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Щоденний звіт № 202/2021
від 30 серпня 2021 року1
Короткий виклад
 У період із вечора 27 до вечора 29 серпня в Донецькій області Місія зареєструвала
354 порушення режиму припинення вогню, зокрема 281 вибух. За попередній звітний
період у цій області зафіксовано 40 порушень режиму припинення вогню.
 У період із вечора 27 до вечора 29 серпня в Луганській області СММ зареєструвала
44 порушення режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів. За попередній звітний
період у цій області зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню.
 Поблизу непідконтрольного урядові Тавричеського Донецької області та
непідконтрольного урядові Дачного Луганської області, за оцінкою, у напрямку двох
БПЛА СММ малого радіуса дії стріляли із стрілецької зброї.
 Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у
районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення
режиму припинення вогню в межах ділянки розведення в районі Петрівського та
поблизу неї, а також біля ділянки розведення в районі Золотого.
 СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала
моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування та ремонту життєво
важливих об’єктів цивільної інфраструктури. Місія зафіксувала порушення режиму
припинення вогню поблизу Донецької фільтрувальної станції під час транспортування
працівників ДФС між Ясинуватою та станцією.
 СММ продовжувала спостерігати за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на
5 КПВВ, а також на 3 відповідних блокпостах збройних формувань у Донецькій і
Луганській областях.
 Місія не зафіксувала змін у безпековій ситуації на сході та південному сході
Херсонської області.
 Команда СММ спостерігала за масовими зібраннями у Львові.
 Обмеження свободи пересування Місії тривали, зокрема на трьох блокпостах збройних
формувань: двох на півдні Донецької області та одному в непідконтрольному урядові
Донецьку*.

1

На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 29 серпня 2021 року (за
східноєвропейським літнім часом).
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Порушення режиму припинення вогню2
К-ть зафіксованих порушень режиму
припинення вогню3

