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Станом на 23 березня 

 

 Ситуація з безпекою на сході України залишається нестабільною і напруженою. Попри 
те, що протягом двох тижнів СММ констатувала відносне зменшення кількості        
порушень режиму припинення вогню, рівень насильства залишався високим. 

 Переважна більшість порушень режиму припинення вогню сталася в районах на  
південний схід і схід від Світлодарська, у районах на схід і північний схід від            
Маріуполя, у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, на західній і      
північній околицях Горлівки, а також на заході Луганської області. 

 СММ продовжує фіксувати відсутність озброєння у місцях зберігання, а також        
наявність і використання забороненої зброї, розміщеної з порушенням ліній           
відведення. За тиждень із 13 до 19 березня рівень застосування мінометів, танків і 
артилерії, включаючи РСЗВ, — усі типи озброєння, заборонені Мінськими угодами, — 
зріс на 75% порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, кількість випадків                 
використання артилерії, зафіксованих за цей період, збільшилась більш ніж в чотири 
рази. 

 Процес розведення сил і засобів застопорився. Доступ СММ до трьох узгоджених 
ділянок розведення залишається обмеженим з огляду на наявність мін і невибухлих 
боєприпасів, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих 
ділянок, у тому числі шляхом дистанційного спостереження. СММ зафіксувала      
порушення режиму припинення вогню на всіх трьох ділянках розведення. 

 Протягом останніх двох тижнів у непідконтрольних уряду районах було зафіксовано 
два інциденти, коли поруч із патрулями Місії та її транспортними засобами             
застосовувалася стрілецька зброя або розривалися мінометні міни. 
Див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/304726, www.osce.org/
uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/306061 

 16 березня Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат СММ на один рік до 31 березня 
2018 року. Див.: www.osce.org/chairmanship/305466 

 20 березня уряд Німеччини передав Місії три тепловізійні камери. Див.: 
www.facebook.com/oscesmm/posts/786345418183832 

 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 3  Б Е Р Е З Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 16 Нідерланди 5 

Азербайджан 1 Німеччина 28 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  4 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 34 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 35 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 21 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 50 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

64 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 30 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 16 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 5 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 25 Швеція 19 

  ЗАГАЛОМ 723 

Чоловіки 617 Жінки 106 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1153  

Посол Німеччини, доктор Ернст Райхель (ліворуч), передав Голові СММ ОБСЄ  Ертурулу Апакану (праворуч) 
три тепловізійні камери (ОБСЄ) 

* 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 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Понад 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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