Таблиця порушень режиму припинення вогню1
Місце
розміщення
СММ

Спостережний
пункт СЦКК на
центральному
залізничному
вокзалі Донецька
(підконтрольний
«ДНР», 6км на
ПнЗх від центру
Донецька)

Місце події

Спостереження

3-4км на Зх

Чули 1
невизначений
вибух

3-4км на
ПнЗх

Чули 5 одиночних
пострілів

Тип
зброї/боєприп
асів
Н/Д

Стрілецька
зброя

Час/дата
4 грудня, 10:30

4 грудня, 13:12

Чули 4 черги

4 грудня,
13:26-13:30

3-4км на Зх

Чули 12 черг

4 грудня,
13:12-13:30
Автоматичний
гранатомет

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

5-7км на Зх

Чули 2
невизначених
вибухи
Чули 3 потужних
одиночних
невизначених
вибухи

Великокалібер
на артилерія

4 грудня,
11:52-12:07

с. Бердянка
(підконтрольне
«ЛНР», 45км на
ПнЗх від
Луганська)

Н/Д, на
ПнСх

Чули кілька
пострілів і
численні
невизначені
вибухи

Великокалібер
ний кулемет,
артилерія

4 грудня,
10:30-10:50

с. Трьохізбенка
(підконтрольне
уряду, 33км на
ПнЗх від
Луганська)

1км на Зх

Чули приблизно
100 пострілів

Стрілецька
зброя

4 грудня, 11:50
– 12:00

смт
Слов’яносербськ
(підконтрольне
«ЛНР», 28км на
ПнЗх від
Луганська)

2-3км на Пн

Чули 6
невизначених
вибухів

Артилерія

4 грудня, 11:20

1

(полігон)

Примітка: У таблицю включені тільки порушення режиму припинення вогню, які безпосередньо
спостерігала СMM, а також ті випадки, які СММ оцінює як навчання, контрольовані підриви
боєприпасів 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» (НД)
означає, що СММ не змогла підтвердити інформацію через відстань, несприятливі погодні умови та/або
інші фактори.
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Мирне
(підконтрольне
«ЛНР», 41км на
ПдСх від
Луганська)

Приблизно
1,5км на Пн
(полігон)

Чули 18 пострілів з
основної гармати
БMП-1 та інші
постріли

Великокалібер
ний кулемет,
стрілецька
зброя

4 грудня, 13:35

с. Раївка
(підконтрольне
«ЛНР», 15км на
ПнЗх від
Луганська)

Приблизно
500м на
ПдЗх

Чули серію
одиночних
пострілів, 2 черги
зі швидкострільної
зброї та 3
одиночних
постріли

Стрілецька
зброя

4 грудня,
12:08-13:55

