Сприяння проведенню та моніторинг СММ
ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури
на сході України
Вересень 2018 — Червень 2019

Листопад 2019

Опубліковано Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні
© Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні 2019 р.
Усі права захищені. Використання та копіювання змісту цього видання
дозволяється в некомерційних цілях та за умови обов’язкового
посилання на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні.

Звіт англійською, українською та російською мовами доступний
в електронному вигляді за посиланням: https://www.osce.org/ukraine-smm

2

Резюме

4

Загальна інформація

5

Політичний контекст сприяння ремонту та технічному
обслуговуванню об’єктів інфраструктури

8

Сприяння налагодженню діалогу

8

Робоча група з безпекових питань

8

Спільний центр із контролю та координації

9

Зусилля СММ зі сприяння проведенню технічного обслуговування
і ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури на сході України

10

Загальний внесок Місії в забезпечення
функціонування об’єктів інфраструктури

10

Безпекові загрози

11

Водопостачання в Донецькій області

12

Постачання електроенергії в Донецькій та Луганській областях

17

Постачання природного газу в Донецькій та Луганській областях

19

Мобільний зв’язок у Донецькій та Луганській областях

20

Опис ситуації в Золотому Луганської області

21

Заключні спостереження

24

Додаток №1: «Сприяння проведенню ремонтних робіт
на об’єктах інфраструктури в Донецькій та Луганській областях»

26

Додаток №2: «Оцінка місць вогневого ураження, жертви серед
цивільного населення та ремонт об’єктів інфраструктури в районі Золотого»

27

Додаток №3: «Порушення режиму припинення вогню в районі
Донецької фільтрувальної станції та насосної станції 1-го підйому»

28

3

• Ключові об’єкти інфраструктури,
що забезпечують мільйони людей
водою, електрикою та газом,
розташовані уздовж лінії зіткнення
та поруч із нею, і пошкодження
таких об’єктів ставить під загрозу
доступ цивільного населення до
цих базових послуг.
• З огляду на це СММ постійно
сприяла проведенню ремонтновідновлювальних робіт на об’єктах
інфраструктури, які вважаються
життєво необхідними для місцевого
цивільного населення.

• Однак проведення ремонтновідновлювальних робіт багато
в чому ускладнене через невпинні
бойові дії уздовж ліні ї зіткнення.
• Локальні режими припинення
вогню, що встановлюються задля
уможливлення цих ремонтновідновлювальних робіт періодично
порушуються, що наражає на
небезпеку життя спостерігачів
СММ і членів ремонтних бригад.
• Саме сторони повинні вжити
заходів для забезпечення
дотримання вікон тиші,
проведення ремонтних робіт
і захисту об’єктів інфраструктури
від пошкоджень.
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Сприяння встановленню режиму
припинення вогню в Донецькій і Луганській
областях та моніторинг його дотримання
з метою уможливлення проведення
ремонтних робіт і технічного обслуговування
на життєво важливих об’єктах цивільної
інфраструктури, таких як відновлення газо-,
електро- і водопостачання, залишається
пріоритетом для Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні (СММ). На тлі того, що
конфлікт на сході України триває вже шостий
рік, пошкодження об’єктів інфраструктури,
які часто пов’язані з конфліктом, стали
звичним явищем. Цивільне населення,
зокрема люди, які проживають у районах
уздовж лінії зіткнення, регулярно
позбавляються доступу до базових послуг.
Тривала нестабільна безпекова ситуація
в цих районах, де також розміщено багато

об’єктів життєзабезпечення, є причиною
затримок у проведенні технічного
обслуговування та ремонту. Деякі з цих
об’єктів, зокрема водогони і лінії
електропередачі, розташовані
безпосередньо між позиціями Збройних сил
України та збройних формувань, що наражає
їх на ризик пошкодження внаслідок бойових
дій. Строк експлуатації значної частини цих
об’єктів інфраструктури обчислюється
десятиліттями, у зв’язку з чим вони
потребують регулярного технічного
обслуговування, а іноді заміни частин
(компонентів) для забезпечення нормального
функціонування. Ці обставини призводять до
того, що цивільне населення страждає від
численних перебоїв або ж взагалі
позбавляється доступу до базових послуг,
подеколи на тривалий період часу.
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Протягом звітного періоду Місія
продовжувала виділяти значний обсяг
ресурсів для сприяння організації вікон тиші
та здійснення їх моніторингу задля
уможливлення проведення ремонту
і технічного обслуговування об’єктів
життєзабезпечення на сході України.
Упродовж десяти місяців із вересня
2018 року до червня 2019 року СММ
сприяла організації приблизно 1 300 вікон
тиші в рамках 128 проектів (супроти
113 проектів за 20 місяців попереднього
звітного періоду), направивши близько
3 500 патрулів для сприяння проведення
ремонту та технічного обслуговування (див.
Додаток № 1). За перші шість місяців
2019 року Місія сприяла організації вікон
тиші та здійснювала їх моніторинг у рамках
79 проектів супроти 94 проектів протягом
всього 2018 року. СММ також
використовувала різні технічні засоби
спостереження, в основному безпілотні
літальні апарати (БПЛА), щоб збирати
інформацію про місця, де розміщені об’єкти
інфраструктури, і про вплив конфлікту
на цивільне населення. Місія рішуче
налаштована сприяти дотриманню режиму
припинення вогню для уможливлення
ремонту життєво важливих для цивільного
населення об’єктів інфраструктури. Разом
із тим періодичні порушення тимчасових
локальних режимів припинення вогню або
вікон тиші створюють загрозу безпеці
працівників, які обслуговують та
ремонтують ці об’єкти, а також персоналу
СММ, який здійснює моніторинг та сприяє
дотриманню режиму припинення вогню
задля уможливлення проведення ремонту.
Такі порушення мають бути усунені для
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забезпечення ефективного та
результативного використання значних
ресурсів, що їх виділяє СММ для цих цілей.
Упродовж звітного періоду Місія сприяла
реалізації 128 проектів: 35 —
техобслуговування та огляд стану (зокрема
на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС)
та насосній станції 1-го підйому), а 89 —
ремонтні роботи (та 4 — роботи з
розмінування)2. Відношення проектів із
ремонтно-відновлювальних робіт у
загальній структурі проектів, реалізації яких
сприяла СММ у попередньому звітному
періоді, становила 57,3%. Тимчасом за
звітний період це відношення зросло до
71%3. Однак у багатьох випадках для Місії
важко встановити, чи пошкодження об’єктів
виникли через конфлікт чи ні, оскільки у
своїх запитах на організацію вікон тиші
підприємства, що обслуговують ці об’єкти,
часто не розрізняють, чи пошкодження були
спричинені конфліктом чи ні.