К-ть зафіксованих вибухів4

Детальнішу інформацію про всі випадки порушення режиму припинення вогню, а також мапи Донецької
та Луганської областей, де відмічені всі згадані у звіті місця, представлено в додатку.
3
У тому числі вибухи.
4
У тому числі внаслідок вогню з озброєння невстановленого типу.
2
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Мапа із зафіксованими порушеннями режиму припинення вогню
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За період із вечора 27 до вечора 29 серпня в Донецькій області Місія зареєструвала
354 порушення режиму припинення вогню, зокрема 281 вибух (44 розриви, з яких
27 розривів мінометних мін, 7 розривів артилерійських снарядів у повітрі, 52 вибухи від
вихідного вогню та 178 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень
режиму припинення вогню зафіксовано на північ і південь від Донецької фільтрувальної
станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька) (див. нижче), а також на схід і південний
схід від н. п. Красногорівка (підконтрольний урядові, 21 км на захід від Донецька)
впродовж дня 28 серпня. За попередній звітний період зафіксовано 40 порушень режиму
припинення вогню.
За період із вечора 27 до вечора 29 серпня в Луганській області СММ зареєструвала
44 порушення режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів невизначеного
походження. Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районах на
південний схід від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська).
За попередній звітний період зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню.
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була
досягнута домовленість про заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи
з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше
52 775 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема
15 068 вибухів, 10 272 невизначені боєприпаси в польоті, 269 спалахів дульного
полум’я, 209 освітлювальних ракет, а також щонайменше 26 957 черг і пострілів).
Стрільба із стрілецької зброї, за оцінкою, по двох міні-БПЛА СММ поблизу
непідконтрольних урядові Тавричеського Донецької області та Дачного
Луганської області
28 серпня,
перебуваючи
на
північно-східній
околиці
н. п. Тавричеське
(непідконтрольний урядові, 76 км на південь від Донецька) та керуючи безпілотним
літальним апаратом (БПЛА) малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно,
спостерігачі чули 30 черг і 15 пострілів із стрілецької зброї на відстані близько 1–1,5 км
на західно-північний захід від місцеперебування патруля, За їхньою оцінкою, стріляли в
напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1,5 км на західно-північний захід від
місцеперебування патруля СММ. Спостерігачі приземлили літальний апарат і залишили
цей район*.
29 серпня, перебуваючи в н. п. Дачне (непідконтрольний урядові, 47 км на захід від
Луганська) та керуючи БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося
завчасно, об 11:25 спостерігачі чули 5 пострілів із стрілецької зброї на відстані близько
1,5–2,5 км на північно-північний захід від їхнього місцеперебування і ще 4 постріли зі
стрілецької зброї об 11:27 орієнтовно за 1,5–2 км на північно-північний захід. За
оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав на відстані приблизно 2,5 км та
2 км на північ від місцеперебування патруля відповідно. Команда СММ приземлила
БПЛА та залишила цей район*.
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Ділянки розведення в районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського5
28 серпня в межах ділянки розведення в районі н. п. Станиця Луганська
(підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі відзначили
спокійну ситуацію. 29 серпня на ділянці розведення команда СММ бачила 1 члена
збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом «СЦКК») південніше
відремонтованого прольоту мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від
Луганська).
Упродовж дня 28 серпня, перебуваючи на південному краю ділянки розведення в
районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська), команда
СММ чула 4 вибухи невизначеного походження та 7 черг зі стрілецької зброї на відстані
близько 3–4 км на північно-північний схід (за оцінкою, все поза ділянкою розведення,
однак у межах 5 км від неї).
28 та 29 серпня поблизу блокпоста збройних формувань південніше ділянки розведення
спостерігачі бачили членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом
«СЦКК»).
В обидва дні команда Місії знову бачила 7 раніше зафіксованих контейнерів,
розміщених південніше південного краю ділянки розведення та на самій ділянці.
Упродовж дня 28 серпня, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від н. п. Петрівське
(непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), спостерігачі чули
5 пострілів зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 1–1,5 км на південь (за оцінкою,
поза ділянкою розведення в районі Петрівського, однак у межах 5 км від її краю).
Увечері 28 серпня камера Місії, встановлена за 2 км на схід від н. п. Богданівка
(підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька), зафіксувала 1 вибух
невизначеного походження та 6 невизначених боєприпасів у польоті приблизно за 2–
4 км на східно-південний схід (за оцінкою, у межах ділянки розведення).
Упродовж дня 29 серпня, здійснюючи моніторинг у трьох різних місцях поблизу ділянки
розведення, спостерігачі відзначили там спокійну ситуацію.
Відведення озброєння
СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого
Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.
Місія зафіксувала 1 зенітно-ракетний комплекс та 6 реактивних систем залпового
вогню, розміщених із порушенням ліній відведення в підконтрольних урядові районах
Донецької та Луганській областей, зокрема поблизу житлового кварталу. Спостерігачі
також бачили 3 гаубиці в непідконтрольних урядові районах Луганської області.
За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння СММ
зафіксувала 6 мінометів поблизу житлового кварталу в підконтрольному урядові районі
Донецької області (детальніше див. таблиці нижче).
5

Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і
засобів від 21 вересня 2016 року.
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Свіжі вирви поблизу Водяного Донецької області
27 серпня на західній околиці н. п. Водяне (підконтрольний урядові, 94 км на південь від
Донецька) БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 7 вирв, які, за оцінкою, утворились
нещодавно внаслідок розриву, ймовірно, 120-мм мінометних мін. Визначити напрямок
вогню не вдалося.
Того ж дня приблизно за 2 км на північний схід від Водяного, в полі уздовж північнозахідного боку автошляху С051230 той же БПЛА зафіксував 5 вирв, які, за оцінкою,
утворились нещодавно внаслідок розриву, ймовірно, 82-мм мінометних мін, випущених
зі східного напрямку.
Невибухлий боєприпас біля Петрівського Донецької області
27 серпня приблизно за 500 м на північ від Петрівського, на західному боці дороги, яка
веде на північ до н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька),
на позиції, яка, за оцінкою, належить збройним формуванням, спостерігачі бачили
1 раніше зафіксовану осколкову гранату («Полум’я», 30 мм).
Зусилля СММ зі сприяння забезпеченню функціонування та уможливленню
ремонту життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури
28 та 29 серпня СММ і далі сприяла забезпеченню функціонування ДФС. Упродовж дня
28 серпня, перебуваючи в чотирьох різних місцях поблизу ДФС, команди СММ чули
139 порушень режиму припинення вогню (з яких 10 вони також бачили), зокрема
131 вибух (52 вибухи від вихідного вогню, 17 розривів боєприпасів, 7 розривів
артилерійських снарядів у повітрі та 55 вибухів невизначеного походження), які, за
оцінкою, сталися в радіусі 5 км від станції. Ці порушення режиму припинення вогню
сталися в той час, коли вахтовий автобус із працівниками станції курсував за маршрутом
між н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)
та ДФС.
29 серпня Місія також здійснювала моніторинг дотримання локального режиму
припинення вогню для уможливлення проведення ремонту ліній електропередачі в
Красногорівці.
Ситуація на КПВВ і відповідних блокпостах
28 серпня в Донецькій області СММ зауважила, що контрольні пункти в’їзду-виїзду
(КПВВ) неподалік підконтрольних урядові н. п. Майорськ (45 км на північний схід від
Донецька) та н. п. Мар’їнка (23 км на південний захід від Донецька) були відкритими,
однак пасажиро-транспортного потоку зафіксовано не було.
Того ж дня в Луганській області Місія констатувала, що КПВВ у Станиці Луганській
був відкритим, а велика кількість людей очікувала в чергах на перетин в обох напрямках.
29 серпня СММ зауважила, що КПВВ у Станиці Луганській і відповідний блокпост
збройних формувань південніше мосту біля Станиці Луганської були відкритими, а
пішоходи очікували в чергах на перетин в обох напрямках.
28 серпня в районі того ж КПВВ спостерігачі бачили 1 працівника (чоловіка 30–
39 років), який ніс металеві опори (за оцінкою, для встановлення огорожі). За межами
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території КПВВ команда СММ бачила 4 працівників (чоловіків 20–49 років), які
лопатами розчищали дорогу. 29 серпня в районі цього КПВВ спостерігачі бачили
3 працівників (чоловіків 30–39 років), які встановлювали верхню частину нової огорожі,
прикріпленої ланцюгами до металевих опор (для ознайомлення з попередніми
спостереженнями в цьому районі див. Щоденний звіт СММ від 28 серпня 2021 року).
28 та 29 серпня спостерігачі зауважили, що КПВВ біля Золотого та в н. п. Щастя
(підконтрольний урядові, 20 км на північ від Луганська) були відкритими, однак
відповідний блокпост збройних формувань південніше ділянки розведення в районі
Золотого та за 3 км на південний схід від мосту в Щасті були закритими для перетину
цивільного населення.
Безпекова ситуація на сході та південному сході Херсонської області
У період між 27 та 29 серпня Місія здійснювала моніторинг у районах на сході та
південному сході Херсонської області, зокрема в пунктах пропуску біля н. п. Каланчак
(67 км на південний схід від Херсона), н. п. Чаплинка (77 км на південний схід від
Херсона) та н. п. Чонгар (163 км на південний схід від Херсона), а також у районах
поблизу н. п. Генічеськ (176 км на схід від Херсона) та вздовж Північно-Кримського
каналу. Під час моніторингу в цих районах СММ не зафіксувала змін у безпековій
ситуації.
Моніторинг масових зібрань у Львові
29 серпня у двох місцях у Львові команда СММ бачила приблизно 300 людей (чоловіків
і жінок різного віку), зокрема представників обласної та місцевої влади, поліції,
ветеранів та Збройних сил України, які зібралися вшанувати пам’ять про «Бій за
Іловайськ». Спостерігачі бачили поблизу однієї з локацій 12 поліцейських та
зафіксували спокійну ситуацію в обох місцях проведення зібрань.
СММ продовжувала стежити за ситуацією в Одесі, 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 Мінських угод 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 з
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, прилеглих до
непідконтрольних урядові ділянок кордону України (наприклад, див. Щоденний звіт СММ від
27 серпня 2021 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:
- 28 серпня на блокпості поблизу н. п. Бессарабка (непідконтрольний урядові, 85 км на
південь від Донецька) 4 озброєні члени збройних формувань відмовили патрулю СММ
у проїзді на південь до н. п. Олександрівське (кол. Рози Люксембург;
непідконтрольний урядові, 90 км на південний схід від Донецька). Перебуваючи на
блокпості, спостерігачі бачили, що його перетинали цивільні особи та автомобілі.
- Того ж дня на блокпості біля Олександрівського озброєний член збройних формувань
не пропустив патруль Місії на схід до н. п. Маркине (непідконтрольний урядові, 94 км
на південь від Донецька), пославшись на «роботи з розмінування в цьому районі».
- Того ж дня, у той час коли спостерігачі перебували на північно-західній околиці
н. п. Тавричеське (непідконтрольний урядові, 76 км на південь від Донецька) та
готувалися до запуску БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося
завчасно, 3 озброєні члени збройних формувань сказали команді СММ покинути цей
район «із міркувань безпеки».
- Того ж дня на блокпості неподалік мікрорайону Трудівські Петровського району
Донецька (непідконтрольний урядові, 15 км на південний захід від центру міста)
2 озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль Місії на захід до
мікрорайону, обґрунтувавши це «необхідністю попереднього узгодження».
Перебуваючи на блокпості, спостерігачі бачили, що його перетинали цивільні особи та
автомобілі.
Регулярні обмеження на ділянках розведення сил і засобів та через міни/невибухлі
боєприпаси:
- Не здійснивши суцільного розмінування, вилучення невибухлих боєприпасів та
усунення інших перешкод, сторони і далі відмовляли СММ у необмеженому доступі,
а також у можливості пересуватися окремими дорогами, які раніше були визначені як
важливі для здійснення Місією ефективного моніторингу та для пересування
цивільних осіб.
Затримка:
- 28 серпня поблизу Олександрівського 4 члени збройних формувань дозволили
патрулю СММ здійснити політ БПЛА малого радіуса дії тільки після 31-хвилинної
затримки, оскільки троє з них попросили почекати командира перед запуском БПЛА,
бо інакше літальний апарат було б збито.
Інші перешкоди:
- 28 серпня, перебуваючи на північно-східній околиці Тавричеського та керуючи БПЛА
малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося завчасно, спостерігачі чули 45 черг
і пострілів із стрілецької зброї, за оцінкою, у напрямку БПЛА. Команда СММ
приземлила БПЛА та залишила цей район (див. вище).
- 29 серпня, перебуваючи в н. п. Дачне (непідконтрольний урядові, 47 км на захід від
Луганська) та керуючи БПЛА малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося
завчасно, спостерігачі чули 9 пострілів із стрілецької зброї (два епізоди), за оцінкою, у
напрямку БПЛА. Команда СММ приземлила БПЛА та залишила цей район (див. вище).
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Таблиця озброєння
Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення6
К-ть одиниць
озброєння

