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Станом на 28 вересня 

 

 СММ ОБСЄ вітає рішення Тристоронньої контактної групи про розведення 
сил і засобів на трьох ділянках, а саме: в районах населених пунктів        
Золоте, Станиця Луганська та Петрівське. Відповідно до свого мандата 
СММ здійснюватиме моніторинг розведення сил і засобів у цих районах, 
однак без доступу до ділянок розведення СММ не зможе верифікувати 
дотримання цієї домовленості.  

 За минулий період було опубліковано два оперативні звіти: про вибух на 
відстані 100 м від місця розташування патруля СММ поблизу мосту в      
Станиці Луганській (www.osce.org/uk/ukraine-smm/264326), а також про 
вогонь зі стрілецької зброї поблизу безпілотного літального міні-апарата 
СММ неподалік Богородичного (www.osce.org/uk/ukraine-smm/267536). 

 СММ продовжувала спостерігати за режимом припинення вогню, беручи 
до уваги відновлення сторонами зобов'язань щодо дотримання режиму 
припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року                  
1 вересня. З того часу СММ відзначила зниження рівня насильства з       
періодичними спалахами, що свідчить про вкрай нестабільну ситуацію. 
Епіцентром насильства, як і раніше, залишався трикутник Донецький       
аеропорт-Ясинувата-Авдіївка. Ситуація в Луганській області була в цілому 
спокійною. 

 Залишаються такі фактори ризику: озброєння, розміщене з порушенням 
вимог до ліній відведення; наявність мін, боєприпасів, що не вибухнули, і 
вибухонебезпечних залишків війни; розташування збройних сил і           
формувань у небезпечній близькості одні від інших. 

 Свободу пересування спостерігачів СММ продовжують обмежувати,       
особливо у районах, що не контролюються урядом.  

 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  2 8  В Е Р Е С Н Я  2 0 1 6 )  

Австрія 15 Нідерланди 6 

Азербайджан 1 Німеччина 33 

Албанія 1 Норвегія 13 

Бельгія  4 Польща 31 

Білорусь 7 Португалія 5 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 38 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 8 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 15 Сполучене 
Королівство 45 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

65 

Ірландія 11 Таджикистан 3 

Іспанія 14 Туреччина 12 

Італія 21 Угорщина 26 

Казахстан 4 Фінляндія 21 

Канада 16 Франція 16 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 16 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 12 

Люксембург 1 Швеція 20 

Молдова 24 ЗАГАЛОМ 705 

Чоловіки 592 Жінки 113 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1115  

Спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють патрулювання в районі Золотого-Первомайська, 
Луганська область, 26 вересня 2016 року. (ОБСЄ / Євген Малолєтка) 

* 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; 
 Понад 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Близько 600 із них — на сході; 
 Спостерігачі з 45 країн. 

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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