Цей звіт є продовженням Тематичного звіту
СММ за 2018 рік з аналогічної тематики.
У ньому подано оновлену інформацію
про події, пов’язані з впливом конфлікту
на сході України на певні типи об’єктів
інфраструктури та доступ цивільного
населення до базових послуг у період
із вересня 2018 до червня 2019 року4.
Попередній звіт охоплював довший період
у 20 місяців (із січня 2017 до серпня 2018
рр.). Тим часом у цьому звіті відображені
відповідні зміни у функціонуванні
конкретних об’єктів цивільної
інфраструктури, які відбулися з тих пір,

«Вікно тиші» — це локальний режим припинення вогню, коли Збройні сили України і збройні формування надають гарантії безпеки, які по суті є

зобов’язаннями утримуватися від ведення вогню протягом певного періоду часу та у визначених місцях, у тому числі для уможливлення проведення ремонтних
робіт чи технічного обслуговування. Задля сприяння проведенню цих робіт та за умови надання гарантій безпеки СММ направляє дзеркальні патрулі (патрулі,
які водночас перебувають з обох боків лінії зіткнення в зоні видимості) задля здійснення ефективного моніторингу дотримання режиму припинення вогню для
створення вікон тиші та забезпечення контролю шляхом присутності на місцях на період проведення ремонту і техобслуговування.
2

Для ремонту пов’язаних і не пов’язаних із конфліктом пошкоджень.

3

Упродовж попереднього звітного періоду (із 1 січня 2017 до 31 серпня 2018 рр., тобто 20 місяців супроти 10 місяців поточного звітного періоду) Місія сприяла

реалізації 150 проектів: 38 — техобслуговування, огляд, оцінка та забезпечення безперебійного функціонування, та 86 — ремонтно-відновлювальні роботи (26
— розмінування).
4

Тематичний звіт «Сприяння проведенню та моніторинг СММ ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури на сході України», грудень 2018 р.
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а також незмінна взаємозалежність у роботі
різних об’єктів. Звіт містить предметний
аналіз проблематики в районі Золотого
Луганської області, який ілюструє не тільки
тривалу нестабільну безпекову ситуацію на
території об’єктів інфраструктури та
навколо них, але й гуманітарні наслідки
пошкодження цих об’єктів.
У цьому звіті також зазначені механізми,
що підтримуються СММ, та безпосередні
зусилля Місії зі сприяння забезпеченню
надання базових послуг, в основному за
допомогою сприяння організації вікон тиші
та моніторингу їх дотримання задля
підтримки функціонування, ремонту
або технічного обслуговування об’єктів
інфраструктури.
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Згідно з мандатом мета діяльності СММ
полягає у сприянні зниженню напруженості
та забезпеченню миру, стабільності
і безпеки, а також у здійсненні моніторингу
та наданні підтримки дотриманню всіх
прийнятих у рамках ОБСЄ принципів
і зобов’язань5. Постійна рада ОБСЄ
доручила Місії, серед іншого, здійснювати
моніторинг дотримання прав людини
і основних свобод та надавати підтримку їх
дотриманню. Окрім цього, СММ доручено
збирати інформацію і встановлювати факти,
а також звітувати про безпекову ситуацію
і сприяти налагодженню діалогу на місцях
задля зниження напруженості та
забезпечення нормалізації ситуації. Усі
держави-учасниці ОБСЄ зобов’язалися
поважати і забезпечувати дотримання норм
міжнародного гуманітарного права, у тому
числі щодо захисту цивільного населення6.

Створена у рамках Тристоронньої
контактної групи (ТКГ) Робоча група з
безпекових питань (РГБП) на чолі з
Головою СММ, який виконує роль її
координатора, акцентує увагу на реалізації
безпекових положень Мінських угод, які
впливають на цивільне населення, яке
проживає в районах неподалік від лінії
зіткнення. Періодичні підтвердження
відданості припиненню вогню, які
обговорювалися і погоджувалися
учасниками РГБП, призводили до зниження
рівня насильства, забезпечивши
короткострокове полегшення мирним
жителям, які опинилися в центрі
протистояння. Окрім цього, на зустрічах
РГБП постійно піднімаються такі питання,
як протимінна діяльність і захист життєво
важливих об’єктів цивільної
інфраструктури.

Відповідно до мандата та згідно
з принципами ОБСЄ Місія регулярно сприяє
веденню діалогу при Спільному центрі
з контролю та координації (СЦКК) і наразі
сприяє наданню гарантій безпеки з боку
української сторони СЦКК та збройних
формувань задля, серед іншого,
уможливлення проведення технічного
обслуговування і ремонтних робіт
на об’єктах інфраструктури7.

Упродовж 2017–2018 років під час таких
зустрічей регулярно обговорювалася
ситуація на двох ключових об’єктах
інфраструктури в регіоні — на ДФС8 та
насосній станції 1-го підйому поблизу
непідконтрольної урядові Василівки,
особливо через ризик значних пошкоджень
станцій внаслідок бойових дій чи коли
працівники станцій були поранені або
наражалися на ризик потрапляння під
перехресний вогонь (див. нижче).

5

Рішення Постійної ради ОБСЄ № 1117 про розміщення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 21 березня 2014 р.

6

Документ за результатами Гельсінської зустрічі держав-учасниць НБСЄ «Виклик часу змін», Гельсінський саміт, 4-та зустріч, м. Гельсінки, 10 липня

1992 р.
7

Спільний центр із контролю та координації було створено у вересні 2014 року Україною і Російською Федерацією, які призначили по одному

представнику для спільного керування СЦКК. До складу Спільного центру ввійшли офіцери Збройних сил України та Збройних сил Російської
Федерації, які були розміщені у визначених секторах Луганської та Донецької областей. У грудні 2017 року офіцери Збройних сил Російської Федерації
були виведені зі складу СЦКК і виїхали з України.
8

ДФС, яка отримує воду із Сіверського Донця, постачає питну воду для близько 380 000 осіб з обох боків лінії зіткнення, зокрема в підконтрольних

урядові Авдіївці і Верхньоторецькому, частинах непідконтрольної урядові Ясинуватої, Бетмановому (кол. Красний Партизан) і деяких районах
непідконтрольного урядові Донецька.
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Під час засідань РГПБ і в листах до
підписантів Мінських угод Голова Місії
висловлював глибоку стурбованість
порушеннями режиму припинення вогню
всупереч гарантіям безпеки, наданим для
сприяння проведенню технічного
обслуговування і ремонту життєво
важливих об’єктів цивільної інфраструктури.
Однак ситуація на місцях майже
не змінилися.

