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Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в
Донецькій області та аналогічну кількість таких порушень у Луганській області,
якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.
Спостерігачі уточнювали повідомлення про жінку, яка дістала поранення
внаслідок обстрілу Рози.
На ділянці розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської команда СММ
бачила, як працівники з підконтрольних урядові районів працювали над
зведенням обхідного пішохідного мосту, фарбували металеві троси обабіч
дороги північніше мосту, а також обрізали дерева та розчищали ділянку від
рослинності.
Місія знову зафіксувала протитанкові міни поблизу ділянки розведення в районі
Петрівського.
СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення по
обидва боки лінії зіткнення.
Місія здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для
уможливлення проведення ремонту та забезпечення функціонування життєво
важливих об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема ремонту ділянок водогону
між Золотим-3 (Стахановцем) та Попасною, водогонів поблизу Кам’янки та
Зайцевого, трансформаторної підстанції у Бетмановому, а також бурінню
свердловин поблизу Раївки.
Обмеження доступу СММ тривали, зокрема на непідконтрольному урядові
блокпості поблизу ділянки розведення в районі Петрівського та в місці
розміщення відведеного важкого озброєння в підконтрольних урядові районах
Донецької області*.

На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 25 вересня 2019 року
(за східноєвропейським літнім часом).
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Кількість зафіксованих порушень
режиму припинення вогню3

