Таблиця порушень режиму припинення вогню1
Місце розміщення
СММ
м. Світлодарськ
(підконтрольне уряду,
57 км на ПнСх від
Донецька)

Місце події
2 км на
ПдСх

чули 1 вихідний вибух
чули 2 вибухи
невизначеного
походження
чули 8 черг

4-5 км на
ПдЗх

м. Горлівка
(підконтрольне
«ДНР», 39 км на
ПнСх від Донецька)

Спостереження

9,5 км на
ПнПнСх
6 - 9,5 км на
ЗхПнЗх

чули переривчасті
одиночні постріли
чули 3 вибухи
невизначеного
походження
чули 3 черги
чули переривчасті
одиночні постріли
чули 4 удари
чули 6 вибухів
невизначеного
походження
чули 7 ударів
чули 28 ударів
чули 8 вихідних вибухів
чули 9 ударів
чули 4 черги
чули 42 черги

1

Камера в
с. Широкине (20 км
на Сх від Маріуполя)
Готель Park Inn
(підконтрольний
«ДНР», центр
Донецка)

Н/Д З на Сх

м. Світлодарськ
(підконтрольне уряду,
57 км на ПнСх від
Донецька)

4-5 км на
ПдЗх

с. Олександрівка

5-6 км на

10 км на
ПнЗх
4-6 км на
ПнЗх

5-6 км на
ПдПдСх

чули 37 черг
Камера зафіксувала велику
кількість одиночних
пострілів
чули 11 вибухів
невизначеного
походження
чули 1 вибух
невизначеного
походження
чули 5 вибухів
невизначеного
походження
чули 3 удари

чули 1 вибух

Тип зброї/боєприпасів
Гармата (73 мм,
БМП-1)
автоматичний
гранатомет

Дата/час
6 березня 16:1522:46

великокаліберний
кулемет
стрілецька зброя
міномет (120 мм)

6 березня 19:3521:38

великокаліберний
кулемет
стрілецька зброя
Артилерія (152 мм)
артилерія
Артилерія (152 мм)
міномет (82 мм)
міномет (120 мм)
автоматичний
гранатомет
гармата (30 мм, БМП2)
великокаліберний
кулемет
стрілецька зброя
стрілецька зброя

6 березня 17:2017:30
6 березня 18:3022:30

6 березня 18:5418:57

Н/Д

6 березня 20:0020:10

Н/Д

6 березня 21:52

гармата (73 мм, БМП1)

7 березня 07:2507:29

міномет (82 мм)

7 березня 10:1510:16

Н/Д

7 березня 08:48

Примітка: У таблицю включені тільки ті порушення режиму припинення вогню, які СММ безпосередньо
спостерігала, а також ті випадки, які СММ оцінює як навчання, контрольовані вибухи і т.д. Надані подробиці (щодо
відстані, напрямку, типу зброї і т.д.) базуються на оцінках, зроблених спостерігачами на місцях, і можуть не завжди
бути точними. Надпис «немає даних» (Н/Д) означає, що СММ не змогла підтвердити інформацію через відстань,
несприятливі погодні умови та/або інші фактори. Порушення режиму припинення вогню, зафіксовані більш ніж
одним патрулем, вносяться в таблицю лише один раз.

-2(підконтрольне
«ДНР», 20 км на ПдЗх
від Донецька)
Донецький
центральний
залізничний вокзал
(підконтрольний
«ДНР», 6 км на ПнЗх
від центра Донецька)
2.5 км на ПдЗх від
с. Пищевик
(підконтрольне уряду,
23 км на ПнСх від
Маріуполя)

ПдЗх

невизначеного
походження

3-5 км на
ПнПнСх

чули 2 вибухи
невизначеного
походження

Н/Д

4-5 км на
СхПдСх

чули 1 вибух
невизначеного
походження
чули переривчасті
одиночні постріли

Н/Д

чули 3 вибухи
невизначеного
походження
чули 2 вибухи
невизначеного
походження та
переривчасті одиночні
постріли та черги
чули переривчасті
одиночні постріли і черги

Н/Д

5-6 км на
Пн
4 км на
СхПдСх

7 березня 13:55

7 березня 10:1010:17
стрілецька зброя

Н/Д,
стрілецька зброя

7 березня 12:0012:03
7 березня 12:0512:07

стрілецька зброя

с. Приморське
(підконтрольне
«ДНР», 39 км на
ПнСх від Маріуполя)

6-8 км на
ПдЗх

чули 5 вибухів
невизначеного
походження

Н/Д

7 березня 12:3512:37

с. Гнутове
підконтрольне уряду,
19 км на ПнЗх від
Маріуполя)
с. Сокільники
(підконтрольне
«ЛНР», 38 км на
ПнЗх від Луганська)

2-3 км на
Сх

чули переривчасті
одиночні постріли та черги

великокаліберний
кулемет, стрілецька
зброя

7 березня 12:5013:20

Н/Д Зх

чули 15 вибухів (за
оцінкою спостерігачів
щонайменше 6 ударів)

Н/Д

7 березня 10:30 11:07

сел. Молодіжне
(підконтрольне
«ЛНР», 62 км на Зх
від Луганська)
с. Новоолександрівка
(підконтрольне
«ЛНР», 41 км на
ПдСх від Луганська)

1.5 км на Зх

чули 20 вихідних вибухів

автоматичний
гранатомет

7 березня 11:28,

5-10 км на
ПдСх

чули 1 вибух
невизначеного
походження

Н/Д

7 березня 11:58

