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Станом на 31 серпня 

 

 Починаючи з 15 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ)       
відмічає підвищення рівня насильства, особливо у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-
Донецький аеропорт і навколо Станиці Луганської. 

 Високий рівень насильства зберігається в інших гарячих точках Донецької області: 
західній і північній околицях Горлівки; районах навколо Широкиного і Пікуз (раніше – 
Комінтернове); та вздовж дороги Світлодарськ-Дебальцеве, а також навколо Щастя, 
Лобачевого та у західних районах Луганської області. 

 Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан привітав рішення Тристоронньої контактної групи 
(ТКГ) щодо відновлення зобов’язання з дотримання режиму припиненню вогню   
перед початком нового навчального року і закликав сторони забезпечити повне і 
всеосяжне припинення вогню (www.osce.org/uk/ukraine-smm/261896). 

 Перебуваючи з візитом у Донецькій та Луганській областях, посол Апакан закликав 
сторони полегшити страждання людей на сході України (www.osce.org/uk/ukraine-
smm/261806). 

 Місія продовжує фіксувати відсутність великої кількості озброєнь у місцях зберігання, 
а також наявність озброєнь у місцях, де це є порушенням ліній відведення — досить 
часто у житлових районах або біля них. У зв'язку з цим, цивільне населення та       
об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки і комунальні споруди,       
мимовільно потрапляють під перехресний вогонь. 

 Спостерігачі СММ продовжують зазнавати обмежень свободи пересування,           
особливо у районах, що не контролюються урядом. 20 серпня спостерігачі потрапили 
під вогонь зі стрілецької зброї в Новоолександрівці (www.osce.org/uk/ukraine-
smm/260551). Відразу після цього інциденту, 22 серпня, патруль СММ тримали під 
прицілом на блокпості в Луковому (www.osce.org/uk/ukraine-smm/260716). Читайте 
тематичний звіт «Обмеження свободи пересування та інші перешкоди у виконанні 
мандата СММ» за період з січня до червня 2016 року (www.osce.org/ukraine-
smm/261066). 

 СММ опублікувала новий тематичний звіт «Внутрішнє переміщення внаслідок       
конфлікту в Україні: підвищена незахищеність постраждалого населення та чинники 
напруженості в громадах» (www.osce.org/uk/ukraine-smm/261206). 

 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  3 1  С Е Р П Н Я  2 0 1 6 )  

Австрія 16 Нідерланди 9 

Азербайджан 1 Німеччина 32 

Албанія 1 Норвегія 12 

Бельгія  4 Польща 32 

Білорусь 7 Португалія 5 

Болгарія 27 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 30 Румунія 40 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 8 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 13 Сполучене 
Королівство 43 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

66 

Ірландія 11 Таджикистан 3 

Іспанія 13 Туреччина 12 

Італія 23 Угорщина 26 

Казахстан 4 Фінляндія 22 

Канада 16 Франція 16 

Киргизстан 14 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

19 Чеська 
Республіка 16 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 13 

Люксембург 1 Швеція 21 

Молдова 22 ЗАГАЛОМ 704 

Чоловіки 590 Жінки 114 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1106  

Голова СММ ОБСЄ з іншими спостерігачами СММ на контрольному пункті в'їзду-виїзду в 
Станиці Луганській, Луганська область, 29 серпня 2016 року. (ОБСЄ) 

* 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; 
 Понад 580 з 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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