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.
3
Зокрема вибухи.
4
Зокрема від вогню з озброєння невстановленого типу.
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-4У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму
припинення вогню, зафіксувавши тимчасом більше вибухів (близько 200), якщо
порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 55 вибухів). Більшість
порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний захід від
н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), на
південь і південно-південний захід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км
на північ від Донецька), зокрема 3 розриви снарядів на відстані 500 м від камери СММ,
а також у районах на південь і південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний
урядові, 84 км на південь від Донецька) та на північно-північний схід від н. п. Мар’їнка
(підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька).
У Луганській області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму
припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 3 вибухи, якщо порівнювати з
попереднім звітним періодом (5 вибухів). Більшість порушень режиму припинення
вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від н. п. Кряківка
(підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська), на південний схід
від н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська), на південний
захід від н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), а
також на схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська;
див. нижче).
Жінка дістала поранення внаслідок обстрілу Рози
25 вересня спостерігачі уточнювали повідомлення про 80-річну жінку, яка дістала
поранення внаслідок обстрілу, що стався 6 вересня в н. п. Роза (непідконтрольний
урядові, 89 км на південь від Донецька). Перебуваючи вдома у свого сина в
н. п. Качкарське (непідконтрольний урядові, 91 км на південь від Донецька), вона
розповіла спостерігачам, що 6 вересня приблизно о 06:30 вона була у своєму
одноповерховому будинку на вул. Центральній, 3, коли вона почула три постріли
неподалік та стеля будинку обвалилася на неї. Жінка перебувала в шоковому стані,
отримала кілька синців та досі має проблеми зі слухом. Спостерігачі раніше фіксували
пошкодження будинків у Розі, серед яких був і будинок постраждалої, а також
повідомляли про іншу жінку, яка також дістала поранення (див. Щоденний звіт СММ
від 12 вересня 2019 року).
Ділянка розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської
25 вересня команда Місії бачила, як 11 співробітників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС) готувалися до проведення робіт із розмінування. Вони
також бачили 10 працівників із підконтрольних урядові районів, які за допомогою
крана, екскаватора та підйомника встановлювали фундамент для обхідного
пішохідного мосту східніше зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської, а також
закріплювали сталеві балки та дерев’яні дошки на металевій фермі мосту. За
спостереженнями Місії, екскаватор викопував яму для заливки фундаменту та скидав
ґрунт на західну сторону зруйнованої секції мосту.
Команда СММ сприяла отриманню доступу працівника з підконтрольних урядові
районів до ділянки за 10 м на південь від зруйнованої секції мосту з метою позначення
білою фарбою місця з’єднання нової секції з конструкцією існуючого мосту.
Приблизно за 400 м на північ від зруйнованої секції мосту спостерігачі бачили, як
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а також зрізали дерева та кущі приблизно за 200 м на північ від зруйнованої секції
мосту на схилі зі східного боку дороги.
Між блокпостом збройних формувань і зруйнованою секцією мосту спостерігачі
бачили 6 членів збройних формувань (з нарукавними пов’язками з написом «СЦКК»).
Команда СММ також бачила 5 саперів із непідконтрольних урядові районів із
сокирами на південному березі річки на ділянці, де тривали роботи з вирубування
дерев та очищення від рослинності.
Інші ділянки розведення сил і засобів 5
24 вересня на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові,
41 км на південь від Донецька), на відстані близько 550 м на південь від її північного
краю та орієнтовно за 1,2 км на захід від її східного краю безпілотний літальний апарат
(БПЛА) СММ малого радіуса дії зафіксував 2 військовослужбовців Збройних сил
України, поряд із якими лежав, імовірно, автомат. БПЛА зафіксував 1 автоматичний
гранатомет (АГС-17 «Полум’я», 30 мм) на позиції у траншеї та кулемет ПК (калібру
7,62 мм) — усе за 200–500 м на південь від північного краю ділянки розведення (за
оцінкою, належать Збройним силам України). БПЛА вкотре зафіксував
1 бронетранспортер (БТР-80) та 2 військовослужбовців Збройних сил України поряд із
ним приблизно за 1,2 км на південь від північного краю та за 1,3 км на схід від
західного краю ділянки розведення.
БПЛА виявив 1 кулемет на відстані близько 5 км на південь від північного краю
ділянки розведення в районі Петрівського та орієнтовно за 390 м на захід від її
східного краю, а також ще один, ймовірно, кулемет у траншеї приблизно за 10 м на
північ від її південного краю та 60 м на захід від її східного краю — усе на ділянці
розведення та поряд із передовими позиціями збройних формувань.
БПЛА знову виявив систему траншей (завдовжки приблизно 100 м) орієнтовно за 2 км
на північний схід від північно-східного кута ділянки розведення в районі Петрівського,
а також нову 60-метрову траншею, що пролягає на захід від частково облаштованої
споруди укріпленого блокпоста, приблизно за 2,5 км на північний схід від того ж кута
(не зафіксовано за даними спостереження від 12 вересня 2019 року) — усе за межами
ділянки розведення (за оцінкою, належать збройним формуванням). Той же БПЛА
зафіксував, ймовірно, безвіткатну гармату (СПГ-9, 73 мм) біля траншеї за межами
ділянки розведення, орієнтовно за 200 м на північний захід від її північно-східного
кута (за оцінкою, належить збройним формуванням).
На дорозі між н. п. Богданівка (підконтрольний урядові. 41 км на південний захід від
Донецька) та н. п. Вікторівка (непідконтрольний урядові, 42 км на південний захід від
Донецька) той же БПЛА знову зафіксував протитанкові міни (51), встановлені поперек
дороги приблизно за 160 м на північ від ділянки розведення в районі Петрівського.
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Розведення передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і
засобів від 21 вересня 2016 року.

