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Станом на 7 грудня 

 

 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) продовжує спостерігати за 
ситуацією з безпекою, фіксуючи велику кількість порушень режиму припинення 
вогню уздовж лінії зіткнення на сході України. Порушення включають використання 
забороненого Мінськими домовленостями озброєння, а саме: мінометів,            
артилерії, танків і реактивних систем залпового вогню.  

 Випадки насильства були сконцентровані навколо вже відомих гарячих точок,   
зокрема в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт і в районах на схід і   
північний схід від Маріуполя. Ситуація в Луганській області була відносно            
спокійною, окремі випадки насильства було зафіксовано в районі Станиці           
Луганської, а також у західній частині області. 

 Гуманітарне становище цивільного населення залишається вкрай важким.          
Очевидною є нестача води та електрики, зокрема, у районах Луганської області, які 
не контролюються урядом. Це зумовлено неспроможністю вирішити питання    
оплати рахунків за комунальні послуги. 

 Оскільки сторони продовжують розміщувати і застосовувати озброєння у житлових 
районах та навколо них, мирні жителі неминуче несуть на собі весь тягар            
безперервних обстрілів та інших порушень режиму припинення вогню. Крім того, 
це призводить до жертв серед цивільного населення, руйнування будинків і шкіл, а 
також до значних пошкоджень об'єктів життєзабезпечення, що в подальшому  
зумовлює перебої у постачанні комунальних послуг. 

 28 листопада Німеччина передала СММ ОБСЄ в Україні пристрої GPS і рукавички. 
Детальніше тут: https://goo.gl/V6NF9d. 

 Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр пов’язав Ертурулу Апакану, Голові 
СММ ОБСЄ, пам'ятну білу стрічку на відзнаку його роботи з підтримки гендерної 
рівності. Див.: www.osce.org/secretariat/285576.  

 1 грудня на засіданні Постійної ради ОБСЄ посол Апакан виступив з доповіддю про 
ситуацію в Україні та діяльність СММ. Подробиці на: www.osce.org/uk/cio/285936  

 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  7  Г Р У Д Н Я  2 0 1 6 )  

Австрія 16 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 30 

Албанія 1 Норвегія 16 

Бельгія  4 Польща 32 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 34 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 9 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 41 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

67 

Ірландія 10 Таджикистан 3 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 21 Угорщина 26 

Казахстан 4 Фінляндія 23 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 23 Швеція 18 

  ЗАГАЛОМ 682 

Чоловіки 576 Жінки 106 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1107  

Голова СММ ОБСЄ, Ертурул Апакан (ліворуч), отримує пам'ятну білу стрічку, 1 грудня 2016 року.  
(ОБСЄ/Міккі Крьолль) 

* 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 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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