Згідно з мандатом СММ сприяє
налагодженню діалогу на місцях, зокрема
щодо забезпечення гарантій безпеки для
проведення ремонтних робіт і технічного
обслуговування на об’єктах інфраструктури.
При посередництві команди СММ зі
взаємодії, яка виконує функцію сполучної
ланки, Місія працює безпосередньо з
українською стороною СЦКК щодо гарантій
безпеки та ключових питань, пов’язаних із
проведенням ремонтних робіт на об’єктах
інфраструктури (у тому числі щодо
інцидентів, коли співробітники СММ,
які здійснювали моніторинг цих ремонтних
робіт, наражалися на небезпеку; див.
нижче), та водночас підтримує контакти
зі збройними формуваннями в
непідконтрольних урядові районах
Донецької і Луганської областей.
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Протягом звітного періоду СММ сприяла
задоволенню 314 запитів на надання
гарантій безпеки (що становить 54,5%
від загальної кількості таких запитів (576),
при цьому у решті випадків одна зі сторін не
надала гарантій безпеки) з метою організації
вікон тиші для уможливлення проведення
ремонтних робіт і технічного
обслуговування. Задля сприяння організації
вікон тиші та їх моніторингу Місія щодня
направляла у складі патрулів у середньому
по 58 спостерігачів. СММ також
продовжувала сприяти забезпеченню
функціонування ДФС та здійснювати
моніторинг безпекової ситуації в районі
насосної станції 1-го підйому.
У Донецькій області Місія сприяла організації
вікон тиші та здійснювала відповідний
моніторинг для забезпечення можливості
проведення ремонтних робіт і технічного
обслуговування на життєво важливих
об’єктах цивільної інфраструктури 836 разів
(за попередній звітний період — 450 разів).
З цією метою СММ направила близько
2 500 патрулів (за попередній звітний
період — приблизно 1 400 патрулів),
які сприяли реалізації 74 проектів. Патрулі
направлялися переважно на об’єкти
водопостачання (близько 1 900 патрулів),
електропостачання (приблизно 200 патрулів)
та газопостачання (орієнтовно 70 патрулів).

У Луганській області Місія сприяла
організації вікон тиші та здійснювала
відповідний моніторинг для забезпечення
можливості проведення ремонтних робіт
і технічного обслуговування на життєво
важливих об’єктах цивільної інфраструктури
457 разів (за попередній звітний період —
орієнтовно 1 000 разів). З цією метою СММ
направила близько 1 000 патрулів, які
сприяли реалізації 54 проектів. Понад 80%
цих патрулів були направлені на об’єкти
водопостачання (815 патрулів у рамках 24
проектів), електропостачання (178 патрулів
у рамках 29 проектів) і газопостачання
(2 патрулі в рамках 1 проекту).
Така кількість патрулів і випадків сприяння
організації вікон тиші та відповідного
моніторингу з боку СММ свідчить про істотне
збільшення використання Місією своїх
ресурсів у Донецькій області. Одним із
факторів, що викликали таке збільшення,
було надання більшої кількості гарантій
безпеки для встановлення вікон тиші
з метою проведення ремонтних робіт
і технічного обслуговування. Протягом
звітного періоду також спостерігався деякий
прогрес у сприянні діалогу на місцях,
що дозволило досягнути зрушень у низці
ремонтно-відновлювальних робіт,
які тривалий час не проводилися,
наприклад: завершення ремонту
на шламонакопичувачі фенольного заводу
біля підконтрольного урядові Залізного
(кол. Артемове) наприкінці серпня
2018 року.
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Важливо і те, що збільшення кількості вікон
тиші (якщо порівнювати з попереднім
звітним періодом) може також пояснюватися
зростанням потреби в ремонтних роботах
та технічному обслуговуванні у зв’язку з
погіршенням безпекової ситуації в районі
деяких ключових об’єктів інфраструктури,
зокрема на згаданій насосній станції поблизу
Василівки. Якщо порівнювати з попереднім
звітним періодом, збільшення кількості
пошкоджень таких об’єктів змусило СММ
активніше залучатися до сприяння діалогу
задля уможливлення проведення ремонтних
робіт, технічного обслуговування та
забезпечення функціонування таких об’єктів
з метою недопущення значних гуманітарних
наслідків через призупинення роботи
ключових об’єктів інфраструктури.
У серпні 2018 року сторони досягли
принципової згоди щодо ремонтновідновлювальних робіт та огляду стану
для подальшого забезпечення проведення
техобслуговування на Красногорівській
газорозподільній станції (яка постачає
природній газ понад 20 000 мирним жителям
у підконтрольних урядові Красногорівці та
Мар’їнці), на дамбі відстійників свиноферми
«Бахмутського аграрного союзу» біля
підконтрольного урядові Новолуганського
і на пошкодженій ділянці
Південнодонбаського водогону,
що забезпечує водою 1,1 млн людей.

На кінець звітного періоду було завершено
ремонт згаданої пошкодженої ділянки
Південнодонбаського водогону та на
свинофермі біля Новолуганського, що
дозволило знизити ризик шкідливих викидів
у навколишнє середовище, у тому числі
в басейн річки Бахмут, що є основним
джерелом води для більш ніж 200 000
жителів непідконтрольної урядові Горлівки
і прилеглих до неї селищ. Разом із тим
протягом звітного періоду необхідні
ремонтні роботи і технічне обслуговування
на Красногорівській газорозподільній станції
здебільшого не проводилися.

Попри надані зацікавленими сторонами чіткі
гарантії безпеки, у Донецькій і Луганській
областях патрулі СММ, які здійснювали
моніторинг дотримання режиму припинення
вогню поблизу об’єктів інфраструктури,
зафіксували близько 4 650 порушень, у той
час коли проводилися технічне
обслуговування, ремонт або роботи з
розмінування. Бойові дії не лише ставлять
під ризик подальше руйнування об’єктів
інфраструктури, але й наражають на
небезпеку працівників, які залучаються до
ремонтних робіт і технічного
обслуговування, та членів дзеркальних
патрулів СММ.