-625 вересня, перебуваючи поблизу ділянки розведення в районі Петрівського, члени
патруля Місії відзначили там спокійну ситуацію*.
Увечері 24 вересня камера СММ на північній околиці Попасної зафіксувала
2 випущені вгору черги за 4–6 км на східно-південний схід. 25 вересня, перебуваючи в
Золотому, команда Місії чула 1 вибух (невизначеного походження за 3–5 км на схід.
Усі ці випадки, за оцінкою, сталися за межами ділянки розведення в районі Золотого.
Відведення озброєння
СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого
Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього.
Загалом Місія зафіксувала 42 одиниці озброєння, розміщені з порушенням ліній
відведення: 35 у непідконтрольних урядові районах на території колишнього
Луганського міжнародного аеропорту на відстані близько 10 км на південь від
Луганська та 7 у підконтрольних урядові районах біля н. п. Діброва (підконтрольний
урядові, 85 км на північ від Донецька; більш детальну інформацію наведено нижче в
таблиці, де зазначено озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення станом на
25 вересня 2019 року).
Озброєння, яке СММ не змогла верифікувати як відведене 6
Місця розміщення відведеного важкого озброєння в підконтрольних урядові районах
Донецької області
25 вересня
Місія відзначила, що:
- 8 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) були в наявності вперше; а
- 12 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм),
12 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), 30 мінометів (2Б11 «Сани»,
120 мм), 4 зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»), 3 буксируваних
гаубиць (Д-44, 85 мм) та 40 самохідних гаубиць (2С1 — 20 од.; 2С3 «Акація»,
152 мм — 20 од.) і далі бракувало.
Три місця розміщення відведеного важкого озброєння в непідконтрольних урядові
районах Донецької області
25 вересня
Спостерігачі відзначили, що всі місця і далі покинуті, а також там бракувало таке
озброєння: 11 РСЗВ (БМ-21), 10 протитанкових гармат (МТ-12) та 9 самохідних
гаубиць (2С1).
Постійні місця зберігання озброєння
Постійне місце зберігання озброєння в непідконтрольних урядові районах Донецької
області
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Місія відзначила наявність озброєння, яке вона не змогла верифікувати як відведене, оскільки умови
його зберігання не відповідають критеріям, передбаченим у повідомленні від 16 жовтня 2015 року
щодо ефективного моніторингу та верифікації відведення важкого озброєння, яке СММ адресувала
підписантам Комплексу заходів. Місія відзначила, що два таких місця покинуті.

