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Станом на 9 серпня 

 

 Ситуація на сході України залишалася напруженою; спершу СММ фіксувала незначне            
зменшення кількості порушень режиму припинення вогню та поступово, протягом 
останніх двох тижнів, цей рівень збільшувався. Випадки насильства зосереджувались 
навколо Авдіївки-Ясинуватої-Донецького аеропорту; районів на схід і північний схід 
від Маріуполя; на південний захід, південь і південний схід від Світлодарська;              
на західній, південно-західній і північній околицях Горлівки та навколо                            
Попасної-Первомайська. 

 Зафіксована за період із 31 липня до 6 серпня кількість випадків застосування        
озброєння, яке, відповідно до Мінських домовленостей повинно бути відведене,    
перевищила цей показник за попередній тиждень майже в чотири рази (547 випадків 
супроти 137). Спостерігачі Місії регулярно повідомляють про пошкодження цивільних 
будинків унаслідок обстрілів. 

 За період із 24 липня до 8 серпня загинуло троє цивільних осіб, ще десятеро отримали         
поранення. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв серед       
мирного населення за 2017 рік до 345 осіб, 62 з яких — зі смертельними наслідками. 

 З метою сприяння покращенню гуманітарної ситуації, в якій опинилися цивільні особи, 
СММ сприяла встановленню та здійснювала моніторинг дотримання «вікон тиші» з 
24 липня до 8 серпня з тим, щоби забезпечити проведення ремонтних робіт на низці 
об’єктів інфраструктури у Луганській області, а саме на електростанції у Щасті,         
насосній станції в Артема, водогоні «Золоте–Попасна», водозабірних станціях у      
Красному Лимані та на високовольтних лініях електропередачі «Михайлівка–
Лисичанськ». 

 Свободу пересування Місії продовжують обмежувати. Окрім обмежень, пов’язаних із           
непроведенням сторонами робіт із розмінування, доступу патрулів СММ                   
неодноразово перешкоджали, особливо в непідконтрольних урядові районах у       
південній частині Донецької області. Зокрема, з 24 липня до 8 серпня озброєні члени 
так званої «ДНР» 10 разів не пропустили патрулі СММ на схід від контрольного пункту 
в’їзду-виїзду у Верхньошироківському (кол. Октябр). 

 3 серпня патруль Місії зіткнувся з проявом насильства під час моніторингу процесу                
встановлення камери СMM на даху адміністративної будівлі Донецької фільтрувальної 
станції. Вогонь зі стрілецької зброї, направлений на робітників підрядної організації 
Місії та спостерігачів, змусив їх укритися та призупинити роботу того дня. Цей випадок 
вогню зі стрілецької зброї стався попри те, що сторони надали гарантії безпеки. 

 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  9  С Е Р П Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 12 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 18 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 26 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 9 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 47 

Естонія 6 
Сполучені  
Штати  
Америки 

59 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 10 Туреччина 9 

Італія 17 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 20 

Канада 14 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 14 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 11 

  ЗАГАЛОМ 625 

Чоловіки 536 Жінки 89 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1081  

Патруль СММ на Донецькій фільтрувальній станції, що розташована між Авдіївкою та  
Ясинуватою, 21 липня 2017 року (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 600 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 550 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. 

 

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