11

У деяких випадках ці порушення режиму
припинення вогню відбувалися поблизу
спостерігачів Місії, змушуючи їх негайно
залишити район. Переважна більшість цих
порушень режиму припинення вогню
(приблизно 4 350) були зафіксовані Місією
в Донецькій області (у 146 випадках), тим
часом близько 300 порушень були
зафіксовані при схожих обставинах
у 61 випадку в Луганській області.
З огляду на повторюване недотримання
локальних режимів тиші Голова СММ у
своїх листах до підписантів Мінських угод,
останні з яких датовані березнем і травнем
2019 року, закликав сторони невідкладно
вжити заходів реагування з метою
недопущення порушень режиму припинення
вогню, дотримання гарантій безпеки і
захисту цивільної інфраструктури. При
цьому він зазначив, що постійне
недотримання таких гарантій наражає
на небезпеку співробітників СММ, які
залучаються до здійснення моніторингу
та сприяння організації вікон тиші, а також
може змусити Місію переглянути свої
методи роботи з метою зменшення
потенційних ризиків. Проте станом на кінець
звітного періоду загальна ситуація
не покращилася.
Через таку нестабільну безпекову ситуацію
на небезпеку наражаються також
працівники об’єктів інфраструктури.
Наприклад, протягом звітного періоду
спостерігачі підтвердили інформацію про
поранення п’ятьох працівників КП
«Компанія «Вода Донбасу». Вони дістали
поранення під час виконання відповідних
робіт. 23 жовтня 2018 року двоє чоловіків,
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які ремонтували водогони в районі ДФС,
дістали поранення, коли внаслідок вибуху
було пошкоджено вантажівку, якою один із
них керував. Троє інших співробітників
компанії були поранені внаслідок вибуху
10 січня під час проведення
снігоприбиральних робіт на дорозі, що
веде з непідконтрольної урядові Крутої
Балки до насосної станції 1-го підйому
біля непідконтрольної урядові Василівки.

Протягом звітного періоду СММ сприяла
і здійснювала моніторинг дотримання
вікон тиші на 20 об’єктах водопостачання,
що забезпечують водою понад чотири
мільйони цивільних осіб з обох боків від
лінії зіткнення в Донецькій області9.

Одним із 20 об’єктів є насосна станція
першого підйому біля Василівки, яка
постачає воду до п’яти фільтрувальних
станцій області, у тому числі ДФС, та
щодня забезпечує водою понад 1,2 млн
людей у південній частині Донецької
області з обох боків лінії зіткнення.
Внаслідок збройного насильства станція
часто зазнає пошкоджень, оскільки
розташована поблизу позицій Збройних
сил України та збройних формувань
(приблизно за 4,5 км на північний схід
від ДФС).

На початку квітня 2019 року насосна
станція тимчасово не працювала через
витік, спричинений не пов’язаним із
конфліктом пошкодженням водогону.

джерелом води для системи водопостачання в Донецькій області є річка Сіверський Донець. З огляду на те, що деякі водогони пролягають

через лінію зіткнення, а насосні та фільтрувальні станції розташовані по обидва її боки, у питаннях водопостачання сторони залишаються
взаємозалежними.
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Перебої водопостачання через витік
призвели до нестачі води, від чого
постраждали десятки тисяч жителів у
непідконтрольних урядові Докучаєвську і
Оленівці, а також у підконтрольній урядові
Волновасі. 12 квітня, коли було розпочато
ремонтні роботи, вони були негайно
призупинені на два дні, після того як

ремонтна бригада відмовилася проводити
ремонт, коли в результаті бойових дій
неподалік10 їм довелося сховатися в
укритті. Після сприяння проведенню
ремонтних робіт на станції з боку СММ
у чотирьох випадках роботи були
завершені у квітні 2019 року, і згодом
Місія констатувала відновлення
водопостачання в районі.

1,200,000
Василівська
Насосна
Станція

Залежних осіб

168
Вікон тиші

500
Патрулів

«Ми часто чуємо обстріли і стрілянину навколо насосної станції,
іноді ми змушені ховатися в укритті. Ми стурбовані нашою
безпекою і збереженням станції».
— Працівники на насосній станції поблизу Василівки, квітень 2019 р.

Окрім цього, Місія 148 разів здійснювала
моніторинг загальної безпекової ситуації у
районі станції і забезпечувала її нормальне
функціонування з 10 січня 2019 року, коли
троє співробітників КП «Компанія «Вода
Донбасу» отримали поранення під час
очищення від снігу ділянки дороги між
непідконтрольною урядові Крутою Балкою
та станцією11.

10

Див. Щоденний віт СММ від 15 квітня 2019 року.
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Див. Щоденний звіт СММ від 11 січня 2019 року.

Представники КП «Компанія «Вода
Донбасу» розповіли СММ, що у 2019 році
їхні співробітники неодноразово були
змушені ховатися в укритті через
порушення режиму припинення вогню
поблизу станції. Згодом вони додали,
що на об’єкті залишається тільки
необхідний персонал (див. Додаток №3).
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Протягом звітного періоду СММ
продовжувала сприяти і здійснювати
моніторинг дотримання вікон тиші для
забезпечення функціонування ДФС. Таким
чином Місія сприяла роботі ще одного
ключового об’єкту системи водопостачання
в Донецькій області, що забезпечує питною
водою близько 380 000 осіб з обох боків
лінії зіткнення. Упродовж звітного періоду
СММ 303 рази здійснювала моніторинг
дотримання вікон тиші для забезпечення
функціонування ДФС, направивши для
цього понад 1 200 патрулів.

Окрім щоденних вікон тиші для
забезпечення безпечного доступу для
працівників ДФС (ініційовано після
інциденту, що стався у 2018 році зі
співробітниками КП «Компанія «Вода
Донбасу», які дістали поранення в
результаті стрілянини біля ДФС),
спостерігачі також сприяли організації
вікон тиші і здійснювали відповідний
моніторинг для завершення різного роду
ремонтних робіт, зокрема у двох випадках
для відновлення газопостачання до ДФС і
у семи випадках для відновлення
електропостачання на території станції та
прилеглих до неї районах12.