Дата

27.08.2021

1
5

28.08.2021
1

27.08.2021

3

Вид озброєння

Місце

Джерело
спостереження

підконтрольні урядові райони
поблизу н. п. Лебединське (99 км на південь від
зенітний ракетний комплекс (9K25, «Стріла-10»)
Донецька)
поблизу н. п. Варварівка (81 км на північний
захід від Донецька)
реактивна система залпового вогню (БМ-27
«Ураган», 220 мм)
поблизу житлового кварталу в н. п. Чмирівка
(86 км на північ від Луганська)
непідконтрольні урядові райони
буксирувана гаубиця (Д30А «Жаба», 122 мм)

БПЛА малого
радіусу дії
патруль

БПЛА малого
радіусу дії

поблизу Луганська

Озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння
Дата

К-ть одиниць
озброєння

27.08.2021

6

6

Вид озброєння

Місце

Джерело
спостереження

підконтрольні урядові райони
поблизу житлового кварталу в н. п. Дружківка
буксируваний міномет (2Б9 «Волошка», 82 мм)
(72 км на північ від Донецька)

У Щоденному звіті СММ від 27 серпня 2021 року все озброєння, крім 7 танків (невстановленого типу),
зафіксоване на полігоні поблизу н. п. Бойківське (кол. Тельманове; 67 км на південний схід від
Донецька) (згідно даних повітряного спостереження), слід включити до озброєння, яке було виявлено
БПЛА малого радіуса дії 25 серпня на аеродромі поблизу н. п. Переможне (непідконтрольний урядові,
19 км на південь від Луганська).

БПЛА малого
радіусу дії
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Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 29 серпня 2021 року7
Місце розміщення СММ
камера СММ 1 км на ПдЗх від
н. п. Широкине (підконтрольний
уряду, 100 км на Пд від Донецька)

Місце події
Спосіб
2–4 км на ПнПнСх зафіксувала
5–7 км на Пн
зафіксувала
5–7 км на Пн
зафіксувала

К-ть
Спостереження
Опис
1 Н/Д боєприпас
Зх–Сх
1 освітлювальна ракета випущений(-а) угору
1 освітлювальна ракета випущений(-а) угору

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

Дата, час
27.08, 21:37
28.08, 00:57
28.08, 02:40

28.08,
08:55–09:10
28.08,
08:55–09:10
28.08,
08:55–09:10
28.08,
08:55–09:10
28.08,
08:55–09:10
28.08,
09:10–09:25
28.08,
09:10–09:25
28.08,
09:10–09:25
28.08,
09:10–09:25
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:45–10:07
28.08,
09:45–10:07
28.08,
09:45–10:07
28.08,
10:07–10:28
28.08,
10:07–10:28
28.08,
10:07–10:28
28.08,
08:50–09:05
28.08,
08:50–09:05
28.08,
08:50–09:05

