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Місце розміщення 

СММ 
Місце події Спостереження Тип зброї/боєприпасів 

Час/дата 

Спостережний пункт 

СЦКК на 

центральному 

залізничному вокзалі 

Донецька 

(підконтрольний 

«ДНР», 6км на ПнЗх 

від центру Донецька) 

 

 

 

 

 

 

3км на ПнСх 

 

Чули падіння 1снаряду Н/Д 

 

25 листопада, 

10:02-10:102 

Чули декілька черг  Стрілецька зброя 

 

Чули падіння 4 снарядів 

 

Н/Д 

 

Чули декілька черг Стрілецька зброя, 

великокаліберний 

кулемет 

25 листопада, 

10:14–11:03 

2-3км на Пн Чули 2 вибухи 

невизначеного 

походження 

Н/Д 

 

25 листопада, 

12:24 

4-6км на 

ЗхПнЗх 

Чули 2 вибухи 

невизначеного 

походження 

Н/Д 

 

25 листопада, 

12:42 

3км на ПнСх Чули декілька черг Стрілецька зброя 25 листопада, 

12:55 

 

2-3км на Пн 

Чули 1 вибух 

невизначеного 

походження 

Н/Д 

 

25 листопада, 

13:12 

Чули падіння 3 снарядів Н/Д 

 

25 листопада, 

13:21 

3км на ПнСх Чули декілька черг Стрілецька зброя 25 листопада, 

13:28 

м. Ясинувата 

(підконтрольне ДНР, 

16км на ПнСх від 

Донецька) 

5-10км, Н/Д Чули 8 вибухів 

невизначеного 

походження 

Н/Д 25 листопада, 

11:45-12:09 

с. Іванівка 

(підконтрольне уряду, 

56км на ПнЗх від 

Маріуполя) 

3-5км на 

ПдПдЗх 

Чули декілька вибухів  Можливо, артилерія 

(різного калібру) 

25 листопада, 

10:40-10:55 

смт Новгородське 

(підконтрольне уряду, 

34км на Пн від 

Донецька) 

800м на ПнСх Чули постріли Стрілецька зброя та 

легке озброєння, 

великокаліберний 

кулемет, снайперська 

зброя 

25 листопада,  

10:45 

с. Веселе 

(підконтрольне уряду, 

20км на Пн від 

Донецька) 

3км на ПдСх Чули 3 вибухи 

невизначеного 

походження 

Н/Д 25 листопада, 

11:30 

с. Первомайське 

(підконтрольне уряду, 

17км на Пн від 

Донецька)  

 

 

3-4 км на ПдСх 

Чули не менше 43 

вибухів, 1 танковий 

постріл 

Міномет (82/мм), 

артилерія (122мм), 

танк, стрілецька зброя 

та легке озброєння, 

автоматичний 

станковий гранатомет 

25 листопада, 

11:55 

3-4 км на ПнСх 

с-ще Піски 

(підконтрольне уряду, 

11км на ПнЗх від 

Донецька) 

 

Околиця с-

ща Піски, 

1-2км на Сх 

Чули падіння 13 

снарядів і декілька 

пострілів 

12 мінометних 

(82/120мм), 1 

артилерійський 

(122мм), стрілецька 

зброя та легке 

25 листопада, 

12:31 

                                                           
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. 
2
 В усіх випадках вказаний київський час, якщо не зазначене інше. 



озброєння, 

автоматичний 

станковий гранатомет, 

великокаліберний 

кулемет 

с. Весела Гора 

(підконтрольне «ЛНР», 

16км на ПнЗх від 

Луганська) 

10км на 

ПнПнЗх 

Чули декілька вибухів 

невизначеного 

походження та черг 

 

Артилерія (152мм), 

стрілецька зброя, 

великокаліберний 

кулемет 

25 листопада, 

10:30 

с. Трьохізбенка 

(підконтрольне уряду, 

33км на ПнЗх від 
Луганська)  

100-200м Чули та бачили декілька 

вибухів і черг (на 
полігоні) 

Стрілецька зброя, 

великокаліберний 
кулемет, гармата БМП 

25 листопада, 

13:00 

 