380,000
Донецька
Фільтрувальна
Станція

Залежних осіб

303
Вікна тиші

1,212
Патрулів

Безпекова ситуація на території і в районі
ДФС є напруженою через невелику
міжпозиційну відстань між Збройними
силами України та збройними
формуваннями, що призводить до великої
кількості порушень режиму припинення
вогню (див. Додаток №3). Незважаючи на
надані сторонами чіткі гарантії безпеки, що
у радіусі 15 км від ДФС не буде порушень
режиму припинення вогню, Місія і надалі
щодня фіксувала порушення в районі
станції протягом звітного періоду. Упродовж
звітного періоду в радіусі 5 км від ДФС було
сукупно зафіксовано приблизно 50 000
порушень режиму припинення вогню,

зокрема 64 випадки використання мінометів
та артилерії. У травні 2019 року,
перебуваючи поблизу підконтрольної
урядові Кам’янки та здійснюючи моніторинг
безпекової ситуації на території ДФС, члени
патруля Місії зафіксували вихідний вогонь
за 100–300 м від їхнього місця перебування.
Менш ніж за три тижні, перебуваючи
поблизу непідконтрольної урядові
Ясинуватої та здійснюючи моніторинг
безпекової ситуації, коли вахтовий автобус
із працівниками ДФС рухався від станції до
Ясинуватої, спостерігачі бачили і чули
вибухи, які вони оцінили як вихідний вогонь
із мінометів на відстані орієнтовно
400–500 м від них13.
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Див. Щоденний звіт СММ від 18 квітня 2019 року.
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Див. Оперативний звіт СММ від 15 травня 2019 року та Щоденний звіт СММ від 4 червня 2019 року.
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В інших районах СММ продовжувала
сприяти організації вікон тиші і здійснювати
відповідний моніторинг для забезпечення
техобслуговування та ремонту
магістральних водогонів каналу
«Сіверський Донець – Донбас» (СДД),
що є відкритим водним каналом, деякі
трубопроводи якого постачають воду
на ДФС і насосну станцію 1-го підйому,
та вважається основним джерелом води
практично для всієї Донецької області.
Канал СДД отримує воду з річки
Сіверського Донця і забезпечує питною
водою приблизно 2,3 млн людей у
непідконтрольних урядові районах та 950
000 людей у підконтрольних відповідно.
Вода цим каналом надходить в усі великі
міста в регіоні (непідконтрольні урядові
Донецьк, Горлівку і Докучаєвськ і
підконтрольні урядові Волноваху,
Покровськ та Маріуполь), а також
у численні невеликі населені пункти.
Перші зусилля СММ зі сприяння
забезпеченню роботи каналу беруть свій
початок у 2015 році, коли Місія вперше
сприяла організації вікна тиші для
уможливлення ремонтних робіт
на трьох паралельних трубопроводах СДД,
які були пошкоджені в результаті бойових
дій. Протягом 42 днів поспіль у період із
липня до серпня того ж року СММ сприяла
проведенню ремонтних робіт та
здійснювала відповідний моніторинг
аж до їх успішного завершення. Місія
використовувала отриманий досвід під час
планування подальших вікон тиші уздовж
лінії зіткнення.

Однак через часті бойові дії в районі каналу
в наступні роки було завдано додаткової
шкоди і для уможливлення ремонтних робіт
неодноразово були потрібні сприяння
проведенню та моніторинг таких робіт з
боку СММ. У період із лютого до квітня 2019
року спостерігачі сприяли проведенню
ремонтних робіт на трубопроводах каналу
та здійснювали відповідний моніторинг
7 разів. У кінці червня 2019 року
представники КП «Компанія «Вода
Донбасу» повідомили СММ, що вони
виявили додаткові витоки, що утворилися
на трьох магістральних водогонах біля
Горлівки в результаті бойових дій (див.
Рис. 3 далі).
Південнодонбаський водогін (ПДВ) — ще
один ключовий об’єкт інфраструктури, який
забезпечує питною водою людей з обох
боків лінії зіткнення.
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Був пошкоджений під час ескалації бойових
дій у районі підконтрольної урядові Авдіївки
та непідконтрольної урядові Ясинуватої у
кінці січня 2017 року. Однак тільки у серпні
2018 року було надано гарантії безпеки для
проведення ремонтних робіт, що дозволило
розпочати розмінування до проведення
технічної оцінки та ремонту водогону.
Протягом звітного періоду СММ сукупно,
зокрема з використанням БПЛА, 24 рази
сприяла організації вікон тиші і здійснювала
відповідний моніторинг для уможливлення
завершення ремонтних робіт, направивши
для цього 120 патрулів у вересні та жовтні
2018 року.

ремонтних робіт на 23 об’єктах
водопостачання, що забезпечують питною
водою близько мільйона осіб по обидва
боки лінії зіткнення в Луганській області.
Багато цих об’єктів, розташованих поблизу
лінії зіткнення, періодично потрапляли під
обстріли, зокрема, наприклад, у листопаді
2018 року, коли була пошкоджена насосна
станція в підконтрольній урядові Мар’ївці.
Близько 500 000 цивільних осіб мають воду
після проведених за сприяння СММ
ремонтних робіт і технічного
обслуговування на численних водогонах
і фільтрувальних установках Західної
фільтрувальної станції, розташованої
неподалік від лінії зіткнення між
підконтрольними урядові Білогорівкою
і Золотим (див. далі).

Протягом звітного періоду СММ направляла
патрулі для сприяння організації вікон тиші і
здійснення відповідного моніторингу для
забезпечення можливості проведення
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Місія продовжувала сприяти проведенню
техобслуговування і ремонту на 17
водозабірних свердловинах Петровської
насосної станції: 161 раз із залученням 322
патрулів для забезпечення роботи цього
ключового об’єкту інфраструктури, що
постачає воду для 150 000 цивільних осіб,
у тому числі жителів Луганська.
Також у 53 випадках СММ сприяла
проведенню ремонту та техобслуговування
застарілої інфраструктури водозаборів
у Червоному Лимані і Ящиковому,
направивши туди 106 патрулів. Ці
водозабори забезпечують питною водою
близько 10% жителів непідконтрольних
урядові районів Луганської області,
у тому числі близько 100 000 жителів
Слов’яносербська, Зимогір’я,
Перевальська та Алчевська.
Як і упродовж попереднього звітного
періоду, передбачені в українському
законодавстві обмеження щодо платежів
між установами в підконтрольних
і непідконтрольних урядові районах
впливали на проведення виплат між КП
«Луганськвода» і КП «Попаснянський
районний водоканал»14. СММ
неодноразово здійснювала моніторинг,
зокрема за допомогою БПЛА, передачі
коштів за водопостачання та інші послуги
з непідконтрольних до підконтрольних
урядові районів Луганської області.

