
Таблиця порушень режиму припинення вогню на 19:30 годин, 16 квітня 2015р. 

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 

Підконтрольний «ДНР» район 

Текстильник (12км на Пд-Пд-

Зх  від центру Донецька) 

7-10км на Пн від місця 

розміщення  

Чули численні вибухи  Міномет 

(невідомого калібру) 

Вхідні та 

вихідні   

16 квітня, 

між 06:45 і 

07:00 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

 

1,5-5км на Зх, ЗхПнЗх 

від місця розміщення 

СММ (район 

підконтрольного уряду 

сел.Піски та 

підконтрольного 

«ДНР» с.Жабуньки)   

Чули 139 вибухів і 

спорадичні залпи 

Міномет (120мм), 

зенітні установки, 

артилерійські та 

танкові боєприпаси, 

важкий кулемет, 

стрілецька зброя та 

легке озброєння 

 

139 вихідних, 

1.5-3км від 

СММ 

16 квітня, 

між 07:15 та 

12:00 

 

 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

 

1,5-5км на Зх, ЗхПнЗх 

від місця розміщення 

СММ (район 

підконтрольного уряду 

сел.Піски та 

підконтрольного 

Чули 104 вхідні 

вибухи, бачили 8 з 

них  

Міномет (120мм), 

зенітні установки, 

артилерійські та 

танкові боєприпаси, 

важкий кулемет, 

стрілецька зброя та 

104 вхідні, 2-

5км від СММ 

16 квітня, 

між 07:15 та 

12:00 

 



«ДНР» с.Жабуньки)   легке озброєння 

 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

1,5-5км на Зх, ЗхПнЗх 

від місця розміщення 

СММ (район 

підконтрольного уряду 

сел.Піски та 

підконтрольного 

«ДНР» с.Жабуньки)   

Чули 501 вибух  Міномет (120мм), 

зенітні установки, 

артилерійські та 

танкові боєприпаси, 

важкий кулемет, 

стрілецька зброя та 

легке озброєння 

 

Немає 

інформації 

16 квітня, 

між 07:15 та 

12:00 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

2-5км на Пн  та ПнПн 

Сх від місця 

розміщення СММ, 

район підконтрольних 

«ДНР» диспетчерської 

вишки Донецького 

аеропорту, с.Спартак і 

підконтрольних уряду 

позицій на Пд Зх від 

Авдіївки 

Чули 60 вибухів 

,бачили 8 з них 

(вибухи в повітрі) та 

чули спорадичні 

залпи  

Міномет 

(невизначеного 

калібру), артилерія, 

важкий кулемет, 

стрілецька зброя та 

легке озброєння 

12 вхідних, 2 

вихідні, 46 

невідомо 

16 квітня, 

між 07:15 та 

12:00 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

5-10км на Пд та ПдЗх 

від місця розміщення 

СММ  

Чули 19 вибухів і 

спорадичні залпи 

Вибухи- невідомо, 

залпи з важких 

кулеметів 

Немає 

інформації 

16 квітня, 

між 10:08 та 

11:00 



Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

2-5км на Зх,Пн Зх,Пн  

від місця розміщення 

СММ (район 

Донецького аеропорту 

та ближні села) 

Чули 10 вибухів Міномет 

(невизначеного 

калібру), 

артилерійський та 

танковий вогонь 

Немає 

інформації 

16 квітня, 

між 12:40 та 

13:07 

Парковка поблизу 

зруйнованого нового 

терміналу Донецького 

аеропорту (10км на ПнЗх від 

центру Донецька, 

підконтрольний «ДНР»)  

2км на Зх від місця 

розміщення СММ  

Чули 17 вибухів  Міномет 

(невизначеного 

калібру) 

Вхідні  16 квітня, 

між 15:37 і 

16:21 

Парковка поблизу 

зруйнованого нового 

терміналу Донецького 

аеропорту (10км на ПнЗх від 

центру Донецька, 

підконтрольний «ДНР») 

1км на Пн Сх від місця 

розміщення СММ  

Чули спорадичні 

залпи 

Важкий кулемет Вихідний 16 квітня, 

між 15:37 і 

16:21 

Спостережний пункт СЦКК на 

залізничному вокзалі 

Донецька (підконтрольний 

«ДНР», 8км на ПнЗх від 

центру Донецька ) 

2-5км на Зх,Пн Зх,Пн  

від місця розміщення 

СММ 

Чули 57 вибухів Міномет 

(невизначеного 

калібру), 

артилерійський та 

танковий вогонь 

Немає 

інформації 

16 квітня, 

між 17:00 і 

19:08  

Східні околиці 

підконтрольного уряду с. 

Бердянське (1.5км на Зх від 

Широкиного , 20км на Сх від 

5км на Пн Сх від місця 

розміщення СММ  

Чули 5 вибухів Немає інформації Немає 

інформації 

16 квітня, 

між 10:05 та 

10:10 



Маріуполя)  

Східні околиці 

підконтрольного уряду с. 

Бердянське (1.5км на Зх від 

Широкиного , 20км на Сх від 

Маріуполя)  

5км на ПнСх від місця 

розміщення СММ 

Чули 5 вибухів Немає інформації Немає 

інформації 

16 квітня,  

між 11:20 і 

11:40 

с.Широкине (спірна територія, 

20км на Сх від Маріуполя)  

Немає інформації Чули залпи та вогонь 

зі стрілецької зброї 

Стрілецька зброя Вхідні 16 квітня, о 

16:20 

«Республіканський міст», 2км 

на Зх від підконтрольних 

уряду Пісків  

Підконтрольні уряду 

Піски 

Чули численні вибухи  

(21 снаряд) а також 

вогонь зі стрілецької 

зброї та легкого 

озброєння 

Артилерія 122мм, 

стрілецька зброя та 

легке озброєння 

Вхідні 16 квітня, 

між 10:57 і 

12:50 

Підконтрольна уряду 

радіолокаційна станція (РЛС) 

(10км на Пн Пн Зх від 

Донецька, 2км на Пн від 

Донецького аеропорту   

500м на Пд Зх від місця 

розміщення СММ 

Чули 1 вибух Артилерія 120 мм Вхідний 16 квітня, о 

12:50 

Підконтрольна уряду Авдіївка 

(17км на Пн Пн Зх від 

Донецька)   

Околиці Авдіївки за 

6км на Пд Зх від 

патрульної бази СЦКК 

(за словами 

працівників СЦКК, 2км 

Чули 15 вибухів Артилерія 152мм Вхідні 16 квітня, 

між 15:32 та 

15:45 



на Пд Зх від місця 

розміщення СММ) 

5км від підконтрольного 

уряду Троїцького (87км на Зх 

від Луганська)   

5км від  Троїцького, 

недалеко від місця 

розміщення СММ 

(точна відстань 

невідома) 

2 вибухи  Немає інформації Немає 

інформації 

16 квітня, о 

13:10 

5км від підконтрольного 

уряду Троїцького (87км на Зх 

від Луганська)   

Немає інформації 1 вибух Немає інформації Немає 

інформації 

16 квітня о 

12:37 

 

 

 

 