-725 вересня
СММ зафіксувала, що і надалі бракує 8 танків (Т-64 — 3 од.; Т-72 — 5 од.).
Ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки 7
Підконтрольні урядові райони
23 вересня
БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував укріплення існуючої траншеї приблизно
за 1 км від н. п. Опитне (12 км на північний захід від Донецька). За оцінкою, вона
належить Збройним силам України.
24 вересня
БПЛА СММ малого радіуса дії зафіксував 1 бойову броньовану машину (ББМ; типу
БМП) поряд із н. п. Новгородське (35 км на північ від Донецька).
25 вересня
Місія зафіксувала 2 броньовані розвідувально-дозорні машини (БРДМ-2) у Золотому та
1 бронетранспортер (БТР-4) поблизу н. п. Геївка (27 км на північний захід від
Луганська).
Непідконтрольні урядові райони
23 вересня
БПЛА СММ середнього радіуса дії зафіксував подовження траншеї протяжністю
близько 105 м із півдні на північний захід на відстані орієнтовно 500 м від
н. п. Спартак (9 км на північ від Донецька). За оцінкою, траншея належить збройним
формуванням (не зафіксовано за даними спостереження від 31 травня 2019 року).
24 вересня
БПЛА СММ дальнього радіуса дії виявив:
- 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н. п. Жовте (17 км на північний
захід від Луганська); та
- 6 бойових машин піхоти (БМП-1 або БМП-2) неподалік від н. п. Лобачеве
(13 км на схід від Луганська).
Зусилля СММ зі сприяння проведенню ремонту та забезпеченню функціонування
об’єктів цивільної інфраструктури
Місія здійснювала моніторинг дотримання режиму припинення вогню для
уможливлення буріння свердловин неподалік від н. п. Раївка (непідконтрольний
урядові, 16 км на північний захід від Луганська), проведення огляду та ремонтних
робіт на ділянці водогону між н. п. Золоте-3 (Стахановець; підконтрольний урядові,
61 км на захід від Луганська) та Попасною, ремонту водогону біля н. п. Кам’янка
(підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька), електропідстанції в
н. п. Бетманове (кол. Красний Партизан; непідконтрольний урядові, 23 км на північний
схід від Донецька), а також робіт із технічного обслуговування водогону в н. п. Зайцеве
(50 км на північний схід від Донецька). СММ і далі сприяла забезпеченню
функціонування ДФС.
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Згадана у цьому розділі техніка не підпадає під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.
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Протитанкові міни поблизу Спартака та Водяного
23 вересня БПЛА СММ середнього радіуса дії вперше зафіксував 4, ймовірно,
протитанкові міни, встановлені поперек дороги місцевого значення на північнозахідній околиці Спартака, за 300-500 м від найближчих житлових будинків.
24 вересня БПЛА СММ середнього радіуса дії вкотре зафіксував протитанкові міни
ТМ-62 (у кількості 21), встановлені поперек автодороги Т0519, приблизно за 2 км на
північ від н. п. Водяне (підконтрольний урядові, 15 км на північний захід від
Донецька), а також знову зафіксував 15 протитанкових мін на південно-східній околиці
населеного пункту.
Прикордонні райони, які не контролюються урядом
25 вересня впродовж приблизно 1 години спостереження в пункті пропуску на кордоні
біля н. п. Успенка (73 км на південний схід від Донецька) члени патруля Місії бачили,
що до України в’їхали 12 автомобілів (3 з українськими номерними знаками, 5 — із
російськими і 4 із табличками «ДНР»), 3 тентовані вантажівки (1 з українськими
номерними знаками та 2 з табличками «ДНР»), 1 автобус (з російськими номерними
знаками), а також увійшли 6 осіб (4 жінки віком 30-40 років та 2 чоловіки віком
40-50 років). Тимчасом з України виїхали 30 автомобілів (10 з українськими
номерними знаками, 12 — із російськими та 8 із табличками «ДНР»), 5 вантажівок (2 з
українськими номерними знаками та 3 — з російськими), 3 автобуси (з табличками
«ДНР»), а також вийшли 2 жінки (30-40 років).
*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 14 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.

Заборона доступу:
-

На блокпості на північній околиці н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові,
41 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову
відмовив патрулю Місії у проїзді, пояснивши це «проведенням робіт із
розмінування», таким чином обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ
у Петрівському.
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24 вересня військовослужбовці Збройних сил України відмовили патрулю Місії
в доступі до місця розміщення відведеного важкого озброєння в
підконтрольному урядові районі Донецької області.

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

Не здійснивши суцільного розмінування та вилучення невибухлих боєприпасів
та не усунувши інші перешкоди, 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.

Інші перешкоди:
-

-

8

Увечері 24 вересня БПЛА СММ дальнього радіуса дії втрачав сигнал GPS через
дію перешкод (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння), здійснюючи політ від
н. п. Іллінівка (підконтрольний урядові, 56 км на північ від Донецька) до
н. п. Алчевськ (непідконтрольний урядові, 40 км на захід від Луганська).
Здійснюючи політ між н. п. Суха Балка (підконтрольний урядові, 36 км на
північ від Донецька) і н. п. Верхньоторецьке (підконтрольний урядові, 23 км на
північний схід від Донецька), а також над н. п. Корсунь (непідконтрольний
урядові, 31 км на північний схід від Донецька), той же БПЛА втрачав сигнал
GPS через дію перешкод (за оцінкою, внаслідок глушіння) 8.
25 вересня БПЛА СММ середнього радіуса дії втрачав сигнал GPS через дію
перешкод (за оцінкою, внаслідок можливого глушіння), здійснюючи політ над
н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від
Донецька).

Глушіння сигналу могло здійснюватися з будь-якого місця в радіусі кількох кілометрів від
місцеположення БПЛА.

