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Станом на 17 травня 

 

 Після того як упродовж п’яти тижнів поспіль спостерігалося зниження рівня 
насильства, за період із 8 до 14 травня Спеціальна моніторингова               
місія ОБСЄ в Україні (СММ) констатувала погіршення ситуації з безпекою, а 
саме збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 75%.  
Спостерігачі також зафіксували збільшення застосування забороненого    
Мінськими домовленостями озброєння, зокрема реактивних систем         
залпового вогню. Після інтенсивних обстрілів 13 і 14 травня СММ                
підтвердила численні жертви серед цивільного населення по обидва боки 
лінії зіткнення, з-поміж яких п’ятеро убитих і четверо поранених. 15 травня 
були припинені активні бойові дії і настало затишшя. 

 Свобода пересування СММ залишається обмеженою. За період із 1 до    
14 травня доступ патрулів Місії було обмежено у 31 випадку: 22 рази у      
непідконтрольних уряду районах і 9 разів у підконтрольних. Крім того,     
здійснення патрулювання Місії обмежується проїздом лише                         
асфальтованими і бетонними дорогами, після того як 23 квітня один член 
СММ загинув, а ще двоє отримали поранення поблизу Пришиба, коли їхній        
автомобіль імовірно наїхав на міну. Обмеження щодо виконання мандата 
СММ регулярно переглядаються, але, швидше за все, вони діятимуть,       
допоки сторони не вилучать міни або не позначать чи огородять їх. 

 12 травня Голова СММ Ертурул Апакан виступав на засіданні Постійної     
ради ОБСЄ у Відні. Він наголосив на тому, що безпека неозброєних            
цивільних спостерігачів СММ — так само, як й інших цивільних осіб на сході 
України — повинна бути пріоритетом для сторін конфлікту. Див.: 
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/317086. 

 Посол Апакан також засудив сексуальні домагання до cпівробітниці-члена 
патруля Місії з боку озброєного чоловіка у непідконтрольному уряду районі 
Донецької області 5 травня (див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission
-to-ukraine/315991). 

 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  1 7  Т Р А В Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 23 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  4 Польща 34 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 28 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 17 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 12 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 2 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 14 

  ЗАГАЛОМ 652 

Чоловіки 556 Жінки 96 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1082  

Спостерігачі СММ ОБСЄ разом із місцевими жителями на мосту у Станиці Луганській, 13 травня 2017 р.  * 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 650 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 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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