місії чула 1 вибух
невизначеного походження на відстані 2–5 км на південний захід (за оцінкою, поза
ділянкою розведення, проте в межах 5 км від її краю).
Відведення озброєння
СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого
Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.
Місія зафіксувала 10 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відведення у
н. п. Донецьк (непідконтрольний урядові). СММ також зафіксувала 3 одиниці
озброєння, розміщені за лініями відведення, проте за межами виділених місць зберігання
озброєння у підконтрольних урядові районах (для отримання детальнішої інформації
див. таблиці нижче).
Ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки6
Місія зафіксувала військову присутність і присутність військового типу в зоні безпеки з
обох боків лінії зіткнення Донецькій області, а також у підконтрольних урядові районах
Луганської області, зокрема бронетранспортери, броньовані розвідувально-дозорні
машини, бойові машини піхоти і зенітну установку (для отримання детальнішої
інформації див. таблицю нижче).

6

Зазначена в цьому розділі техніка не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.
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За даними повітряного спостереження, отриманих за допомогою БПЛА СММ малого
радіуса дії 11 листопада під час польоту над районами орієнтовно за 3 км на південний
захід від н. п. Металіст (непідконтрольний урядові, 7 км на північний захід від
Луганська), зафіксовано члена збройних формувань, який цілився з автомата у напрямку
цього БПЛА (див. Щоденний звіт СММ від 12 листопада 2019 року).
Вилучення невибухлих боєприпасів з дороги біля Молодіжного
Спостерігачі здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню для
уможливлення вилучення зафіксованих раніше невибухлих боєприпасів з автошляху
Т0504 приблизно за 2,5 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний
урядові, 63 км на захід від Луганська). Перебуваючи на блокпості збройних формувань
орієнтовно за 2 км на південний захід від Молодіжного, команда СММ помітила
2 саперів із непідконтрольних урядові районів і 2 членів збройних формувань (з
нарукавними пов'язками з написом «СЦКК»), які прямували до виявлених невибухлих
боєприпасів. Спостерігачі чули вибух, оцінений як контрольований підрив.
Ситуація на блокпостах вздовж лінії зіткнення
Перебуваючи на блокпості на автошляху Н15 східніше н. п. Кремінець
(непідконтрольний урядові, 16 км на південний захід від Донецька) протягом близько
1 години, члени патруля Місії бачили орієнтовно 50 автомобілів і 3 автобуси у черзі в
напрямку підконтрольних урядові районів, а також близько 150 автомобілів, 9 автобусів
і приблизно 100 пішоходів у протилежному напрямку. Перебуваючи там, команда Місії
бачила, що на блокпості перевіряли приблизно 6 автомобілів (одночасно по 3 автомобілі
у кожному напрямку). Жінка (50–59 років) та 2 чоловіків (у 30–49 років) розповіли, що
черга рухається дуже повільно і кожні 30 хвилин на блокпост дозволено заїжджати лише
3 автомобілям. Ще одна жінка (20–29 років) з немовлям повідомила, що їй не дозволили
стати скористатися пріоритетним перетином блокпосту незважаючи на те, що вона з
немовлям.
Зусилля Місії зі сприяння проведенню ремонтних робіт на життєво важливих
об’єктах цивільної інфраструктури та для забезпечення їхнього функціонування
СММ здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для сприяння
уможливленню проведення ремонтних робіт на трубопроводах біля н. п. Золоте-5
(Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська), на лініях
електропередачі неподалік від н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ
від Донецька) та на свинофермі «Бахмутського аграрного союзу» поблизу
н. п. Новолуганське (підконтрольний урядові, 53 км на північний схід від Донецька).
Здійснюючи моніторинг дотриманням режиму припинення вогню для сприяння
уможливленню проведення ремонтних робіт на трубопроводах шламонакопичувача
фенольного заводу біля н. п. Залізне (кол. Артемове; підконтрольний урядові, 42 км на
північний схід від Донецька) та перебуваючи приблизно за 2 км на захід від Залізного,
члени патруля Місії чули та бачили 1 вибух, оцінений як розрив снаряда, орієнтовно за
300 м на південний схід. Невдовзі після цього офіцер Збройних сил України при СЦКК
повідомив, що подальші ремонтні роботи скасовано того дня через порушення режиму
припинення вогню.
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СММ і далі сприяла забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції
(15 км на північ від Донецька).
Місія продовжувала стежити за ситуацією в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську,
Харкові, Дніпрі, Чернівцях і Києві7.
*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 26 жовтня 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.
Заборона доступу:
-

