
Таблиця порушень режиму припинення вогню на 19:30, 20 травня 2015р. Таблиця містить тільки порушення, які СММ безпосередньо 

чула/бачила.   

Місце розміщення СММ Місце події Спостереження Тип 

зброї/боєприпасів 

Напрям 

вогню 

Час/дата  

Центр патрулювання м.Донецьк 

(підконтрольний «ДНР») 

2-5км на Пд від місця 

розміщення СММ  

СММ чула більше 50ти 

вибухів 

Артилерія Вихідні Між 20:48 18 травня 

і 02:02 19 травня 

5-8км на Пн Сх від 

місця розміщення 

СММ  

СММ чула більше 20ти 

вибухів 

Міномет Невідомо 18 травня між 23:10 

і 23:40 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР», 8км на ПнЗх 

від центра міста) 

 

2-5км  на ПнСх від 

місця розміщення 

СММ 

СММ чула 1 вибух  Міномет Вихідні 19 травня, між 

09:10 і 13:00 

2-8км на Пн від місця 

розміщення СММ 

СММ чула 9 вибухів і 

багато залпів 

Міномет, стрілецька 

зброя і легке 

озброєння, 

великокаліберний 

кулемет 

 

Вхідні (5 

пострілів, 

вихідні (4 

постріли) 

18 травня, між  

14:15 і 17:30 

 

 

 

19 травня, між 

16:45 і 17:25 

3-8км на ПнЗх від 

місця розміщення 

СММ 

СММ чула 19 вибухів 

та багато залпів 

Великокаліберний 

кулемет , стрілецька 

зброя та легке 

озброєння, ОБТ (2 

Вхідні (5 

пострілів), 

вихідні (13 

пострілів) 



постріли), 

автоматичний 

гранатомет, 

невідомо 

 

невідомо 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі Донецька 

(підконтрольний «ДНР», 8км на ПнЗх 

від центра міста) 

 

3-8км на Зх від СММ: 

Піски (підконтрольні 

уряду, 14км на ЗхПнЗх 

від Донецька) і 

Жабуньки 

(підконтрольні уряду, 

12 ПнЗх від Донецька) 

СММ чула 9 вибухів і 

багато залпів 

Невідомо, стрілецька 

зброя та легке 

озброєння, 

великокаліберний 

кулемет 

Вхідні (1 

постріл), 

вихідні (8 

пострілів) 

3-4км ПнПнСх від 

СММ: Спартак 

(підконтрольний 

«ДНР», 10км на 

ПнПнЗх від Донецька) 

СММ чула 96 вибухів 

(та бачила 75 місць 

попадання снарядів) 

Невідомо Вихідні 

ПнСх від сел.Піски (10км на ПнЗх від 

Донецька, підконтрольне уряду) 

 

3км на ПнЗх від СММ, 

ПнЗх від сіл Піски та 

Опитне, 2км на ПдЗх 

від СММ 

 

СММ чула 6 вхідних 

мінометних вибухів та 

3 випадки вихідного 

мінометного вогню і 

багато залпів 

82мм міномет і 

стрілецька зброя та 

легке озброєння 

Вхідні (6), 

вихідні (3 

плюс  

стрілецькі) 

19 травня, між 

11:36 і 11:45, 19 

травня о 10:10  

5км на Пн від підконтрольної уряду 

Трьохізбенки (33км на ПнЗх від 

2км на ПдЗх від СММ  СММ чула вогонь 

протягом 5 хвилин 

Стрілецька зброя та 

легке озброєння 

Вихідні 19 травня,о 10:10   



Луганська)  

Спостережний пункт (СП) в  с.Сопине За 

(0.5км на Пд від СП 3)- підконтрольний 

уряду, 4.5км на Зх від Широкиного, 

16км на Сх від Маріуполя) 

5км на Сх від СММ СММ чула 56 вибухів Артилерія, танк (чи 

протитанкова зброя), 

зенітна установка, 

великокаліберний 

кулемет 

Невідомо 19 травня, між 

17:45 і 18:04 

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

причин. Деталі (відстань, напрям, тип зброї ітд) базуються на оцінці спостерігачів на місцях і можуть містити деякі неточності.  

 


