
Таблиця порушень режиму припинення вогню1  

 
Місце розміщення 

СММ 
Місце події Спостереження Тип зброї/боєприпасів Час/дата 

м. Горлівка  
(підконтрольне 
«ДНР», 39км на 
ПнСх від 
Донецька) 
 

3-4км на Зх 
 
с. Широка 
Балка 
(підконтрольне 
«ДНР», 34км 
на ПнПнСх від 
Донецька) 

Чули падіння 25 
мінометних снарядів, 3 
вихідні черги 
(автоматичний 
гранатомет), а також 
стрілянину із 
застосуванням 
стрілецької зброї та 
постріли з самохідного 
гранатомету (СПГ) 

Міномет, 
автоматичний 
гранатомет, 
стрілецька зброя, 
безвідкатна гармата 
СПГ  

14 січня, 17:10-
17:25 

Чули декілька черг і 
падіння 20 мінометних 
снарядів 

Стрілецька зброя, 
міномет (82мм) 

14 січня,  17:59-
18:18 

Чули 3 вихідні черги  Стрілецька зброя 
(автоматичний 
гранатомет і 
великокаліберний 
кулемет) 

14 січня, 18:47-
18:53 

Центральний 
залізничний 
вокзал Донецька 
(підконтрольний 
«ДНР», 6км на 
ПнЗх від центру 
Донецька) 

3-4км на Пн Чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 15 січня, 12:16 

3-4км на ПнЗх Чули декілька черг Великокаліберний 
кулемет 

15 січня, 12:17 

м. Новоазовськ 
(підконтрольне 
«ДНР», 40км на 
Сх від Маріуполя) 

0,6км на Сх Чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 15 січня, 10:46 

с. Водяне (19км на 
СхПнСх від 
Маріуполя) 

40м на Зх Чули 3 одиночні 
постріли 

Стрілецька зброя 15 січня, 11:00 

м. Авдіївка 
(підконтрольне 
уряду, 15км на 
ПнПнЗх від 
Донецька) 

4км на Пд Чули 1 вибух 
невизначеного 
походження 

Н/Д 15 січня, 11:14 

2км на Сх від 
с. Миколаївка 
(підконтрольне 
уряду, 76км на 
ПнЗх від 
Луганська)  
   

5км на ЗхПнЗх 
 

Чули черги та 2 вибухи 
(за оцінками – 
навчання) 

Кулемет, Н/Д 
 

15 січня, 10:10-
10:18 
 

с. Оріхівка 
(підконтрольне 
«ЛНР», 32км на 
Пд від Луганська) 

5км на ПнЗх Чули 8 вибухів (за 
оцінками – навчання) 

Н/Д 15 січня, 10:35-
10:55 

                                                           
1 Примітка: У таблицю включені тільки порушення режиму припинення вогню, які безпосередньо 
спостерігала СMM, а також ті випадки, які СММ оцінює як навчання, контрольовані вибухи і т.д. Надані 
подробиці (щодо відстані, напрямку, типу зброї, і т.д.) засновані на оцінках, зроблених спостерігачами 
на місцях, які не завжди можуть бути точними. Напис «немає даних» (Н/Д) означає, що СММ не змогла 
підтвердити інформацію через відстань, несприятливі погодні умови та/або інші фактори. 



смт Новойдар 
(підконтрольне 
уряду, 49км на 
ПнЗх від 
Луганська) 

Сх, Н/Д щодо 
відстані 

Чули постійний вогонь 
з декількома перервами 

Н/Д  15 січня, 10:50-
11:15 

м. Стаханов 
(підконтрольне 
«ЛНР», 50км на Зх 
від Луганська) 

200м на Пн Чули черги та одиночні 
постріли 

Н/Д, стрілецька зброя 15 січня, 13:16 

 
 
 
 