-

-

На блокпості на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на
південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив
патрулю Місії у проїзді на південь у напрямку н. п. Саханка (непідконтрольний
урядові, 97 км на південь від Донецька) і на захід у напрямку н. п. Пікузи
(кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька),
посилаючись на те, що «тривають роботи з розмінування».
На блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний урядові, 100 км на
південь від Донецька) 3 озброєні члени збройних формувань знову відмовили
патрулю Місії у проїзді на захід, посилаючись на те, що «тривають роботи з
розмінування».
На блокпості на південь від н. п. Нова Мар’ївка (непідконтрольний урядові, 64 км
на південь від Донецька) 2 озброєні члени збройних формувань відмовили
патрулю Місії у проїзді на захід до н. п. Старомар’ївка (62 км на південь від
Донецька).

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

7

Не здійснивши суцільного розмінування, вилучення невибухлих боєприпасів та
інших перешкод, сторони і далі відмовляли СММ у необмеженому доступі, а
також у можливості пересуватися окремими дорогами, які раніше були визначені

Речення у розділі Щоденного звіту СММ від 12 листопада 2019 року щодо подій, пов’язаних із
релігійними питаннями, слід читати в такій редакції: «ліквідація активів Української православної
церкви Київського патріархату».
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як важливі для здійснення Місією ефективного моніторингу та для пересування
цивільних осіб.
Інші перешкоди:
-

-

8

Увечері 11 листопада під час польоту над районами між н. п. Іванопілля
(підконтрольний урядові, 51 км на північ від Донецька) і н. п. Красногорівка
(підконтрольний урядові, 21 км на захід від Донецька), а також між н. п. Гірне
(непідконтрольний урядові, 30 км на схід від Донецька) та Іванопіллям
БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу (за оцінкою,
ймовірно в результаті глушіння)8.
12 листопада під час польоту над районами поблизу н. п. Богданівка
(підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька) БПЛА СММ
малого радіуса дії зазнав впливу перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно в
результаті глушіння).

Перешкоди сигналу могли створювати з будь-якого місця в радіусі кількох кілометрів від місцеположень
БПЛА.
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Таблиця озброєння
Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення
К-ть
одиниць
озброєння

Дата

3
1
1
12.11.2019

2
1
1
1

Вид озброєння

Місце

непідконтрольні уряду райони
танки (Т-72 і Т-64)
реактивна система залпового вогню (БМ-21-1
«Град», 122 мм)
самохідна гаубиця (2С1 «Гвоздика», 122 мм)
на виставці в н. п. Донецьк
буксирувані гаубиці (2А65 «Мста-Б», 152 мм і Д(непідконтрольний урядові)
30А «Жаба», 122 мм)
зенітний ракетний комплекс (9К35 «Стріла-10»)
протитанкова гармата (МТ-12 «Рапіра», 100 мм)
буксируваний міномет (ПМ-38, 120 мм)

Джерело
спостереження

патруль

Озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння
К-ть
одиниць
озброєння

Дата

12.11.2019

3

Вид озброєння

Місце

підконтрольні уряду районі
поблизу н. п. Куликівське (232 км на
протитанкова гармата (МТ-12 «Рапіра», 100 мм)
південний схід від Дніпра)

Джерело
спостереження

патруль

Таблиця ознак військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки9
Дата

К-ть

6
12.11.2019

1
2

3
12.11.2019

1
1
1

9

Вид

Місце

підконтрольні уряду районі
на території військового об'єкта у
бронетранспортер (БТР-70)
житловому районі н. п. Щастя (20 км на
північ від Луганська)
поблизу н. п. Райгородка (34 км на
бронетранспортер (БТР-80)
північний захід від Луганська)
броньована розвідувально-дозорна машина
поблизу н. п. Водяне (15 км на північний
(БРДМ-2)
захід від Донецька)
непідконтрольні уряду райони
бойові машини піхоти (БМП-2 — 2 од., БМП-1 —
1 од.)
на виставці техніки військового типу у
бронетранспортер (БТР-80)
н. п. Донецьк (непідконтрольний
броньована розвідувально-дозорна машина
урядові)
(БРДМ-2)
зенітна установка (ЗУ-23, 23 мм)

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

Джерело
спостереження

патруль

патруль

- 11 -

Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 12 жовтня 2019 р.10
Місце розміщення
СММ