- 10 Таблиця озброєння
Озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення
К-ть одиниць
озброєння

Дата

Місце

Дже рело
спостереже ння

на території колишнього
Луганського міжнародного
аеропорту, приблизно за 2 км на
північ від н. п. Переможне
(19 км на південь від Луганська)

БПЛА дальнього
радіуса дії

Вид озброєння
непідконтроль ні урядові райони

7

реактивна система залпового
вогню (БМ-21 «Град», 122 мм)

1

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

7

самохідна гаубиця (2С1
«Гвоздика», 122 мм)

7

буксирувана гаубиця (2А65
«Мста-Б», 152 мм)

10

буксирувана гаубиця (Д-30
«Жаба», 122 мм)

3

протитанкова гармата (МТ -12
«Рапіра», 100 мм)

24.09.2019

підконтроль ні урядові райони

25.09.2019

7

реактивна система залпового
вогню (БМ-21 «Град», 122 мм)

на південний схід від
н. п. Діброва (85 км на північ від
Донецька)

патруль

Озброєння, розміщене за лініями відведення, однак за межами виділених місць
зберігання
Дата

К-ть одиниць
озброєння

Місце

Джерело
спостереження

на території колишнього
Луганського міжнародного
аеропорту, приблизно за 2 км на
північ від н. п. Переможне (19 км
на південь від Луганська)

БПЛА дальнього
радіуса дії

Вид озброєння
непідконтроль ні урядові райони

12

танк (Т -72)

8

танк (Т -72)

6

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

24.09.2019
3
3
1

буксируваний міномет (2Б9
«Волошка», 82 мм)
міномет (2Б11/2С12 «Сани»,
120 мм)
міномет (2Б14 «Піднос», 82 мм)

- 11 Таблиця порушень режиму припинення вогню станом на 23 вересня 2019 р.9
Місце розміщення СММ
Камера СММ у
н. п. Чермалик
(підконтрольний урядові,
77 км на Пд від Донецька)

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

Камера СММ за 1,5 км від
н. п. Гнутове
(підконтрольний урядові,
90 км на Пд від Донецька)
Камера СММ на Сх від
н. п. Ломакине
(підконтрольний урядові,
90 км на Пд від Донецька)

Камера СММ на КПВВ у
н. п. Майорськ
(підконтрольний уряду, 45
км на ПнСх від Донецька)

Камера СММ на КПВВ у
н. п. н. п. Мар’їнка
(підконтрольний уряду,
23 км на ПдЗх від
Донецька)

9

Місце події
1–3 км на ПдСх
1–2 км, ПдПдСх
2–3 км, ПдПдСх
2–3 км, ПдПдСх
2–4 км, ПдПдСх
1–2 км, ПдПдСх
0,5–1 км на Пд
0,5–1 км на Пд
200–500 м на Пд
200–500 м на
ПдПдЗх
200–500 м на
ПдПдЗх
200–500 м на
ПдПдЗх
200–500 м на
ПдПдЗх
200–500 м на
ПдПдЗх
3–5 км на
СхПдСх
3–5 км на Сх
3–5 км на Сх
3–5 км на
СхПдСх

Спосіб
К-ть Спостереже ння
зафіксувала
3
снаряд
зафіксувала
1
снаряд
зафіксувала
9
снаряд
зафіксувала
2
снаряд
зафіксувала
2
снаряд
зафіксувала 16 снаряд
зафіксувала
1
вибух
зафіксувала
1
вибух
зафіксувала
1
снаряд

О пис
Зх-Сх
ЗхПнЗх-СхПдСх
ПнПнЗх-ПдПдСх
ЗхПнЗх-СхПдСх
ПнСх-ПдЗх
випущений(-а) вгору
невизначеного походження
невизначеного походження
ПнЗх ПдСх

О зброєння
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Дата, час
24.09, 19:19
24.09, 22:03
24.09, 22:04
24.09, 22:05
25.09, 01:14
24.09, 19:18
24.09, 21:57
24.09, 21:58
24.09, 22:23

