
Станом на 3 червня 

2015 Звіт Спеціальна Моніторингова Місія (СММ) ОБСЄ в Україні  

osce.org/uk/ukraine-smm 

 
 Незважаючи на заяви всіх сторін про закінчення відведення важких озброєнь,   

спостерігачі СММ  щодня бачать присутність і/або використання такого озброєння 
(наприклад, основні бойові танки (Т-72, Т-64), гаубиці, зенітно-ракетні комплекси 
(Стріла-10). 

 Спостерігачі бачили та чули тривалі бойові дії на території підконтрольного 
"Донецькій Народній Республіці" ("ДНР") Донецького аеропорту та навколо нього; 
в районі контрольованої "ДНР" Горлівки та Дебальцевого, а також у Широкиному. 

 Вранці 3 червня навколо контрольованого урядом міста Мар'їнка (23 км на західно-
південний захід від центру Донецька) спалахнули бойові дії. Читайте Оперативний 
звіт тут: www.osce.org/uk/ukraine-smm/162156 

 Тим часом у Луганській області порушення режиму припинення вогню були       
сконцентровані в контрольованих урядом селищах Станиця Луганська, Нижнє та у 
місті Щастя. 

 З 18 по 22 травня Спеціальний представник і координатор ОБСЄ по боротьбі з 
торгівлею людьми, посол Мадіна Джарбусинова, відвідала Харків і                   
Дніпропетровськ.  

 26 травня в СММ підтвердили загибель трьох мирних жителів внаслідок обстрілу в 
Горлівці, спостерігачі СММ також побачили шкоду, завдану артилерійським       
ударом.  

 2 червня в Мінську Заступник голови СММ Александер Хуг відвідав чергову зустріч, 
де координував діяльность робочої групи з питань безпеки у рамках Тристоронньої 
контактної групи. 

 Робота СММ з моніторингу обмежена зважаючи на ситуацію з безпекою, а також 
внаслідок обмежень, що накладаються третіми сторонами. 

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

 

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( Н А  0 3 . 0 6 . 2 0 1 5 )  

Австрія 13 Норвегія 8 

Албанія 3 Об’єднане 
Королівство 18 

Білорусь 1 Польща 24 

Болгарія 9 Португалія 5 

Боснія і  
Герцоговина 8 

колишня  
Югославська 
Республіка  
Македонія 

8 

Вірменія 2 Російська  
Федерація 24 

Греція 10 Румунія 23 

Грузія 4 Сербія 6 

Данія 13 Словакія 6 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

50 

Ірландія 8 Таджикистан 1 

Іспанія 10 Туреччина 10 

Італія 20 Угорщина 19 

Казахстан 3 Фінляндія 22 

Канада 15 Франція 8 

Киргизстан 8 Хорватія 12 

Латвія 7 Чехія 16 

Литва 2 Чорногорія 1 

Молдова 14 Швейцарія 9 

Нідерланди 5 Швеція 14 

Німеччина 19   

  ЗАГАЛОМ 465 

Чоловіки 377 Жінки 88 www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

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

** Українці  - асистенти, радники, інший адміністративний персонал. 

ВСЬОГО 

749  

Спостерігачі СММ оцінюють пошкодження будівлі на сході України, березень 2015 р. 
ДЕ -ЕСКАЛАЦІЯ В ШИРОКИНОМУ  

НАВІЩО ? 
 Сторони знаходяться дуже близько одна від іншої в 

українському селі Широкиному (20 км на схід від Маріуполя);  
 Більше за всіх страждають мирні жителі, які потребують 

захисту.  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
 Сторони внесли свої пропозиції через Спільний центр з 

контролю та координації щодо деескалації в районі 
Широкиного;  

 Відповідальність за розробку детального плану деескалації, 
погодження всіх його аспектів, а також його реалізація лягає 
виключно на сторони  

ПЛАН  
 Деескалація не означає отримання або втрату контролю над 

селом;  
 План передбачає створення достатньої відстані між 

позиціями сторін, з якої вони не зможуть вільно взаємодіяти 
одна з іншою;  

 Сторони повинні узгодити свої нові оборонні позиції за 
межами Широкиного;  

 Важке озброєння має бути виведене відповідно до Мінських 
угод - танки і міномети малого калібру також повинні бути 
відведені 

РОЛЬ СММ  
 СММ сприяє діалогу між сторонами, а також спостерігатиме 

за реалізацією плану та звітуватиме про подальший розвиток 
подій. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/162156
http://www.osce.org/ukraine-smm
http://www.facebook.com/oscesmmu

