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Станом на 09 березня 

 

 Обидві сторони продовжують порушувати режим припинення вогню.      
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) зафіксувала найбільш 
жорстокі порушення режиму припинення вогню на заході Донецька та     
навколо Донецького аеропорту, в Горлівці та на її околицях, зокрема, в     
Світлодарську, в районі Дебальцевого і в районах на північний схід від     
Маріуполя, в районі Комінтернового. У Луганській області загальна ситуація 
з безпекою залишалася відносно спокійною, число щоденних порушень 
режиму припинення вогню коливалося на рівні низьких двозначних чисел – 
більшість із цих випадків були пов’язані з навчаннями з бойовою стрільбою. 

 СММ відзначила незначне зменшення застосування артилерії і мінометів. 
Однак, викликає занепокоєння те, що спостерігачі зафіксували більш        
активне використання реактивних систем залпового вогню і відзначили   
їхню наявність у межах ліній відведення, визначених у Мінському Комплексі 
заходів.  

 Місія відзначила збільшення наявності інших заборонених озброєнь у      
межах зони безпеки. Також СММ продовжує реєструвати відсутність     
озброєнь у місцях їхнього постійного зберігання, а також у місцях               
розміщення відведених важких озброєнь. 

 Передова патрульна база СММ у Станиці Луганській тимчасово не працює з 
міркувань безпеки. 

 3 березня Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан привітав рішення                       
Тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності та заборони 
проведення навчань з бойовою стрільбою.  
Див.: www.osce.org/uk/ukraine-smm/225586. СММ буде неупереджено та 
об'єктивно здійснювати моніторинг та звітувати про прогрес, досягнутий у 
виконанні цих рішень. 

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

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 )  

Австрія 15 Німеччина 30 

Азербайджан 1 Норвегія 13 

Албанія 1 Об’єднане 
Королівство 38 

Бельгія  3 Польща 30 

Білорусь 8 Португалія 6 

Болгарія 23 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

18 

Боснія і  
Герцоговина 26 Російська  

Федерація 37 

Вірменія 2 Румунія 44 

Греція 19 Сербія 9 

Грузія 6 Словаччина 8 

Данія 15 Словенія 1 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 15 Таджикистан 1 

Іспанія 14 Туреччина 13 

Італія 24 Угорщина 28 

Казахстан 4 Фінляндія 27 

Канада 19 Франція 16 

Киргизстан 14 Хорватія 12 

Латвія 7 Чехія 18 

Литва 4 Чорногорія 2 

Молдова 21 Швейцарія 12 

Монголія 1 Швеція 28 

Нідерланди 10 ЗАГАЛОМ 710 

Чоловіки 596 Жінки 114 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1080  

Спостерігачі СММ ОБСЄ здійснюють піше патрулювання у східній Україні.                        
(ОБСЄ / Євген Малолєтка) 

* Інші іноземні працівники - Голова Місії, заступник Голови Місії,     
радники, аналітики, речник Місії та ін. 

** Місцеві працівники - асистенти, радники, інший адміністративний 
персонал. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі; 
 Більше 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Понад 590 з них — на сході; 
 Спостерігачі з понад 40 країн. 

Що ми робимо? 
 Звітуємо на основні 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. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/225586
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm
http://www.facebook.com/oscesmmu