зафіксувала

43

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 22:49

зафіксувала

10

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 22:50

зафіксувала

1

вибух

вогневе ураження

Н/Д

25.09, 02:01

зафіксувала

1

вибух

вогневе ураження

Н/Д

25.09, 02:02

зафіксувала

1

вибух

вогневе ураження

Н/Д

25.09, 02:03

зафіксувала

6

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

24.09, 20:47

зафіксувала
зафіксувала

4
4

снаряд
снаряд

Зх-Сх
ПнЗх ПдСх

Н/Д
Н/Д

24.09, 20:48
24.09, 21:05

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:17

2–4 км, ПнСх

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 02:50

1–3 км на Сх
1–3 км на
СхПнСх
1–3 км на
СхПнСх
1–3 км на Сх
1–3 км на
СхПнСх
1–3 км на Сх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на

зафіксувала

1

снаряд

Пн-Пд

Н/Д

24.09, 21:49

зафіксувала

2

снаряд

Пд-Пн

Н/Д

24.09, 22:31

зафіксувала

3

снаряд

ПнПнЗх-ПдПдСх

Н/Д

24.09, 23:54

зафіксувала

1

снаряд

Пн-Пд

Н/Д

25.09, 00:32

зафіксувала

11

снаряд

Пд-Пн

Н/Д

25.09, 00:39

зафіксувала

1

снаряд

ЗхПнЗх-СхПдСх

Н/Д

25.09, 00:45

зафіксувала

10

снаряд

ПдПдЗх-ПнПнСх

Н/Д

25.09, 00:09

зафіксувала

8

снаряд

ЗхПдЗх-СхПнСх

Н/Д

25.09, 00:11

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:12

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:13

зафіксувала

2

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:15

зафіксувала

2

снаряд

ПдПдЗх-ПнПнСх

Н/Д

25.09, 00:18

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:19

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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Камера СММ на КПВВ
біля н. п. Пищевик
(підконтрольний уряду,
84 км на Пд від Донецька)

Місце події
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на ПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
1–3 км на
ПнПнСх
0,5–1 км на Пд
0,5–1 км на Пд
4–6 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на ПдСх
3–5 км на Пд
3–5 км на ПдСх
3–5 км на
ПдПдСх
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–4 км на Пд
3–4 км на Пд
3–4 км на Пд
3–4 км на
ПдПдСх
3–4 км на Пд
3–4 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд
3–5 км на Пд

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

1–3 км на
СхПдСх
2–4 км, СхПдСх
2–4 км, СхПдСх
2–4 км, СхПдСх
2–4 км на
СхПдСх
2–4 км на
СхПдСх
2–4 км на
СхПдСх

Спосіб

К-ть Спостереже ння

О пис

О зброєння

Дата, час

зафіксувала

3

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:20

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:20

зафіксувала

5

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:22

зафіксувала

12

снаряд

ПдЗх-ПнСх

Н/Д

25.09, 00:22

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:23

зафіксувала

5

снаряд

ПдЗх-ПнСх

Н/Д

25.09, 00:23

зафіксувала

3

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:24

зафіксувала

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 00:24

зафіксувала

1

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:27

зафіксувала

1

снаряд

ПдПдЗх-ПнПнСх

Н/Д

25.09, 00:29

зафіксувала

2

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:29

зафіксувала

1

снаряд

ПдПдЗх-ПнПнСх

Н/Д

25.09, 00:31

зафіксувала

2

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

25.09, 00:31

зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала

5
7
1
9
5
1
1

снаряд
снаряд
вибух
снаряд
снаряд
вибух
снаряд

ПнЗх-ПдСх
ПнЗх-ПдСх
невизначеного походження
ПнЗх-ПдСх
ПнСх-ПдЗх
невизначеного походження
ПнСх-ПдЗх

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

24.09, 19:19
24.09, 19:20
24.09, 20:43
24.09, 20:47
24.09, 20:48
24.09, 20:48
24.09, 20:55

