
Таблиця порушень режиму припинення вогню
 1
  

Місце розташування 

СММ 
Місце події Спостереження 

Тип зброї/ 

боєприпасів 
Час/дата 

м. Донецьк (підконтрольне 

«ДНР», 2,5км на СхПнСх 

від центру Донецька) 

5-10км на ПнПнЗх Чули 4 вибухи Н/Д (за оцінками, вихідний 

артилерійський і танковий 

вогонь) 

6 січня, 10:40-10:44
2
 

10-15км на ПнПнСх Чули 4 невизначених вибухи Н/Д 6 січня, 14:00 

м. Горлівка (підконтрольне 

«ДНР», 37км на ПнПнСх 

від Донецька). 

на Зх (відстань Н/Д) Чули 3 удари Міномет (120мм) 6 січня, 11:05-11:12 

Чули 3 черги (10 пострілів в кожній) Великокаліберний кулемет  

Чули 2 удари Міномет (120мм) 6 січня, 11:12 

с-ще  Комсомолець 

(підконтрольне «ЛНР», 

23км на ПдЗх від 

Луганська) 

полігон у 

підконтрольному 

«ЛНР» с-щі 

Шимшинівка (27км 

на ПдЗх від 

Луганська) 

15 невизначених вибухів і 20-25 

черг 

За оцінками, танковий вогонь 

(T-64 або T-72) і 

великокаліберний кулемет 

6 січня, 11:06-11:15 

 

с. Веселогорівка 

(підконтрольне «ЛНР», 

64км на Зх від Луганська) 

500м на Пн Чули 1 невизначений вибух (пізніше 

члени «ЛНР» сказали, що це був 

контрольований підрив) 

Н/Д 6 січня, 11:16 

м. Перевальськ 5-6км на Сх  Чули 3 невизначених вибухи Н/Д 6 січня, 14:15 

                                                           
1
 Примітка: В таблиці вказані лише ті інциденти, які спостерігачі СММ бачили/чули особисто, а також ті випадки, які СММ оцінює як навчання, 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 не завжди 

обов'язково є точними. Напис «невідомо» означає, що СММ не змогла підтвердити таку інформацію у зв’язку з відстанню, погодними умовами та/або з інших 

причин. 
2
 У всіх випадках вказано східноєвропейський час (GMT +2), якщо не зазначене інше. 



(підконтрольне «ЛНР», 

40км на ПдЗх від 

Луганська) 

м. Стаханов 

(підконтрольне «ЛНР», 

50км на Зх від Луганська) 

10км на Зх Чули 6 невизначених вибухів Н/Д 6 січня, 15:25 

с. Дачне (підконтрольне 

«ЛНР», 47км на Зх від 

Луганська) 

1-2км на ПнПнСх Чули 1 постріл Стрілецька зброя 6 січня, 9:33 

смт Лозовський 

(підконтрольне «ЛНР», 

31км на ПдЗх від 

Луганська) 

5км на ПдСх  Чули 20+ вибухів (за оцінками, 

навчання у підконтрольному «ЛНР» 

смт Троїцьке (31км на ПдЗх від 

Луганська))) 

Артилерія 6 січня, 12:43 

підконтрольне «ЛНР» м. 

Алчевськ (38км на ПдЗх 

від Луганська) 

7км на ПнСх 

(полігон у 

підконтрольному 

«ЛНР» смт Троїцьке 

(31км на ПдЗх від 

Луганська) 

Бачили і чули 8 пострілів и вибухів Артилерія 6 січня, 14:40 

 


