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Станом на 6 квітня 

 

 Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні зафіксувала           
зростання насильства, зокрема в Донецькій області. Більше половини всіх 
порушень режиму припинення вогню, зареєстрованих у Донецькій області, 
сталися в районі Ясинуватої та Авдіївки. Значні бойові дії відбулися у      
Світлодарську, в районах на північний захід від Донецька і Донецького    
аеропорту. СММ також відзначила збільшення кількості порушень режиму 
припинення вогню на півдні Донецької області. 

 Ситуація в Луганській області залишається відносно спокійною, за            
винятком спалаху насильства 31 березня і 1 квітня в районах                     
Первомайська і Стаханова. 

 СММ продовжує відзначати наявність і використання забороненої зброї в 
зоні безпеки. 

 Наявність мін і боєприпасів, що не розірвалися, продовжує становити     
проблему. Терміни, узгоджені у Мінську стосовно закінчення                    
робіт з позначення, огородження та підготовки карт замінованих ділянок 
біля цивільних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення спливли             
31 березня. Наразі СММ не бачила жодних систематичних зусиль сторін 
щодо виконання цих дій. 

 СММ спостерігала за ситуацією з мирними жителями біля контрольно-
пропускного пункту в м. Золоте. Збройні сили України оголосили про      
відкриття нового контрольного пункту в’їзду-виїзду, що дозволить мирним 
жителям перетинати лінію розмежування. Однак, озброєні члени «ЛНР», 
посилаючись на міркування безпеки, не дозволили їм пройти. Таким      
чином, понад 300 мирних жителів опинилися на дорозі між блокпостами. 
СММ зв'язалася з представниками української влади з приводу організації      
перевезення цих мирних жителів, серед яких було багато людей похилого 
віку, назад в контрольовані урядом райони.  

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською, 
українською) на сайті ОБСЄ: www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports 

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  0 6 . 0 4 . 2 0 1 6 )  

Австрія 13 Німеччина 31 

Азербайджан 1 Норвегія 14 

Албанія 1 Об’єднане 
Королівство 40 

Бельгія  5 Польща 30 

Білорусь 8 Португалія 4 

Болгарія 24 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 

Боснія і  
Герцоговина 29 Російська  

Федерація 38 

Вірменія 2 Румунія 45 

Греція 19 Сербія 9 

Грузія 6 Словаччина 8 

Данія 13 Словенія 1 

Естонія 6 
Сполучені  
Штати  
Америки 

58 

Ірландія 13 Таджикистан 1 

Іспанія 13 Туреччина 12 

Італія 22 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 19 Франція 16 

Киргизстан 13 Хорватія 11 

Латвія 6 Чехія 16 

Литва 2 Чорногорія 2 

Молдова 22 Швейцарія 12 

Нідерланди 9 Швеція 24 

  ЗАГАЛОМ 693 

Чоловіки 581 Жінки 112 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1065  

Спостерігачі СММ ОБСЄ під час патрулювання у Луганській області, березень 2016 р.  
(ОБСЄ / Євген Малолєтка) 

* Інші іноземні працівники - Голова Місії, заступник Голови Місії,     
радники, аналітики, речник Місії та ін. 

** Місцеві працівники - асистенти, радники, інший адміністративний 
персонал. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі; 
 Близько 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Понад 570 з них — на сході; 
 Спостерігачі з понад 40 країн. 

Що ми робимо? 
 Звітуємо на основні власних спостережень та            

встановлених фактів; 
 Збираємо інформацію та звітуємо про ситуацію з       

безпекою; 
 Інформуємо про гуманітарну ситуацію і потреби людей 

та сприяємо доставці допомоги іншими організаціями; 
 Допомагаємо налагодити діалог і сприяємо                

припиненню вогню на місцях. 

Важливо розуміти, що: 
 Зупинити бойові дії повинні сторони конфлікту; 
 Ми не проводимо розслідування, а звітуємо про факти; 
 Ми не доставляємо гуманітарну допомогу, але        

сприяємо її доставці. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