зафіксувала

4

снаряд

Зх-Сх

Н/Д

24.09, 22:06

зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала

10
1
1
1
4
1
3
2

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

ПнСх-ПдЗх
ПнСх-ПдЗх
ПнЗх-ПдСх
Зх-Сх
Сх-Зх
ПнПнЗх-ПдПдСх
ПнСх-ПдЗх
ПнЗх-ПдСх

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

24.09, 22:15
24.09, 22:18
24.09, 23:02
25.09, 00:10
25.09, 00:16
25.09, 00:36
25.09, 01:23
25.09, 01:23

зафіксувала

1

снаряд

Сх-Зх

Н/Д

25.09, 01:59

зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала

3
3
5
1
1
3

снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд
снаряд

ПнЗх-ПдСх
ПнЗх-ПдСх
Зх-Сх
Зх-Сх
Зх-Сх
Зх-Сх

Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

25.09, 02:47
25.09, 02:48
25.09, 03:01
25.09, 03:19
25.09, 03:20
25.09, 03:25

зафіксувала

2

снаряд

ПнЗх-ПдСх

Н/Д

25.09, 05:05

зафіксувала

1

снаряд

ЗхПнЗх-СхПдСх

Н/Д

24.09, 18:48

зафіксувала
зафіксувала
зафіксувала

6
3
4

снаряд
снаряд
снаряд

випущений(-а) вгору
випущений(-а) вгору
Пд-Пн

Н/Д
Н/Д
Н/Д

24.09, 20:01
24.09, 20:02
24.09, 20:40

зафіксувала

12

снаряд

випущений(-а) вгору

Н/Д

24.09, 20:54

зафіксувала

3

снаряд

випущений(-а) вгору

Н/Д

24.09, 22:16

зафіксувала

5

снаряд

випущений(-а) вгору

Н/Д

24.09, 22:17

- 13 Місце розміщення СММ
Центральний залізничний
вокзал у Донецьку
(непідконтрольний уряду,
6 км на ПнЗх від центра
міста)
Центр н. п. Донецьк
(непідконтрольний уряду)
ПдСх частина
н. п. Авдіївка
(підконтрольний уряду,
17 км на Пн від Донецька)
н. п. Первомайське
(підконтрольний уряду,
17 км на ПнЗх від
Донецька)
Приблизно за 5 км від
н. п. Первомайське
(підконтрольний уряду,
17 км на ПнЗх від
Донецька)
н. п. Олександрівка
(непідконтрольний уряду,
20 км на ПдЗх від
Донецька)
Приблизно за 1,5 км на
ПнЗх від н. п. Богданівка
(підконтрольний уряду,
41 км на ПдЗх 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 Спостереже ння

О пис

О зброєння

Дата, час

2–3 км на ПнЗх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 09:25–
09:40

2 км на ПдСх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:44

4–5 км на Сх

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 11:00

3–4 км на ПдЗх
3–4 км на
ПдПдЗх
2–3 км на Пд
4–5 км на Пд
3–4 км на
ПнПнЗх

чули

3

черга

чули

9

черга

чули
чули

1
1

вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження

стрілецька зброя
великокаліберний
кулемет
Н/Д
Н/Д

чули

9

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 11:20
25.09, 11:28–
11:35
25.09, 13:16
25.09, 13:36
25.09, 14:55–
15:00

3–4 км на
ПнПнЗх

чули

7

черга

3–5 км на ПнЗх

чули

12

вибух

3–5 км на ПнЗх

чули

10

3–5 км на ПнЗх

чули

8

великокаліберний
кулемет

25.09, 14:55–
15:00

невизначеного походження

Н/Д

вибух

невизначеного походження

Н/Д

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 11:18–
11:28
25.09, 11:30–
11:35
25.09, 11:38–
12:00

