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Станом на 25 січня 

 

 Ситуація з безпекою на сході України залишається напруженою та              
нестабільною. За тиждень із 9 до 15 січня СММ зафіксувала збільшення     
кількості порушень режиму припинення вогню, причому протягом              
наступного тижня, за спостереженнями Місії, кількість таких порушень в усіх 
основних гарячих точках скоротилася. 

 Переважна більшість порушень режиму припинення вогню буди зафіксовані 
на схід та південний схід від Світлодарська, у районі трикутника Авдіївка-
Ясинувата-Донецький аеропорт, на північний схід і схід від Маріуполя, а   
також у районах західніше та північніше Горлівки та в західній частині        
Луганської області. У районі Станиці Луганської, де до цього спостерігалася 
відносно спокійна ситуація, було зафіксовано підвищення рівня насильства 
протягом другого тижня; на цей район приходиться 5% від загальної кількості 
зафіксованих порушень режиму припинення вогню. 

 Будь-яких зрушень у процесі розведення сил і засобів, як і раніше, не         
спостерігалося. Доступ СММ до трьох ділянок розведення залишається      
обмеженим через наявність мін та боєприпасів, що не вибухнули, проте    
спостерігачам вдалося здійснити моніторинг деяких зон на цих ділянках,    
зокрема шляхом дистанційного спостереження. Порушення режиму           
припинення вогню були зафіксовані СММ як на території цих трьох ділянок 
розведення, так і поблизу них. 

 Водо-, газо- та енергопостачання у багатьох населених пунктах                      
призупинялося або опинялося під загрозою відключення через                    
пошкодження важливих об’єктів цивільної інфраструктури. Додаткові         
труднощі для цивільного населення створюють зимові морози. 

 Під час виступу на засідання Постійної ради ОБСЄ 19 січня посол Ертурул   
Апакан, Голова СММ, застеріг, що невиконання Мінських домовленостей 
означає, що ризик подальшої ескалації залишається (див. www.osce.org/uk/
cio/294851). 

 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  2 5  С І Ч Н Я  2 0 1 7 )  

Австрія 17 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 29 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  4 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 38 

Боснія і  
Герцеговина 33 Румунія 37 

Вірменія 2 Сербія 8 

Греція 21 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 42 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

65 

Ірландія 10 Таджикистан 5 

Іспанія 11 Туреччина 11 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 15 Франція 13 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 24 Швеція 21 
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Чоловіки 603 Жінки 106 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1136  

Спостерігачі ОБСЄ на спостережному пункті Спільного цетру з контролю та координації,                  
м. Ясинувата, 21 січня 2017 р. (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 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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