Місце події
0,5–1 км на
ПдПдЗх
0,5–1 км на
ПдПдЗх
0,5–1 км на
ПдПдЗх
0,5–1 км на
ПдПдЗх
1–2 км на Пд
1–2 км на
ПдПдЗх
1–2 км на
ПдПдСх
1–2 км на Пд
1–2 км на
ПдПдЗх
1–2 км на Пд
1–2 км на
ПдПдСх
1–2 км на
ПдПдСх
1–2 км на
ПдПдЗх
1–2 км на
ПдПдЗх
1–2 км на
ПдПдЗх
4–6 км на
ПнПнСх
4–6 км на ПнСх

Спосіб

К-ть

Спостереження

Опис

Озброєння

Дата, час

зафіксувала

1

снаряд

ПнЗх–ПдСх

Н/Д

11.11, 18:11

зафіксувала

1

снаряд

ПнЗх–ПдСх

Н/Д

11.11, 18:20

зафіксувала

1

спалах дульного
полум'я

Н/Д

11.11, 18:46

зафіксувала

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 19:31

зафіксувала

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 22:33

зафіксувала

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:32

зафіксувала

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:38

зафіксувала

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:38

зафіксувала

9

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:49

зафіксувала

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:49

зафіксувала

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 23:49

зафіксувала

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 00:11

зафіксувала

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 00:11

зафіксувала

5

снаряд

Зх–Сх

Н/Д

12.11, 01:49

зафіксувала

2

снаряд

Зх–Сх

Н/Д

12.11, 03:52

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 10:07

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:55

1–3 км на Пд

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:59

2–4 км на Зх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 09:55–
10:10

2–4 км на Зх

чули

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 08:50–
09:35

3–4 км на Зх

чули

1

вибух

постріл

3–4 км на Зх

чули

1

вибух

постріл

1 км на ПдЗх

чули

1

черга

приблизно 2 км на Пн від
н. п. Петрівське
(непідконтрольний
уряду, 41 км на Пд від
Донецька)

1 км на ПдЗх

чули

1

постріл

1,5 км на Сх

чули

1

черга

1,5 км на Сх

чули

3

постріл

1–2 км на Сх

чули

1

постріл

приблизно 1 км на ПнСх
від н. п. Водяне

3–5 км на Сх
3–5 км на Сх

чули
чули

1
1

вибух
вибух

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

ПдСх частина
н. п. Авдіївка
(підконтрольний урядові,
17 км на Пн від
Донецька)
н. п. Іллінка
(непідконтрольний
урядові, 55 км на ПнСх
від Донецька)
ПнСх частина
н. п. Ольховатка
(непідконтрольний
урядові, 52 км на ПнСх
від Донецька)
приблизно 2 км на Пд від
центру н. п. Донецьк
(непідконтрольний
уряду)

10

за оцінкою, за межами
ділянки розведення
за оцінкою, за межами
ділянки розведення
за оцінкою, за межами
ділянки розведення
за оцінкою, за межами
ділянки розведення
за оцінкою, за межами
ділянки розведення
невизначеного походження
невизначеного походження

артилерія (тип —
Н/Д)
артилерія (тип —
Н/Д)

12.11, 13:12
12.11, 13:55

стрілецька зброя

12.11, 10:28

стрілецька зброя

12.11, 10:32

великокаліберний
кулемет

12.11, 13:45

стрілецька зброя

12.11, 13:59

стрілецька зброя

12.11, 14:02

Н/Д
Н/Д

12.11, 12:02
12.11, 12:56

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, а саме: відстань, напрямок,
тип зброї, тощо — 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
(підконтрольний урядові,
15 км на ПнЗх від
Донецька)
н. п. Вуглегірськ
(непідконтрольний
урядові, 49 км на ПнСх
від Донецька)

приблизно 1 км на ПнЗх
від залізничного вокзалу
в н. п. Ясинувата
(непідконтрольний
уряду, 16 км на ПнСх від
Донецька)

н. п. Талаківка
(підконтрольний урядові,
90 км на Пд від
Донецька)
2 км на ПдЗх від
н. п. Пищевик
(підконтрольний урядові,
84 км на Пд від
Донецька)
приблизно 2 км на Сх від
н. п. Богданівка
(підконтрольний урядові,
41 км на ПдЗх від
Донецька)
н. п. Чермалик
(підконтрольний урядові,
77 км на Пд від
Донецька)
приблизно 1,5 км на
ПдСх від н. п. Ломакине
(підконтрольний урядові,
93 км на Пд від
Донецька)

н. п. Світлодарськ
(підконтрольний уряду,
57 км на ПнСх від
Донецька)

н. п. Горлівка
(непідконтрольний
уряду, 39 км на ПнСх від
Донецька)