Н/Д

25.09, 12:30–
12:35

5 км на ПдПдЗх

чули

4

вибух

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

4–6 км на ПдСх
3–5 км на ПдСх
6–7 км на
ПдПдЗх
6–7 км на
ПдПдЗх

чули
чули

2
2

вибух
вибух

невизначеного походження
невизначеного походження

Н/Д
Н/Д

24.09, 19:47
24.09, 20:15

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 21:06

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 21:12

2–3 км, ПдПдСх

чули

6

черга

2–3 км, ПдПдСх

чули

4

черга

2–3 км, ПдПдСх

чули

8

черга

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 22:26

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

чули

6

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 22:35
24.09, 22:58–
22:59
24.09, 23:04–
23:10

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 23:12

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

24.09, 23:15

2–3 км, ПдПдСх

чули

6

черга

2–3 км, ПдПдСх

чули

4

черга

7–8 км на Пд

чули

1

вибух

невизначеного походження

великокаліберний
кулемет
великокаліберний
кулемет
Н/Д

6–8 км на ПнЗх

чули

9

вибух

невизначеного походження

Н/Д

2–3 км на ПнЗх

чули

80

черга

6–7 км на
ПдПдЗх
6–7 км на Пд
7–8 км на
ПдПдСх
7–8 км на
ПдПдСх
6–7 км на
ПдПдСх
5–6 км на
ПдПдСх

великокаліберний
кулемет
великокаліберний
кулемет
великокаліберний
кулемет

стрілецька зброя

24.09, 21:14
24.09, 21:26
24.09, 22:15

24.09, 23:43
24.09, 23:50
25.09, 06:40
25.09, 07:10–
07:15
25.09, 07:12–
07:15

- 14 Місце розміщення СММ

Приблизно за 500 м на
ПнСх від н. п. Кам’янка
(підконтрольний уряду,
20 км на Пн від Донецька)

Камера СММ на КПВВ
біля н. п. Майорськ
(підконтрольний уряду,
45 км на ПнСх від
Донецька)
Камера СММ
н. п. Кряківка
(підконтрольний уряду,
38 км на ПнЗх від
Луганська)
Камера СММ на Пн
околиці н. п. Попасна
(підконтрольний уряду,
69 км на Зх від Луганська)
н. п. Золоте
(підконтрольний урядові,
60 км на Зх від Луганська)
Пд край ділянки
розведення в районі
н. п. Золоте
(підконтрольний урядові,
60 км на Зх від Луганська)

Місце події
2–3 км на ПнСх
2–3 км на Сх
1–2 км на Сх
2–3 км на ПнСх
2–3 км на
ПнПнСх
3–4 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх
4–5 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх
3–5 км на
ПнПнСх

Спосіб
чули
чули
чули
чули

К-ть
1
1
1
4

Спостереже ння
О пис
вибух
невизначеного походження
вибух
невизначеного походження
вибух
невизначеного походження
постріл

О зброєння
Н/Д
Н/Д
Н/Д
стрілецька зброя
великокаліберний
кулемет

Дата, час
25.09, 09:20
25.09, 10:11
25.09, 11:00
25.09, 12:25

чули

1

черга

чули

10

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:12

чули

8

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:16

чули

10

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:39

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:47

чули

5

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:57

чули

1

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 14:04

чули

10

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 14:09

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 14:11

2–4 км на ПдЗх

чули

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:14

2–4 км на
ПдПдЗх

зафіксувала

2

снаряд

ЗхПнЗх-СхПдСх

Н/Д

25.09, 00:02

4–6 км на
СхПдСх

зафіксувала

2

черга

випущений(-а) вгору

Н/Д

24.09, 19:18

3–5 км на Сх

чули

1

вибух

невизначеного походження
(за оцінкою, за межами
ділянки розведення)

Н/Д

25.09, 08:45

11–15 км на
ПдЗх

чули і
бачили

2

вибух

невизначеного походження

Н/Д

25.09, 13:36

25.09, 12:34
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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).