У багатьох населених пунктах вздовж лінії
зіткнення в Донецькій та Луганській
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областях продовжуються відключення
електроенергії та перебої з
енергопостачанням, спричиненні
пошкодженнями ліній електропередачі та
іншої інфраструктури, як пов’язаними, так
і не пов’язаними з конфліктом.
Протягом звітного періоду в Донецькій
області Місія сприяла організації вікон
тиші та здійснювала відповідний
моніторинг задля уможливлення
проведення ремонтних робіт і технічного
обслуговування на 31 об’єкті
інфраструктури, які забезпечують
електроенергією 400 000 цивільних осіб.
Чимало ремонтних робіт проводились для
усунення пошкоджень, спричинених
збройним насильством. Наприклад, у
березні 2019 року були проведені
ремонтні роботи на лініях
електропередачі біля непідконтрольних
уряду Оленівки та Старомихайлівки
(відновлено електропостачання для більш
ніж 28 500 цивільних осіб) і на лініях
електропередачі в підконтрольній урядові
Мар’їнці (відновлено електропостачання
для декількох сотень цивільних осіб, які
проживають у цьому районі).
Окрім цього, СММ сприяла організації
вікон тиші та здійснювала відповідний
моніторинг для забезпечення можливості
проведення ремонтних робіт і технічного
обслуговування на Вуглегірській ТЕС,
яка забезпечує електроенергією понад
300 000 мирних жителів у районі
непідконтрольної урядові Горлівки,
підконтрольних урядові Світлодарська
та Миронівського, а також на лініях
електропередачі, які постачають

До 2014 року водопостачання в центральних і південних районах Луганської області здійснювалося КП «Луганськвода». Основні водні ресурси

розташовані вздовж Сіверського Донця; вода проходить через три підсистеми водопостачання в області. Переважна більшість водних ресурсів (вода,
яка подається насосами, і зі свердловин) розташована в підконтрольних урядові районах. Лінія зіткнення, яка проходить вздовж річки Сіверського
Донця, розділила об’єкти КП «Луганськвода», головний офіс якого розташований у непідконтрольному урядові Луганську, а інші офіси — у
підконтрольних урядові Попасній і Станиці Луганській. Збройні формування продовжували використовувати інфраструктуру водопостачання КП
«Луганськвода», тоді як КП «Попаснянський районний водоканал» контролював об’єкти інфраструктури водопостачання в підконтрольних урядові
районах. Водночас майже 90 % із близько 1,3 мільйона користувачів послуг цієї компанії проживають в непідконтрольних урядові районах. У
результаті правових обмежень борги за водопостачання до непідконтрольних урядові районів збільшуються, що призвело до того, що КП
«Попаснянський районний водоканал» не зміг оплатити рахунки за спожиту насосними станціями електроенергію, які виставило ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання».
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електроенергію близько 50 000
цивільних осіб у районі Торецька.
Упродовж звітного періоду в Луганській
області Місія сприяла організації вікон тиші
та здійснювала відповідний моніторинг
задля уможливлення проведення
ремонтних робіт і технічного
обслуговування на 29 об’єктах
інфраструктури, які забезпечують
електроенергією 1,2 млн цивільних осіб з
обох боків лінії зіткнення.
Протягом звітного періоду об’єкти
інфраструктури в районі Золотого
неодноразово пошкоджувалась у результаті
обстрілів із легкого та важкого озброєння,
у тому числі у восьми випадках із лютого
до квітня 2019 року: шість біля
непідконтрольного урядові Золотого-5
(Михайлівки) та по одному випадку в
підконтрольних урядові Золотому-2

(Карбоніті) та Катеринівці. Загалом
за звітний період СММ сприяла
проведенню ремонтних робіт у цьому
районі у 68 випадках (див. нижче).
Також у травні та червні 2019 року Місія
надавала підтримку проведенню ремонтних
робіт на магістральній лінії електропередачі
в Луганській області — «Побєда–
Новодонбаська» (500 кВ), яка забезпечує
електроенергією більш ніж мільйон мирних
жителів по всій Луганській області.
Взаємозалежність між системами водо- та
електропостачання призвела до ще
більших перебоїв у районах, охоплених
конфліктом. Лінії електропередачі,
необхідні для ефективної роботи водяних
насосів та фільтрувальних станцій,
продовжують виходити з ладу через
збройне насильство.
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Наприклад, у вересні та листопаді 2018
року лінії електропередачі, які
забезпечують функціонування ДФС, були
пошкоджені в результаті обстрілів, що
спричинило перебої та відключення
водопостачання, які тривали до тих пір,
поки 21 листопада 2018 року не були
завершені ремонтні роботи при сприянні
та моніторингу СММ. Аналогічна ситуація
сталася в березні 2019 року, коли лінії
електропередачі біля Ясинуватої, які
забезпечують електроенергією насосну
станцію 1-го підйому біля Василівки, були
пошкоджені в результаті бойових дій, що
призвело до припинення водопостачання
в розташованих неподалік населених
пунктах. Пошкодження були усунені тільки
після проведення ремонтних робіт за
сприяння СММ, які дозволили відновити
нормальне функціонування насосної
станції. У травні 2019 року представник КП
«Компанія «Вода Донбасу» висловив
занепокоєння, що будь-яке припинення
електропостачання на ДФС не тільки
призведе до перебоїв із водопостачанням
для великої кількості мирних жителів,
але і зазначив, що і на самій ДФС можуть
виникнути серйозні довгострокові
пошкодження, якщо її лишити без
електроенергії на більш ніж три тижні,
що ускладнить перезапуск обладнання.
Місія також сприяла організації вікон тиші
та здійснювала відповідний моніторинг у
районі ліній електропередачі, по яких
електроенергія подається на Петрівську
насосну станцію, задля забезпечення її
функціонування, яка постачає питну воду
для 150 000 жителів непідконтрольних
урядові районів, у тому числі міста
Луганська та невеличких населених пунктів,
розташованих на північному заході
Луганської області.

