
Таблиця порушень режиму припинення вогню
1
 на 19:30, 18 травня 2015р. Таблиця містить виключно ті випадки порушення режиму 

припинення вогню, які спостерігачі СММ бачили/чули особисто 

Порушення режиму припинення вогню 

Місце розміщення СММ Місце події Спостереження Тип 
зброї/боєприпасів 

Напрям вогню Час/дата 

Донецьк, спостережний пункт 
СЦКК на залізничному вокзалі 
(підконтрольний «ДНР», 8 км 
на Пн-Зх від центру Донецька) 

1,5-7 км на Пн-Зх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
декілька залпів 

Важкий кулемет, 
стрілецька зброя та 
легке озброєння 

Вихідний  18 травня, між 07:36 та 
09:00 

Донецьк, вул. Стратонавтів 
(підконтрольний «ДНР», 7,4 
км на Пн-Пн-Зх від центру 
Донецька) 

5 км на Пн від позиції 
СММ і в напрямку 
спірного району навколо 
контрольованого "ДНР" 
Донецького аеропорту 

Спостерігачі СММ чули 
1 вибух  

Немає інформації Немає 
інформації 

18 травня, 09:23 

Донецьк, спостережний пункт 
СЦКК на залізничному вокзалі 
(підконтрольний «ДНР», 8 км 
на Пн-Зх від центру Донецька) 

Немає інформації, Зх-Пн-
Зх від позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
5 вибухів і 10 залпів  

Немає інформації, 
стрілецька зброя та 
легке озброєння 

Немає 
інформації, 
вихідний 

18 травня, між 12:50 та 
13:08 

 

18 травня, між 14:15 та 
17:30 

 

3-4 км на Зх від позиції 
СММ в напрямку 
контрольованого урядом 
с.Піски 

Спостерігачі СММ чули 
6 вибухів  

Немає інформації Немає 
інформації 

3-7 км на Пн-Зх від позиції 
СММ 

Спостерігачі СММ чули 
8 вибухів  

Міномет  Немає 
інформації 

3 км на Пн-Пн-Зх від 
позиції СММ 
(диспетчерська вежа, 
контрольована «ДНР», 12 
км на Пн-Пн-Зх від центру 
Донецька) 

Спостерігачі СММ чули 
9 вибухів 

Немає інформації Немає 
інформації 

Спостерігачі СММ чули 
8 вибухів 

Міномет Вхідний  

                                                           
1
 Примітка: 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 «немає інформації» означає, що СММ не змогла підтвердити таку інформацію у зв’язку з відстанню, погодними умовами та/або з інших причин. 



2-5 км на Пн від позиції 
СММ 

Спостерігачі СММ чули 
29 вибухів 

Немає інформації Немає 
інформації 

18 травня, між 13:07 та 
17:30 

 Спостерігачі СММ чули 
3 вибухи 

Міномет Вхідний 

2-3 км на Пн-Сх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ 
бачили 41 вибух 

Міномет/артилерія Вихідний 18 травня, між 16:16 та 
17:30 

Сопине, 0,3 км на Пд від 
спостережного пункту СММ 
№3 (підконтрольного уряду, 
4,5 км на Зх від Широкиного, 
16 км на Сх від Маріуполя)  

Немає інформації, Пн від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
21 вибух  

Немає інформації Немає 
інформації 

18 травня, між 18:14 та 
18:20 

 

 