2–3 км на ПдЗх

чули і бачили

1

вибух

вибух у повітрі

1 км на ЗхПдЗх

чули

12

вибух

вихідний вогонь

Н/Д

5–6 км на ЗхПнЗх

чули

5

вибух

невизначеного походження

Н/Д

4–5 км на ПдЗх

чули

13

вибух

невизначеного походження

Н/Д

2–3 км на Зх

чули

4

постріл

2 км на Зх

чули і бачили

1

вибух

вибух у повітрі

1 км на ПдЗх

чули

15

вибух

вихідний вогонь

Н/Д

5–6 км на ПдЗх

чули

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

1–2 км на ПдЗх
приблизно за 1 км на ПнЗх від
залізничного вокзалу в
2 км на ПдЗх
н. п. Ясинувата (непідконтрольний
уряду, 16 км на ПнСх від Донецька)
1 км на ПдЗх

чули

5

вибух

розрив

Н/Д

чули і бачили

1

вибух

вибух у повітрі

артилерія (тип —
Н/Д)

чули

9

вибух

вихідний вогонь

Н/Д

5–6 км на ПдЗх

чули

5

вибух

невизначеного походження

Н/Д

5–6 км на ЗхПнЗх

чули

5

вибух

розрив

Н/Д

1–2 км на ПдЗх

чули

16

вибух

вихідний вогонь

Н/Д

5–6 км на ПдЗх

чули

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

2–3 км на ПдЗх

чули і бачили

2

вибух

вибух у повітрі

артилерія (тип —
Н/Д)

2–3 км на ПдЗх

чули

5

вибух

невизначеного походження

Н/Д

5–6 км на ПдЗх

чули

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

1–2 км на ПдЗх

чули і бачили

2

вибух

вибух у повітрі

артилерія (тип —
Н/Д)

чули

10

вибух

невизначеного походження

Н/Д

чули

4

постріл

чули і бачили

3

вибух

розрив

Н/Д

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

28.08, 09:02

4–5 км на СхПдСх чули
27
ПдСх околиця н. п. Авдіївка
(підконтрольний уряду, 17 км на Пн
від Донецька)
3 км на ЗхПнЗх
чули і бачили 27

вибух

вихідний вогонь

вибух

розрив (після попередньої
події)

міномет (тип —
Н/Д)
міномет (тип —
Н/Д)

28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45

3–5 км на ПдЗх
ПдСх частина н. п. Авдіївка
(підконтрольний уряду, 17 км на Пн 2 км на Сх
від Донецька
700 м на СхПдСх
приблизно за 2 км на ПдПдСх від
н. п. Кам’янка (підконтрольний
2–3 км на Пд
урядові, 20 км на Пн від Донецька)

7

великокаліберний
кулемет
артилерія (тип —
Н/Д)

стрілецька зброя

У таблиці вказані лише ті порушення режиму припинення вогню, які спостерігачі СММ бачили особисто
або зафіксовали камерами Місії, 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, обмеженими технічними можливостями та/або з інших причин. Порушення
режиму припинення вогню, зафіксовані паралельно декількома патрулями/камерами, відображаються у
таблиці лише один раз.

28.08, 09:02

- 11 Місце розміщення СММ

Місце події

Спосіб

приблизно за 1,5 км на ПдПдЗх від 5–8 км на Пн
залізничного вокзалу
(непідконтрольний урядові, 6 км на 3–5 км на ЗхПдЗх
ПнЗх від центра Донецька)

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

Дата, час
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:30–09:45
28.08,
09:45–10:30
28.08,
09:45–10:30
28.08,
09:45–10:30
28.08,
09:45–10:30
28.08,
09:45–10:30
28.08,
09:45–10:30
28.08, 12:20

чули

4

вибух

невизначеного походження

Н/Д

28.08, 12:27

3 км на Сх
Сх частина н. п. Красногорівка
(підконтрольний уряду, 21 км на Зх
від Донецька)
1–2 км на ПдСх

чули

31

вибух

невизначеного походження

Н/Д

чули

58

вибух

невизначеного походження

Н/Д

1–1,5 км на ЗхПнЗх чули
ПнСх околиця н. п. Тавричеське
(непідконтрольний уряду, 76 км на
Пд від Донецька)
1–1,5 км на ЗхПнЗх чули