У багатьох населених пунктах вздовж лінії
зіткнення в Донецькій та Луганській
областях продовжуються перебої з
постачанням природного газу,
спричиненні пошкодженнями
інфраструктури, як пов’язаними, так
і не пов’язаними з конфліктом.
Короткострокове призупинення чи повне
відключення постачання природного газу
погіршує становище цивільного
населення, яке використовує природний
газ для опалення домівок і приготування
їжі. У деяких громадах газу немає вже
понад п’ять років.
Протягом звітного періоду СММ сприяла
технічному обслуговуванню та
проведенню ремонтно-відновлювальних
робіт на семи об’єктах газової
інфраструктури в Донецькій області.
Серед них — Красногорівська
газорозподільна станція, яка була
виведена з ладу після пошкодження в
результаті обстрілів у 2014 році. Із кінця
2015 року до середини 2016 року Місія
сприяла організації вікон тиші та
здійснювала відповідний моніторинг для
уможливлення проведення ремонтновідновлювальних робіт на газопроводах.
Ремонтно-відновлювальні роботи на самій
газорозподільній станції не проводились
на той час, причиною чого була
відсутність гарантій безпеки з боку
збройних формувань. У серпні 2018 року
завдяки зусиллям СММ із налагодження
діалогу необхідні гарантії безпеки були
надані з боку Збройних сил України
і збройних формувань.
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Відповідно, з вересня 2018 року до лютого
2019 року спостерігачі сприяли проведенню
огляду стану та ремонтно-відновлювальних
робіт у 29 випадках, однак подальші роботи
не проводились через ненадходження
запитів від газопостачальної компанії на
гарантії безпеки. Внаслідок цього з початку
конфлікту жителі підконтрольних урядові
Мар’їнки та Красногорівки залишилися без
газопостачання. Інші райони Донецької
області також лишаються повністю без
газопостачання, у тому числі непідконтрольні уряду Пікузи з червня 2017 року.
Для усунення проблеми з газопостачанням
в інших районах Донецької області Місія
сприяла проведенню ремонтновідновлювальних робіт на газопроводі
в підконтрольному урядові
Верхньоторецькому в березні 2019 року,
що забезпечило газом близько 750
мешканців з обох боків лінії зіткнення, та
у травні 2019 року — на газорозподільній
станції в непідконтрольній урядові Саханці,
яка постачає газ близько 650 цивільним
особам у цьому районі.
У березні 2019 року Місія сприяла
організації вікон тиші та здійснювала
відповідний моніторинг для забезпечення
проведення ремонтно-відновлювальних
робіт на газопроводі в підконтрольному
урядові Новолуганському, який постачає газ
близько 3 500 цивільним особам.
У Луганській області СММ сприяла
організації вікон тиші, зокрема для того
щоб забезпечити можливість провести
ремонтні роботи на об’єктах газопостачання
в непідконтрольній урядові Веселій Горі,
які обслуговують систему, що постачає газ
1 100 мирним жителям.

Більш ніж 2 мільйони людей у Донецькій та
Луганській областях підтримують зв’язок за
допомогою мобільної мережі Vodafone, чиї
оптоволоконні лінії перетинають лінію
зіткнення в обох областях. Після
відновлення покриття мережі Vodafone 24
травня 2018 року, яка була недоступна в
непідконтрольних урядові районах
Луганської та Донецької області, Місія тричі
продовжувала сприяти організації вікон
тиші протягом звітного періоду: у вересні
та жовтні 2018 року в Донецькій області для
перетину лінії зіткнення співробітниками
компанії Vodafone та пересування між
непідконтрольними урядові Донецьком,
Макіївкою, Торезом і Сніжним для
транспортування запасних частин,
необхідних для функціонування
інфраструктури мобільної мережі та
проведення ремонту. Незважаючи на те,
що протягом звітного періоду не було
зареєстровано подібних збоїв зв’язку,
технічне обслуговування системи
лишається вкрай необхідним, щоб запобігти
можливих перебоям у майбутньому.
Надійний мобільний зв’язок необхідний
для цивільного населення з багатьох
причин, у тому числі для підтримки зв’язку
з родичами та ефективного управління
фінансами (отримання пенсій тощо).
Однак у багатьох непідконтрольних урядові
районах Донецької та Луганської
областей, навіть з огляду на регулярне
техобслуговування, мобільний зв’язок
залишається ненадійним.
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У місті Золотому та прилеглих до нього
населених пунктах Луганської області
проживають близько 15 000 осіб: 14 000
у підконтрольних урядові районах та
приблизно 1 000 у непідконтрольних. Сюди
належать такі населені пункти, як Золоте,
Золоте-1(Сонячний), Золоте-2 (Карбоніт),
Золоте-3 (Стахановець) та Золоте-4
(Родіна) на підконтрольному урядові боці
лінії зіткнення та Золоте-5 (Михайлівка)
в непідконтрольних урядові районах.
Декілька водогонів та ліній
електропередачі, які забезпечують водою
15

та електроенергією сотні тисяч цивільних
осіб у Луганській області, проходять через
цю місцевість та пролягають на північ і
схід від ділянки розведення сил і засобів
у районі Золотого, де Місія продовжує
констатувати ознаки військової
присутності та присутності військового
типу (як на ділянці розведення, так і за її
межами)15.
Із жовтня–грудня 2018 року район хутору
Вільний, розташований між
підконтрольним урядові Золотим-4
(Родіною) та непідконтрольним урядові
Золотим-5 (Михайлівкою), був осередком
збройного насильства, що призвело до
труднощів із наданням гарантій безпеки

На ділянці розведення в районі Золотого, яка існує з 1 жовтня 2016 року, утворилась двокілометрова буферна зона між Збройними силами України

та збройними формуваннями. На той момент передові позиції Збройних сил України та збройних формувань у Золотому-4 (Родіні) та Золотому-5
(Михайлівці) були на відстані 1 км, а значна частина Золотого-4 (Родіни) та Золотого-5 (Михайлівки) була не підконтрольна урядові.
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для ремонту пошкодженої інфраструктури.
18 жовтня 2018 року двоє мешканців хутору
Вільний загинули в результаті вибуху міни,
коли вони, як повідомлялось, намагалися
відновити обірвану лінію електропередачі в
районі між передовими позиціями Збройних
сил України та збройних формувань16.
Ремонт ліній електропередачи був зрештою
завершений наприкінці грудня 2018 року,
що дозволило відновити постачання
електроенергії близько 200 мешканцям
району, багато з яких жили без світла
з жовтня.
Протягом перших шести місяців 2019 року
безпекова ситуація в районі Золотого
продовжувала бути нестабільною, і СММ

констатувала майже 10 000 порушень
режиму припинення вогню, що
призводило до подальших жертв серед
цивільного населення, пошкодження
цивільного майна та інфраструктури і
загального погіршення умов життя
цивільного населення з обох боків лінії
зіткнення. Тільки в Золотому-5
(Михайлівці) спостерігачі 40 разів
фіксували пошкодження цивільного майна
протягом першої половини 2019 року, у
тому числі лікарні та школи. Тим часом у
Золотому-2 (Карбоніті) команда Місії
зафіксувала пошкодження чотирьох
будівель і школи, а також розташованої
неподалік газової та електричної
інфраструктури.

«У нас не було світла протягом двох днів. Два сусіди пішли перевірити
трансформатор і подивитися, чи можуть вони встановити стабілізатор
напруги. Через декілька хвилин ми почули вибух та голосні крики. Крики
не припинялися більш ніж годину. Обидва загинули від вибуху міни».
Мешканці хутору Вільний, 18 жовтня 2018 р.

