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Станом на 20 вересня 

 

 За тиждень із 4 до 10 вересня 2017 року СММ зафіксувала зниження рівня 
насильства на 30%, а впродовж наступного тижня рівень насильства знизився 
ще на 10%. У середньому 50% порушень режиму припинення вогню за цей 
період зафіксовано камерами СММ. 

 Задля покращення гуманітарної ситуації спостерігачі СММ ОБСЄ сприяли 
встановленню локального режиму припинення вогню за координації з боку 
Спільного центру з контролю та координації та здійснювали моніторинг    
дотримання цього режиму, що уможливило проведення ремонтних робіт і 
технічного обслуговування. Із 4 до 17 вересня завдяки цим «вікнам тиші» 
була створена можливість для проведення ремонтних робіт на                     
теплоелектростанції у Щасті, Петрівській водонасосній станції в Артема,    
водозабірних станціях поблизу Станиці Луганської і водогонах біля Нижнього, 
Золотого і Попасної у Луганській області. За словами робітника компанії 
«Вода Донбасу», у Донецькій області після завершення ремонтних робіт на 
водогоні між Горлівкою і Торецьком удвічі збільшилося подання води,       
сягнувши 30 000 кубічних метрів. Для підтримки проведення ремонтних робіт 
і технічного обслуговування протягом цього періоду Місія щонайменше        
52 рази здійснювала патрулювання з обох боків лінії зіткнення. 

 Із початком нового навчального року СММ продовжила спостерігати за      
ситуацією у школах. За період із 4 до 17 вересня команда Місії відвідала    
приблизно 60 шкіл з обох боків лінії зіткнення. Спостерігачі помітили, що в 
деяких школах збільшився набір учнів, якщо порівнювати з попереднім     
роком. СММ також зауважила, що в низці шкіл, розташованих неподалік лінії 
зіткнення, виникла потреба у співробітниках, зокрема там бракує вчителів. 

 Місія опублікувала два тематичні звіти «Жертви серед цивільного населення 
на сході України за 2016 рік» (http://www.osce.org/uk/special-monitoring-
mission-to-ukraine/342126) і «Обмеження свободи пересування та інші     
перешкоди у виконанні мандата СММ» (http://www.osce.org/uk/special-
monitoring-mission-to-ukraine/338216), що охоплює першу половину 2017   
року. 

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

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  2 0  В Е Р Е С Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 12 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 17 

Бельгія  4 Польща 32 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 35 

Боснія і  
Герцеговина 33 Румунія 25 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 4 Сполучене 
Королівство 45 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

59 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 10 Туреччина 9 

Італія 15 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 16 

Канада 12 Франція 11 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 9 

Молдова 22 Швеція 11 

  ЗАГАЛОМ 610 

Чоловіки 523 Жінки 87 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1087  

Спостерігач СММ ОБСЄ запускає БПЛА середнього радіуса дії неподалік Щастя (Луганська  
область). Фото: 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; 
 Більше 600 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 550 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 гуманітарної 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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