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 Ситуація з безпекою уздовж лінії зіткнення на сході України суттєво погіршилася: 
щодня СММ фіксувала понад 1000 порушень режиму припинення вогню, а під час 
останніх спалахів насильства їхня кількість сягнула більше 2000. Як і раніше, обстріли 
були сконцентровані у таких гарячих точках: у районі Донецький аеропорт-
Ясинувата-Авдіївка, на захід і північ від Горлівки, на дорозі Дебальцеве-
Світлодарськ, у районах на схід і північний схід від Маріуполя, а також у західній 
частині Луганської області.  

 Заборонене Мінськими домовленостями озброєння продовжує використовуватися у 
великих кількостях, при цьому Місія відзначила збільшення застосування              
мінометів, артилерії і реактивних систем залпового вогню. СММ продовжує         
фіксувати відсутність озброєнь у місцях зберігання, а також наявність озброєння у 
місцях з порушенням відповідних ліній відведення. 

 Сторони продовжують наражати на небезпеку мирних жителів, обстрілюючи        
населені пункти, а також райони поблизу маршрутів перетину. Розміщення        
озброєння і техніки біля об’єктів житлової нерухомості і цивільної інфраструктури 
також становить загрозу життю мирного населення. Внаслідок цього, спостерігачі 
відзначили збільшення кількості жертв серед цивільного населення після її           
зниження на початку вересня.  

 СММ продовжує спостерігати за процесом розведення сил і засобів у районах     
населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, хоча доступ                   
представників Місії до всіх трьох ділянок залишається обмеженим. 

 27 жовтня в автомобіль СММ поблизу лінії зіткнення на південний захід від          
Донецька влучила куля. Читайте оперативний звіт: www.osce.org/uk/ukraine-
smm/277866 

 З нагоди 16-ї річниці прийняття резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,   
безпека» Голова Спеціальної моніторингової місії в Україні Ертурул Апакан                
31 жовтня 2016 року у Києві наголосив на важливості залучення жінок до процесу 
стабілізації і нормалізації ситуації в Україні. Див.: www.osce.org/uk/ukraine-
smm/278536 

 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  9  Л И С Т О П А Д А  2 0 1 6 )  

Австрія 16 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 32 

Албанія 1 Норвегія 11 

Бельгія  4 Польща 32 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 36 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 9 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 42 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

67 

Ірландія 10 Таджикистан 3 

Іспанія 13 Туреччина 12 

Італія 21 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 24 Швеція 19 

  ЗАГАЛОМ 682 

Чоловіки 576 Жінки 106 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1092  

Мирні жителі чекають у черзі на контрольному пункті в'їзду-виїзду біля Мар’їнки,                       
Донецька область, вересень 2016 року. (ОБСЄ / Євген Малолєтка) 

* 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; 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Близько 600 із 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. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/277866
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/277866
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/278536
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/278536
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