Такі об’єкти інфраструктури, які часто
пошкоджуються через обстріли з легкого та
важкого озброєння, потребують ремонтних
робіт та регулярного обслуговування для
запобігання припинень постачання базових
послуг. Протягом звітного періоду Місія 166
разів сприяла організації вікон тиші та
здійснювала відповідний моніторинг у
районі Золотого, щоб уможливити ремонтні
роботи та технічне обслуговування життєво
важливих об’єктів цивільної інфраструктури,
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направивши більш ніж 413 патрулів на 20
об’єктів інфраструктури. Серед них —
7 об’єктів водопостачання, наприклад:
водогін «Михайлівка–Первомайськ»,
Михайлівська мережа водопостачання,
водогін «Карбоніт», який веде до Попасної,
і водогін між Західною фільтрувальною
станцією-3 (ЗФС-3) та ЗФС-4, що пролягає
між підконтрольними урядові Золотим-3
(Стахановцем) та Попасною.

Див. Щоденний звіт СММ 22 жовтня 2018 року.
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У випадку з водогоном «Карбоніт», стара
труба часто прориває (майже щомісячно),
зменшуючи таким чином подачу води для 5
000 мешканців сусідніх селищ. У разі
проведення необхідних ремонтних робіт,
подача води повністю припиняється. Не
маючи можливості замінити трубу, компанія
«Попаснянський районний водоканал»
продовжує проводити ремонтні робот для
стабілізації водопостачання. У період із
вересня 2018 року до червня 2019 року
СММ сприяла організації вікон тиші та
здійснювала відповідний моніторинг для
забезпечення можливості проведення робіт
на водогоні 81 разів, залучивши 243
патрулі.
Місія також сприяла організації вікон тиші
та здійснювала відповідний моніторинг для
уможливлення проведення ремонтних робіт
і технічного обслуговування на 12 об’єктах
електропостачання в районі, деякі з яких
були пошкоджені внаслідок збройного
насильства. Ці об’єкти постачають
електроенергію понад 200 000 мирним
жителям. Серед таких об’єктів —
високовольтна лінія електропередачі
«Михайлівка–Кадіївка № 1» (100 кВ),
яка постачає електроенергію для 85 000
мешканців району, ремонт якої було
завершено у квітні 2019 року;
високовольтна лінія електропередачі
«Новодонбаська–Михайлівка» (220 кВ) із
ниткою електропостачання до підстанції
«Алмазна», яка була пошкоджена в
результаті обстрілу в лютому 2019 року
та відремонтована протягом двох днів з
моменту пошкодження, що дозволило
відновити електропостачання для понад
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150 000 цивільних осіб. Після пов’язаного
з конфліктом пошкодження у квітні
2019 року підстанцію ЛЕП-6кВ у
Катеринівці відремонтували протягом
п’яти днів, таким чином відновивши
електропостачання для більш ніж 300
мешканців Золотого-4 (Родіни) та
Катеринівки.
Попри надані сторонами гарантії безпеки,
Місія зафіксувала понад 50 порушень
режиму припинення вогню під час
здійснення моніторингу ремонтних робіт
у районі Золотого. Наприклад, у лютому
2019 року члени патруля СММ,
перебуваючи біля Золотого-5
(Михайлівки) з метою моніторингу
безпекової ситуації для забезпечення
можливості ремонту водогонів, чули
постріли зі стрілецької зброї на відстані
приблизно 200 м від їхнього місця
перебування, після чого за 10 м над їхніми
головами та на відстані 5–10 м від них
просвистіли кулі17. Коли почалася
стрілянина, шість співробітників компанії
«Луганськвода», які виконували роботи,
сховалися за трактором. Такі порушення
режиму припинення вогню наражають на
реальну небезпеку членів ремонтних
бригад і співробітників аварійних служб
на місцях, а також можуть призвести до
подальших пошкоджень та руйнувань
об’єктів інфраструктури. Окрім цього,
через ці порушення на небезпеку також
наражаються спостерігачі, які здійснюють
моніторинг та сприяють дотриманню
режиму припиненню вогню для
уможливлення проведення ремонтновідновлювальних робіт.

Див. Оперативний звіт СММ від 26 лютого 2019 року.
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Доступ цивільного населення на сході
України до базових послуг, таких як: вода,
газ і електрика, і далі перебуває під
загрозою через пошкодження об’єктів
інфраструктури, спричинені здебільшого
збройним насильством.

Попри взяті на себе зобов’язання, сторони
продовжують порушувати локальні режими
тиші, які встановлюються з метою
проведення ремонту і технічного
обслуговування, що наражає на небезпеку
членів ремонтних бригад і персонал СММ.
Постійні обстріли з легкого та важкого
озброєння пошкоджують лінії
електропередачі, трубопроводи та інші
життєво важливі об’єкти цивільної
інфраструктури. Райони уздовж лінії
зіткнення залишаються у пастці в умовах
замкнутого кола збройного насильства,
яке призводить до перебоїв та відключення
послуг для цивільного населення, постійної
потреби в регулярному ремонті і
техобслуговуванні, а також затримок
у проведенні ремонтних робіт.

Місія і надалі готова сприяти проведенню
ремонтних робіт на життєво важливих для
цивільного населення об’єктах
інфраструктури в межах свого мандата
шляхом сприяння налагодженню діалогу,
здійснення моніторингу та звітування.
СММ зреагувала на потребу у сприянні
проведенню таких ремонтних робіт
і технічного обслуговування в цьому
звітному періоді, однак підвищення частоти
пошкоджень є свідченням продовження
збройного насильства в районах,
розташованих поблизу лінії зіткнення.
У цьому аспекті СЦКК вдавалося робити
суттєвий позитивний внесок у врегулювання
ситуації на місцях, особливо при
забезпеченні дотримання режиму
припинення вогню та при сприянні
проведенню ремонтних робіт на життєво
важливих об’єктах цивільної
інфраструктури. У разі прийняття сторонами
рішення щодо цього питання, Місія
готова відновити роботу з СЦКК у його
початковому колегіальному складі з метою
забезпечення проведення ремонтних робіт
та технічного обслуговування, а також
сприяння становленню миру і безпеки
на сході України.
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Саме сторони несуть відповідальність
за забезпечення дотримання вікон тиші,
проведення ремонтних робіт і відновлення
пошкоджених і зруйнованих об’єктів
інфраструктури, а також, найважливіше,
за вжиття належних заходів щодо захисту
цих об’єктів від подальших пошкоджень
внаслідок невибіркового збройного
насильства. Тим часом гуманітарні наслідки
відключення основних послуг залишаються
суттєвими.
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