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Станом на 13 грудня 

 

 За період із 27 листопада до 10 грудня ситуація з безпекою на сході України ще 
більше погіршилась. СММ зафіксувала майже 19 700 порушень режиму припинення 
вогню, що свідчить про 25-відсоткове збільшення, якщо порівнювати з попередніми 
двома тижнями. Переважна більшість зафіксованих порушень режиму припинення 
вогню була сконцентрована у районі Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт; у 
районах на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська; у районі 
Попасної і Первомайська; районах на схід і північний схід від Маріуполя; а також на 
західній та північній околицях Горлівки. 

 Свободу переміщення спостерігачів СMM обмежували з обох боків лінії зіткнення, 
особливо навколо селища Травневого, куди патрулі неодноразово не могли 
потрапити через наявність мін і невибухлих боєприпасів, а також на ділянках 
поблизу кордону з Російською Федерацією, зокрема навколо Сєдового (південь 
Донецької області), куди озброєні члени «ДНР» регулярно не пропускають патрулі 
Місії, починаючи з квітня 2017 року. СММ також стикалася з перешкодами в повітрі, 
коли 27 листопада по одному з безпілотних літальних апаратів було відкрито вогонь 
під час польоту над непідконтрольним урядові н. п. Довге. 

 За період із 27 листопада до 10 грудня Місія сприяла організації 54 «вікон тиші» — 
локального режиму припинення вогню — та здійснювала відповідний моніторинг, 
завдяки чому вдалося провести огляд, ремонтні роботи та технічне обслуговування 
на 17 об’єктах інфраструктури з обох боків лінії зіткнення. 9 грудня патрулі СMM 
сприяли встановленню і спостерігали за дотриманням режиму припинення вогню 
для проведення довгоочікуваного ремонту на дерев’яних конструкціях мосту в 
Станиці Луганській. Це сприятиме підвищенню рівня захищеності тисяч осіб, які 
щодня проходять через розташований поблизу контрольний пункт в’їзду-виїзду. 

 У рамках кампанії «16 днів проти ґендерно зумовленого насильства» СMM провела 
низку заходів, зокрема ОБСЄ Сafé по всій Україні, обговорення у фокус-групах та 
презентації в навчальних закладах із залученням запрошених доповідачів і 
співрозмовників з метою підвищення рівня обізнаності про наслідки ґендерно 
зумовленого насильства, особливо в контексті збройного конфлікту. 

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

Ф АК Т И  М АЮ Т Ь  З Н АЧ Е Н Н Я  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  1 3  Г Р У Д Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 12 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 3 Норвегія 16 

Бельгія  2 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 40 Румунія 28 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 11 Словенія 1 

Данія 4 Сполучене 
Королівство 53 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

59 

Ірландія 7 Таджикистан 7 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 21 

Канада 21 Франція 14 

Киргизстан 22 Хорватія 9 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 16 

Латвія 7 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 26 Швеція 15 
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Чоловіки 585 Жінки 112 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 
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СММ ОБСЄ під час патрулювання біля Дебальцевого, 25 листопада 2017 року.                                            
Фото: Євген Малолєтка/ОБСЄ 

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

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Більше 600 спостерігачів по всій Україні 
 Понад  500 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 

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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