
Таблиця порушень режиму припинення вогню на 19:30, 10 травня 2015р. Таблиця містить виключно ті випадки порушення режиму 
припинення вогню, які спостерігачі СММ бачили/чули особисто
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Порушення режиму припинення вогню 

Місце розміщення СММ Місце події Спостереження Тип 
зброї/боєприпасів 

Напрям вогню Час/дата 

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

3-20 км на Зх-Пн-Зх, Пн-
Пн-Сх, Пн-Пн-Зх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
148 вибухів і декілька 
залпів 

Стрілецька зброя та 
легке озброєння, 
немає інформації 

Вхідний, 
вихідний, немає 
інформації 

9 травня, між 10:35 та 
17:00 

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

3-7 км на Зх, Пд-Зх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
12 вибухів і декілька 
залпів 

Міномет (82 мм та 
120 мм), важкий 
кулемет 

Вхідний, немає 
інформації 

10 травня, між 10:08 та 
14:17 

 

+5 км на Пн-Зх від позиції 
СММ 

Спостерігачі СММ чули 
32 вибухи і декілька 
залпів 

Міномет (82 мм та 
120 мм), важкий 
кулемет, стрілецька 
зброя та легке 
озброєння, ППО 

Вихідний  немає 
інформації 

+5 км на Пн, Пн-Сх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
8 вибухів і декілька 
залпів 

Міномет (120 мм), 
ППО, важкий 
кулемет, стрілецька 
зброя та легке 
озброєння, 
можливо важка 
артилерія 

Немає 
інформації 

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

Немає інформації Спостерігачі СММ чули 
37 вибухів  

Немає інформації Немає 
інформації 

10 травня, між 14:30 та 
18:00 

 

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



Спостережний пункт в 
Бердянському 
(контрольованому урядом, 
102 км на Пд від Донецька, 2,5 
км на Зх від Широкиного, 16 
км на Сх від Маріуполя) 

Пд-Сх від позиції СММ 
(відстань невідома) 

Спостерігачі СММ чули 
5 залпів 

Стрілецька зброя та 
легке озброєння 

Немає 
інформації 

9 травня, 15:36 

Спостережний пункт в 
Бердянському 
(контрольованому урядом, 
102 км на Пд від Донецька, 2,5 
км на Зх від Широкиного, 16 
км на Сх від Маріуполя) 

0,2 - 3 км на Пн, Сх, Зх, 
Пн-Сх, Пд-Сх, Пн-Пн-Сх 
від позиції СММ   

Спостерігачі СММ чули 
252 вибухи і 44 залпи, 
а також бачили 3 
вибухи у повітрі 

Міномет (82 мм та 
120 мм), танк, 
автоматичний 
гранатомет 17 (30 
мм), немає 
інформації 

Вхідний, 
вихідний, немає 
інформації 

10 травня, між 06:35 та 
12:00 

 

Спостережний пункт в 
Бердянському 
(контрольованому урядом, 
102 км на Пд від Донецька, 2,5 
км на Зх від Широкиного, 16 
км на Сх від Маріуполя) 

0,3 - 3 км на Пн, Зх, Пн-Зх, 
Сх, Пд-Сх від позиції СММ   

Спостерігачі СММ чули 
+156 вибухів і 
спорадичні залпи, а 
також бачили 3 вибухи 
у повітрі 

Міномет (82 мм та 
120 мм), артилерія,  
стрілецька зброя та 
легке озброєння 

Вхідний, 
вихідний, немає 
інформації 

10 травня, між 12:08 та 
18:00 

 

250 м на Зх від 
контрольованого урядом с. 
Кримське (43 км на Пн-Зх від 
Луганська) 

250 м на Зх від 
контрольованого урядом 
с. Кримське (43 км на Пн-
Зх від Луганська) 

Спостерігачі СММ 
бачили від 3 до 5 
тривалих залпів з 
кулемету (50-100 
пострілів) 

ПКМ кулемет 
(7,62х54 мм) 

Вхідний 10 травня, 10:32 

250 м на Зх від 
контрольованого урядом с. 
Кримське (43 км на Пн-Зх від 
Луганська) 

4-5 км на Пд-Сх від 
позиції СММ 

Спостерігачі СММ чули 
5 вибухів  

Можливо міномет Вхідний 10 травня, між 10:20 та 
10:30 

 

 

 


