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Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 28 вересня 2020 року11
 

Місце розміщення СММ Місце події Спосіб К-ть Спостереження Опис Озброєння Дата, час 

камера СММ у 

н. п. Авдіївка 

(підконтрольний уряду, 

17 км на Пн від Донецька) 

1–3 км на СхПнСх зафіксувала 5 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 28.09, 03:08 

1–3 км на СхПнСх зафіксувала 2 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 28.09, 03:11 

1–3 км на СхПнСх зафіксувала 5 вибух 
невизначеного 

походження 
Н/Д 28.09, 03:19 

приблизно 1 км на ПнЗх 

від залізничного вокзалу в 

н. п. Ясинувата 

(непідконтрольний уряду, 

16 км на ПнСх від 

Донецька) 

2–3 км на ПдЗх чули 2 черга  
великокаліберний 

кулемет 
28.09, 09:25 

2–3 км на ПдЗх чули 2 постріл  стрілецька зброя 28.09, 09:27 

2–3 км на ПдЗх чули 1 черга  
великокаліберний 

кулемет 
28.09, 09:40 

2–3 км на ПдЗх чули 2 черга  
великокаліберний 

кулемет 
28.09, 09:54 

2–3 км на ПдЗх чули 7 черга  
великокаліберний 

кулемет 
28.09, 10:06 

н. п. Петрівське 

(непідконтрольний уряду, 

41 км на Пд від Донецька) 
2–4 км на ПдСх чули 1 вибух 

невизначеного 

походження (за 

оцінкою, за межами 

ділянки розведення) 

Н/Д 28.09, 10:08 

2–3 км на Сх чули 4 постріл 

за оцінкою, за 

межами ділянки 

розведення 

стрілецька зброя 28.09, 10:43 

4–5 км на Сх чули 1 вибух 

невизначеного 

походження (за 

оцінкою, за межами 

ділянки розведення) 

Н/Д 28.09, 14:19 

східна околиця 

н. п. Артема 

(підконтрольний уряду, 

26 км на Пн від 

Луганська) 

0,8 км на Сх чули 10 постріл  стрілецька зброя 
28.09, 

11:02–11:06 

  

                                                 
11 У таблиці вказані лише ті інциденти, які спостерігачі СММ бачили особисто чи які були зафіксовані 

камерами СММ, 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 і т. д., базуються на оцінках, 

зроблених спостерігачами на місцях та спеціалістами з технічного моніторингу 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, технічними обмеженнями та/або з інших причин. Одні і ті ж самі, за 

оцінкою СММ, порушення режиму припинення вогню, зафіксовані паралельно декількома 

патрулями/камерами, відображаються у таблиці лише один раз. 