Місце події

Спосіб

К-ть

Спостереження

Опис

Озброєння

Дата, час

3–5 км на Сх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 12:59

5–7 км на ПдЗх
5–7 км на ПдЗх

чули
чули

1
1

вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження

Н/Д
Н/Д

12.11, 13:00
12.11, 13:14

5–7 км на ПдЗх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:57

2–3 км на ПнЗх
2–3 км на Пн
4–5 км на ПдЗх

чули
чули
чули

2
1
1

черга
вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження

стрілецька зброя
Н/Д
Н/Д

1–3 км на Пн

чули

17

постріл

12.11, 09:08
12.11, 12:55
12.11, 12:58
12.11, 13:00–
13:12

стрілецька зброя

1

вибух

розрив (чорний дим)

Н/Д

12.11, 13:13

2–3 км на Пн
2–3 км на Пн
2–3 км на Пн

чули та
бачили
чули
чули
чули

1
1
1

вибух
вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження

Н/Д
Н/Д
Н/Д

12.11, 13:43
12.11, 13:45
12.11, 13:59

2–3 км на Сх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 09:50

3–5 км на
СхПдСх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 10:07

0,5–1 км
ПнПнСх

чули

1

постріл

стрілецька зброя

12.11, 10:13

0,5–1 км
ПнПнСх

чули

2

постріл

стрілецька зброя

12.11, 10:40–
10:45

відстань — Н/Д,
на Пд

чули

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:25

1,5 км на ПдСх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:51

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 20:10

чули

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

11.11, 20:44

чули

12

вибух

невизначеного походження

Н/Д

чули
чули

1
1

вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження

чули

10

черга

чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули
чули

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух
вибух

чули

17

черга

Н/Д
Н/Д
великокаліберний
кулемет
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
великокаліберний
кулемет

3–4 км на ПдЗх

4–5 км на
ПдПдСх
4–5 км на
ПдПдСх
4–5 км на
ПдПдСх
3–4 км на ПнЗх
4 км на ПдПдСх
3–4 км на
ПдПдСх
4–6 км на Зх
4–6 км на Зх
4–6 км на Зх
5–7 км на ПдЗх
4–6 км на ПдЗх
4–6 км на ПдЗх
4–6 км на ПдЗх
4–6 км на ПдЗх
5–7 км на ПдЗх
5–7 км на ПдЗх
5–7 км на ПдЗх
5–7 км на ПдЗх
5–8 км на Зх
5–8 км на ПдЗх
5–8 км на ПдЗх

за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Петрівського
за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Петрівського

невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження

11.11, 20:54–
21:04
12.11, 10:02
12.11, 10:55
12.11, 11:37
12.11, 15:23
12.11, 15:28
12.11, 15:29
12.11, 15:38
12.11, 15:40
12.11, 15:43
12.11, 15:46
12.11, 15:56
12.11, 15:58
12.11, 15:59
12.11, 16:01
12.11, 16:02
11.11, 19:50
11.11, 19:52
11.11, 20:20–
20:25
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Місце розміщення
СММ

Місце події

Спосіб

К-ть

Спостереження

5–8 км на ПдЗх

чули

5

вибух

5–8 км на Зх

чули

28

черга

5–8 км на Зх

чули

9

вибух

5–8 км на Зх

чули

32

постріл

чули

6

вибух

чули

7

черга

5–8 км на ПнЗх

чули

2

вибух

5–8 км на ПнЗх

чули

12

черга

5–8 км на Зх

чули

11

вибух

5–8 км на Зх

чули

2

черга

5–8 км на
ПнПнЗх
5–8 км на
ПнПнЗх

Опис
невизначеного походження

Озброєння
Н/Д
великокаліберний
кулемет

невизначеного походження

Н/Д
стрілецька зброя

невизначеного походження

Н/Д
великокаліберний
кулемет

невизначеного походження

Н/Д
великокаліберний
кулемет

невизначеного походження

Н/Д
великокаліберний
кулемет

Дата, час
11.11, 20:20–
20:25
11.11, 20:25–
20:30
11.11, 20:25–
20:30
11.11, 20:25–
20:30
11.11, 20:30–
20:35
11.11, 20:30–
20:35
11.11, 20:35–
20:45
11.11, 20:35–
20:45
11.11, 20:45–
21:00
11.11, 20:45

великокаліберний
кулемет

11.11, 21:00–
21:15
12.11, 15:45–
15:50

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 10:10

вибух

розрив

Н/Д

12.11, 10:06

1
2
1

вибух
вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження

Н/Д
Н/Д
Н/Д

12.11, 09:55
12.11, 10:05
12.11, 10:12

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 13:11

3–4 км на Пд

чули

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

1–2 км на Пд

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

3–4 км на ПдСх

чули

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

н. п. Гольмівський
(непідконтрольний
урядові, 49 км на ПнСх
від Донецька)