15

постріл

стрілецька зброя

30

черга

стрілецька зброя

28.08,
11:08–12:10
28.08,
11:08–12:10
28.08,
14:20–14:21
28.08,
14:20–14:21

2

постріл

стрілецька зброя

28.08, 11:40

5

постріл

стрілецька зброя

28.08, 13:14

2–4 км на ПдПдСх чули

4

черга

3–5 км на ПдПдСх чули

2

вибух

28.08,
00:06–00:07
28.08, 00:07

чули

8

черга

чули
чули
чули

2
2
1

вибух
вибух
вибух

3–5 км на ПдПдСх чули

4

черга

3–5 км на ПдПдСх чули

1

вибух

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

Опис

Озброєння

3–4 км на ПнПнСх чули

2

вибух

Н/Д

28.08,
09:00–09:01

7

черга

стрілецька зброя

28.08,
09:30–09:45

2

вибух

Н/Д

28.08, 09:09

2–4 км на СхПдСх зафіксувала

4

Н/Д боєприпас

Н/Д

28.08, 22:37

2–4 км на СхПдСх зафіксувала

2

Н/Д боєприпас

Н/Д

28.08, 22:38

2–4 км на СхПдСх зафіксувала

1

вибух

Н/Д

28.08, 22:38

4–6 км на Пн

зафіксувала

1

Н/Д

28.08, 21:19

4–6 км на Пн

зафіксувала

1

Сх–Зх (після попередньої події) Н/Д

28.08, 21:19

чули

5

вибух

невизначеного походження

Н/Д

2–3 км на ЗхПнЗх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

8–10 км на ПдСх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

8–10 км на ПнСх

чули

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

5–6 км на Пд

чули

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

2–4 км на СхПдСх чули

4

вибух

розрив

Н/Д

5–6 км на ПдПдСх чули

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

3–5 км на ПнПнСх чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

6–8 км на Пд

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

4–6 км на СхПнСх чули

3

вибух

невизначеного походження

Н/Д

3–5 км на ПдПдСх
Пн околиця н. п. Попасна
(підконтрольний уряду, 69 км на Зх 5–8 км на ПдПдСх
від Луганська)
5–8 км на ПдПдСх
5–8 км на ПдПдСх

приблизно за 3 км на Пн від
н. п. Первомайськ
3–4 км на ПнПнСх чули
(непідконтрольний уряду, 58 км на
Зх від Луганська)
3–4 км на ПнПнСх чули

камера СММ 1 км на ПдЗх від
н. п. Широкине (підконтрольний
уряду, 100 км на Пд від Донецька)

Спостереження

3–5 км на Сх

н. п. Павлопіль (підконтрольний
1–2 км на ПнПнСх чули
уряду, 84 км на Пд від Донецька)
приблизно за 2 км на Пн від
н. п. Петрівське (непідконтрольний 1–1,5 км на Пд
чули
уряду, 41 км на Пд від Донецька)

камера СММ за 2 км на Сх від
н. п. Богданівка (підконтрольний
урядові, 41 км на ПдЗх від
Донецька)

К-ть

спалах дульного
полум’я
Н/Д боєприпас

за оцінкою за межами ділянки
розведення

невизначеного походження

невизначеного походження
невизначеного походження
невизначеного походження

невизначеного походження
невизначеного походження (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)
ПдЗх–ПнСх (за оцінкою, на
ділянці розведення в районі
Петрівського)
ПдЗх–ПнСх (за оцінкою, на
ділянці розведення в районі
Петрівського)
Невизначеного походження (за
оцінкою, на ділянці розведення
в районі Петрівського)

28.08, 00:17
28.08, 00:17
28.08, 00:22
28.08, 00:41
28.08, 00:59
28.08, 02:14
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н. п. Дачне (непідконтрольний
уряду, 47 км на Зх від Луганська)

Місце події
4–6 км на Пн
4–6 км на Пн
1,5–2,5 км на
ПнПнЗх
1,5–2 км на
ПнПнЗх

Спосіб
зафіксувала
зафіксувала

К-ть
Спостереження
Опис
2 освітлювальна ракета випущений(-а) угору
1 освітлювальна ракета випущений(-а) угору

Н/Д
Н/Д

Озброєння

Дата, час
28.08, 21:25
28.08, 21:33

чули

5

постріл

стрілецька зброя

29.08, 11:25

чули

4

постріл

стрілецька зброя

29.08, 11:27
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Мапа Донецької та Луганської областей8

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 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).

