
Таблиця порушень режиму припинення вогню. Таблиця містить тільки порушення, які СММ безпосередньо чула/бачила.  

Примітка : Напис «немає інформації» означає, що СММ не змогла підтвердити таку інформацію у зв’язку з відстанню, погодними умовами та/або з 

інших причин. 

Місце розміщення СММ Місце події Спостереження Тип зброї/боєприпасів Напрям 

вогню 

Час/дата  Коментарі 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР) 

2-6км  на ПнСх, Пн, 

ПнЗх, Зх від місця 

розміщення СММ 

СММ чула 30 

вибухів і залпи 

Міномет (120мм), 

великокаліберний 

кулемет, стрілецька зброя 

та легке озброєння, важка 

артилерія 

 

Невідомо 05 травня, 

між 06:30 і 

12:00 

 

Партизанський проспект 43, 

Донецьк  

2-4 км на Зх від 

Партизанського 

проспекту  

СММ чула 12 

вибухів  

Міномет і артилерія 

 

2 вхідні, 10 

невідомо 

05 травня, 

між 13:00 і 

14:00 

 

 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР», 8км на 

ПнЗх від центру Донецька) 

2-7км на Зх від 

місця розміщення 

СММ, район 

с.Жабуньки 

(підконтрольне 

«ДНР») і сел.Піски 

(підконтрольне 

уряду) 

СММ чула 27 

вибухів 

Міномет (82мм, 120мм), 

великокаліберний 

кулемет, стрілецька зброя 

та легке озброєння, 

артилерія 

 

4 вхідні, 8 

вихідних, 15 

невідомо 

05 травня, 

між 15:20 і 

17:05 

 



Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР», 8км на 

ПнЗх від центру Донецька) 

2-5км  на ПнЗх від 

місця розміщення 

СММ, 

диспетчерська 

вишка 

(підконтрольна 

«ДНР»), с.Опитне 

(підконтрольне 

уряду) 

СММ чула 110 

вибухів  

Міномет (120мм, 82мм), 

артилерія 

 

60 вхідних, 

25 вихідних, 

25 невідомо 

 

 

05 травня, 

між 15:20 і 

17:05 

 

СММ бачила 60 

пострілів по 

району 

диспетчерської 

вежі(Донецького 

аеропорту). 25 

вихідних 

зафіксовані з 

відстані 500м на 

ПдЗх від нового 

терміналу. СММ не 

змогла визначити 

цілі вогню. 

2-6 км на Пн, ПнСх 

від місця 

розміщення СММ, 

північна околиця 

Київського району, 

с.Спартак 

СММ чула 57 

вибухів  

Міномет (120мм), важка 

артилерія 

 

2 вхідні, 53 

вихідні, 2 

невідомо 

 

05 травня, 

між 15:20 і 

17:05 

 

СММ чула 53 

вибухи схожі на 

вихідні 

артилерійські 

постріли з Пн 

околиці Київського 

району 

2-7км на Зх від 

місця розміщення 

СММ, район 

с.Жабуньки 

(підконтрольне 

«ДНР») і сел.Піски 

(підконтрольне 

СММ чула 27 

вибухів 

Міномет (82мм, 120мм), 

великокаліберний 

кулемет, стрілецька зброя 

та легке озброєння, 

артилерія 

 

4 вхідні, 8 

вихідних, 15 

невідомо 

05 травня, 

між 17:05 і 

18:15 

 



уряду) 

2-5км  на ПнЗх від 

місця розміщення 

СММ, 

диспетчерська 

вишка 

(підконтрольна 

«ДНР»), с.Опитне 

(підконтрольне 

уряду) 

СММ чула 23 

вибухи  

Міномет (120мм, 82мм), 

артилерія 

 

22 вхідні, 1 

вихідний 

05 травня, 

між 17:05 і 

18:15 

 

СММ бачила 22 

постріли по району 

диспетчерської 

вежі (Донецького 

аеропорту). 

Вихідний вогонь 

зафіксований з 

відстані 500м на 

ПдЗх від нового 

терміналу. СММ не 

змогла визначити 

цілі вогню. 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР», 8км на 

ПнЗх від центру Донецька) 

2-6 км на Пн, ПнСх 

від місця 

розміщення СММ, 

північна околиця 

Київського району, 

с.Спартак 

СММ чула 84 

вибухи 

Міномет (120мм), важка 

артилерія 

 

Вихідні СММ чула 84 

вибухи схожі на  

вихідні 

артилерійські 

постріли з Пн 

околиці Київського 

району.СММ може 

підтвердити, що ці 

снаряди вибухнули 

поблизу Бутовської 

шахти(підконтроль

на уряду) 

Спостережний пункт 1 в 

Бердянському (підконтрольний 

0.4км на ПнСх від 

місця розміщення 

СММ чула 5 Стрілецька зброя та легке Вихідні 05 травня,  



уряду,  2.5км на Зх від 

Широкиного, 16км на Сх від 

Маріуполя) 

 

СММ  

 

залпів озброєння 

 

о 10:03 

0.3км на ПдСх від 

місця розміщення 

СММ 

СММ чула 1 

вибух 

Міномет (82мм) Вихідний 05 травня, 

о 12:31 

 

0.3км -2.5км на 

ПдСх, Сх,Пн, ПнЗх 

від місця 

розміщення СММ 

СММ чула 47 

вибухів і бачила 

26 вибухів в 

повітрі 

Міномет (82мм), 

протитанкова гармата, 

стрілецька зброя та легке 

озброєння, невідомо 

 

Вхідні, 

вихідні 

05 травня, 

між 14:20 і 

18:00 

 

 

Октябр (підконтрольний «ДНР», 

85км на Пд від Донецька) 

Октябр СММ бачила 9 

свіжих воронок 

Міномет (120мм), 

артилерія (122мм), 

невідомо 

 

Вхідні 05 травня, 

між 14:20 і 

15:00 

 

 

Підконтрольне уряду м.Щастя 

(20км на Пн від Луганська) 

Невизначено СММ чула 1 

вибух 

Невідомо (можливо, 

міномет чи артилерія) 

Невідомо 4 травня о 

15:24 

 

Підконтрольна уряду 

Трьохізбенка (33км на ПнЗх від 

Луганська) 

1-2км на ПнЗх СММ чула 

тривалий вогонь 

зі стрілецької 

зброї та БМП 

БМП та стрілецька зброя Невідомо 05 травня 

між 09:10 і 

10:30 

Жителі  

Трьохізбенки 

повідомили СММ, 

що поблизу села 

проходять 

військові навчання 



На Пн від підконтрольного 

«ЛНР» м.Красний Луч (66км на 

Пд від Луганська) 

1-2км на ПнЗх СММ чула 5 

вибухів 

Невідомо (калібром до 

100мм) 

Невідомо 05 травня 

о 10:45 

За словами 

старшого 

представника 

«комендатури 

ЛНР» в Красному 

Лучі, що 

знаходився на 

перехресті, вибухи 

лунали з 

сусіднього 

полігону  

 


