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Станом на 28 червня 

 

 Попри зменшення кількості порушень режиму припинення вогню за період 
із 13 до 26 червня ситуація з безпекою на сході України залишається          
нестабільною. СMM зафіксувала приблизно 1000 порушень режиму          
припинення вогню упродовж вихідних 24 і 25 червня. Цей спалах насильства 
призвів до великої кількості жертв серед цивільного населення. За звітний 
період загинуло 5 осіб, ще 6 отримало поранення. Це збільшило                 
підтверджену СММ загальну кількість жертв серед цивільного населення у 
2017 році до 285, включаючи 52 смертельні випадки. 

 На безпеку спостерігачів СMM посягали двічі. 20 червня, коли команда СММ 
здійснювала патрулювання поблизу залізничної станції в підконтрольному 
т. зв. «ДНР» м. Ясинувата, озброєний чоловік направив свій автомат на     
спостерігачів. Потім він намагався розбити вікна автомобіля Місії і врешті 
здійснив три постріли у напрямку автомобіля, коли патруль від’їжджав          
із того місця (див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-
ukraine/324396). 3 червня у підконтрольному урядові Золотому на відстані 
близько 100 метрів від патруля Місії пролунали постріли зі стрілецької зброї, 
міномета і гранатомета. Деякі кулі пролетіли поблизу, над головами спосте-
рігачів (див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/325381). 

 СММ продовжує відзначати довгі черги цивільних осіб, які по кілька годин 
чекають на перехід через міст у Станиці Луганській в обох напрямках. 
21 червня спостерігачі відзначили додаткові пошкодження дерев’яної     
конструкції, внаслідок чого траплялися випадки, коли люди падали на мості. 

 Місія констатувала відсутність водопостачання в кількох населених пунктах у 
результаті пошкодження насосної станції біля Василівки, а також відсутність 
газопостачання в Авдіївці та Пікузах. 23 червня безпілотний літальний апарат 
СMM виявив значний витік на Південнодонбаському водогоні, внаслідок 
чого 1,5 млн людей з обох боків лінії зіткнення можуть залишитися без води.  

 24 червня Місія відкрила нову передову патрульну базу в Попасній             
Луганської області, що дозволить здійснювати постійний моніторинг у цьому 
районі. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською та 
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  Ч Е Р В Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 23 

Албанія 1 Норвегія 19 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 33 Румунія 28 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

62 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 18 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 27 

Канада 14 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 12 

  ЗАГАЛОМ 651 

Чоловіки 559 Жінки 92 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1091  

Спостерігачі СММ запускають БПЛА, який виявив значний витік на Південнодонбаському 
водогоні, 23 червня 2017 р. (ОБСЄ / Марія Алексевич) * 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; 
 Більше 650 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 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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