3–4 км на
ПнПнЗх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 10:06

3–4 км на ПнЗх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 11:25

приблизно 2 км на ПнЗх
від н. п. Курдюмівка
(підконтрольний урядові,
54 км на Пн від
Донецька)

2–4 км на ПдЗх

чули

52

черга

2–4 км на ПдЗх

чули

37

черга

великокаліберний
кулемет
великокаліберний
кулемет

3–5 км на Пд

чули

25

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 11:20–
11:35
12.11, 11:40–
11:46
12.11, 11:47–
11:50

2–5 км на ПдЗх

чули

1

вибух

невизначеного походження
(за оцінкою, за межами
ділянки розведення)

Н/Д

11.11, 23:58–
23:59

3–5 км на
ПдПдСх

чули

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 09:49–
10:06

вибух

невизначеного походження
(за оцінкою, у межах
ділянки розведення в
районі Золотого)

Н/Д

12.11, 09:59

5–8 км на Зх

приблизно 6 км на
ПнПнЗх від
н. п. Горлівка
(непідконтрольний
уряду, 39 км на ПнСх від
Донецька)
ПдСх околиця
н. п. Залізне
(кол. Артемове,
підконтрольний урядові,
42 км на ПнСх від
Донецька)
ПдЗх околиця
н. п. Новолуганське
(підконтрольний урядові,
53 км на ПнСх від
Донецька)
н. п. Новолуганське
(підконтрольний урядові,
53 км на ПнСх від
Донецька)

Сх околиця н. п. Станиця
Луганська
(підконтрольний уряду,
16 км на ПнСх від
Луганська)
Сх околиця н. п. Попасна
(підконтрольний урядові,
69 км на Зх від
Луганська)
Пд край ділянки
розведення в районі
н. п. Золоте
(підконтрольний урядові,

чули

9

вибух

5–7 км на
ЗхПдЗх

чули

15

черга

800 м на ПнЗх

чули

1

вибух

300 м на ПдСх

чули та
бачили

1

3–4 км на Зх
3–4 км на Зх
3–4 км на ПдЗх

чули
чули
чули

3–4 км на Зх

1–1,5 км на
ПнПнЗх

чули

1

невизначеного походження

Н/Д

12.11, 15:15–
15:20
12.11, 15:23
12.11, 15:24–
15:30
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Місце розміщення
СММ
60 км на Зх від
Луганська)
Сх околиця
н. п. Первомайськ
(непідконтрольний
урядові, 58 км на Зх від
Луганська)

ПнСх околиця
н. п. Первомайськ
(непідконтрольний
урядові, 58 км на Зх від
Луганська)

1,7 км на ПдЗх від
н. п. Молодіжне
(непідконтрольний
урядові, 63 км на Зх від
Луганська)

Місце події

Спосіб

К-ть

Спостереження

Опис

Озброєння

7–8 км на ПдЗх

чули

7

вибух

невизначеного походження

Н/Д

5–7 км на
ПдПдЗх

чули

20

вибух

постріл

Н/Д

5–7 км на
ПдПдЗх

чули

82

черга

2–3 км на Пн

чули

120

постріл

2–3 км на Пн

чули

30

черга

2–3 км на Пн

чули

1

вибух

0,8–1 км на Пн

чули

1

вибух

5–10 км на
ПдПдЗх

чули

3

вибух

за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Золотого
за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Золотого
невизначеного походження
(за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Золотого)
невизначеного походження
(за оцінкою, за межами
ділянки розведення в
районі Золотого)

невизначеного походження

Дата, час
12.11, 10:07–
10:18
12.11, 14:05–
14:35

гармата (30 мм)

12.11, 14:05–
14:35

стрілецька зброя

12.11, 14:50–
15:03

великокаліберний
кулемет

12.11, 14:50–
15:03

Н/Д

12.11, 14:50–
15:03

Н/Д

12.11, 15:03

Н/Д

12.11, 10:11–
10:26
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Мапа Донецької та Луганської областей11

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 виділено передову патрульну
базу, з якої співробітники СММ були тимчасово передислоковані починаючи з 27 вересня 2016 року
згідно з рекомендаціями експертів з безпеки з деяких держав–учасниць ОБСЄ та з урахуванням вимог
СММ щодо безпеки. СММ використовує ці приміщення у світлу пору доби, а також патрулює в цьому
населеному пункті вдень).

