Таблиця порушень режиму припинення вогню1. Таблиця містить тільки порушення, які СММ безпосередньо чула/бачила.
Примітка : Напис «невідомо» 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

с.Новоукраїнське (підконтрольне
«ДНР», 76.6км на СхПдСх від Донецька)

10-15км на ПнЗх
від місця
розміщення СММ,
в напрямку
сел.Кринички
(підконтрольне
«ДНР»)

СММ чула 8
вибухів

Невідомо

Невідомо

20 травня, між
15:10 і 15:20

Мікрорайон Донецька Текстильник
(підконтрольний «ДНР», 10ю5км на
ЗхПдЗх від центру Донецька)

3-7 км на ПнСх від
місця розміщення
СММ

СММ чула 29
вибухів

Артилерія

Вихідні

20 травня, між
20:25 і 20:52

10км на ПнСх,
ПнПнСх від місця
розміщення СММ,
в районі
підконтрольного
«ДНР»

СММ бачила 3
залпи

Зенітна установка

Вхідні

20 травня, о
23:40
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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.

Донецького
аеропорту
7-12км на Пн від
місця розміщення
СММ, в районі
підконтрольного
«ДНР»
Донецького
аеропорту

СММ чула
більше 10
вибухів

Невідомо

Невідомо

20 травня, між
23:45 і 23:50

М.Щастя (підконтрольне уряду, 20км
на ПнЗх від Луганська)

1 км на Сх від
місця розміщення
СММ

СММ чула залпи

Стрілецька зброя та легке
озброєння

Вихідні

20 травня, між
11:15 і 11:45

Центр патрулювання м.Донецьк
(підконтрольний «ДНР», центр
Донецька)

10-20км на
ПдПдЗх від СММ

СММ чула 3
вибухи

Невідомо

Невідомо

21 травня, між
12:12 і 15:08

Донецьк, спостережний пункт СЦКК на
центральному вокзалі (підконтрольний
«ДНР», 8км на ПнЗх від Донецька)

4-7км на
Зх,ПнЗх,Пн,
ПнПнСх від СММ

СММ чула
більше 15
вибухів і багато
залпів

Міномет, артилерія,
стрілецька зброя та легке
озброєння, зенітна
установка,
великокаліберний кулемет,
РСЗВ

Вхідні,
вихідні

21 травня, між
07:30 і 13:07

0.3 -10км на ПнСх,
ПнЗх, Зх, Пн,
ЗхПнЗх, ПнПнЗх
від СММ

СММ чула 22
вибухи і 20
залпів

Невідомо, стрілецька зброя
та легке озброєння

Невідомо,
вихідні

21 травня, між
13:04 та 15:51

Спостережний пункт Сопине
(підконтрольне уряду, 4.5км на Зх від
Широкиного, 16км на Сх від
Маріуполя)

300м на Пд від
СММ – західна
частина
Київського району
Донецька,
підконтрольна
«ДНР»

СММ чула 36
вибухів

Артилерія

Вихідні

21 травня, між
15:51 і 16:30

500м на ПнСх від
СММ – західна
частина
Київського району
Донецька,
підконтрольна
«ДНР»

СММ чула 29
вибухів

Артилерія

Вихідні

10 км – невідома
відстань на Сх,
ПнСх,ПнПнСх від
місця розміщення
СММ

СММ чула багато
залпів та вибухів

Стрілецька зброя та легке
озброєння, невідомо

Невідомо

21 травня, між
07:24 і 12:16

0.3-3.1 на Сх, ПнСх
від СММ

СММ чула
більше 84
вибухів, багато
залпів та бачила
більше 18ти
вибухів у повітрі

Міномет (82мм, 120мм),
стрілецька зброя та легке
озброєння,
великокаліберний кулемет,
невідомо

Невідомо

21 травня, між
13:20 і 17:30

Гірське (підконтрольне уряду, 62км на
ПнЗх від Луганська)

0.3-5км на Сх,
ПнСх від СММ

СММ чула
більше 5ти
вибухів та
бачила 9 вибухів
в повітрі

Міномет(82мм), невідомо

Вихідні,
невідомо

21 травня, між
17:30 і 18:30

3км на Зх від СММ

СММ чула 5
вибухів

Невідомо

Вхідні

21 травня, між
10:55 і 11:07

