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Станом на 8 лютого 

 

 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала серйозне     
погіршення ситуації з безпекою у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький       
аеропорт. 31 січня зафіксовано найбільшу кількість порушень режиму припинення 
вогню з початку кризи в 2014 році. Див.: www.osce.org/uk/ukraine-smm/296976. 
Завдяки активній роботі СММ і Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на 
місцях, ближче до кінця тижня рівень насильства суттєво знизився. 

 СММ відзначила, що спалах насильства негативно вплинув на цивільне населення. 
Зокрема, постраждали об'єкти життєзабезпечення та житлові квартали, які          
опинилися в епіцентрі насильства. Як наслідок цього, кількість жертв серед мирного 
населення зросла: за період від 29 січня до 5 лютого СММ підтвердила 25 випадків, 
у тому числі сім з летальними наслідками. Див.: www.osce.org/uk/ukraine-
smm/297616. 

 У своїх заявах Голова СММ, посол Ертурул Апакан, засудив застосування              
насильства, що призводить до загибелі місцевих жителів і пошкодження об’єктів 
цивільної інфраструктури. Він закликав сторони негайно припинити вогонь і        
відвести озброєння відповідно до домовленостей, досягнутих у Мінську, а також 
дотримуватися норм гуманітарного права і забезпечити захист мирного населення 
та об’єктів цивільної інфраструктури. Див.: bit.ly/2jSZtmj, bit.ly/2kzxuHu, 
bit.ly/2leChLo.  

 5 лютого, після п'яти днів переговорів, які проводила СMM, і безперервного        
моніторингу Місією ситуації по обидва боки від лінії зіткнення на території          
Донецької фільтрувальної станції і навколо неї, ремонтні бригади полагодили лінії 
електропередачі, пошкоджені під час обстрілу. Після тижневої відсутності            
електропостачання в Авдіївці та на Донецькій фільтрувальній станції відновлено. 

 3 лютого у підконтрольному «ЛНР» Калиновому озброєний чоловік навів зброю у 
напрямку патруля СММ. Невдовзі після того спостерігачі почули постріл і залишили 
цей район. Див.: www.osce.org/uk/ukraine-smm/297626. 

 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  8  Л Ю Т О Г О  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 16 Нідерланди 5 

Азербайджан 1 Німеччина 28 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  5 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 38 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 35 

Вірменія 2 Сербія 8 

Греція 22 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

66 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 12 Туреччина 11 

Італія 21 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 16 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 5 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 25 Швеція 21 
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Чоловіки 615 Жінки 107 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1146  

Спостерігачі ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції сприяють встановленню режиму       
припинення вогню та здійснюють моніторинг  його дотримання з метою забезпечення виконання 

ремонтних робіт на лініях електропередачі, 4 лютого 2017 року (ОБСЄ/Надія Кайданович) 

* Інші іноземні працівники — Голова Місії, Перший заступник Голови 
Місії, заступник Голови Місії, радники, аналітики та ін. 

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

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі; 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Близько 600 із них — на сході; 
 Спостерігачі з 44 держав-учасниць ОБСЄ. 

Що ми робимо? 
 Звітуємо на основі 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. 
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