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Станом на 29 листопада 

 

 За період із 13 до 26 листопада безпекова ситуація на сході України погіршилася. 
СММ зафіксувала загалом понад 14 500 порушень режиму припинення вогню, що 
свідчить про 20-відсоткове збільшення, якщо порівнювати з попереднім звітним 
періодом. 

 Зберігаються фактори, що сприяють збройному насильству, а саме нездатність сторін 
відвести озброєння, розвести сили і засоби та провести розмінування. Місія 
продовжує фіксувати наявність важкого озброєння, розміщеного з порушенням ліній 
відведення: 18 одиниць у підконтрольних уряду районах і 99 — у районах поза 
урядовим контролем. Міни і невибухлі боєприпаси досі наявні у багатьох районах, 
зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та поблизу них. 19 листопада СММ 
вперше відзначила наявність трьох протитанкових мін приблизно за 30 м на північ від 
дороги між Пищевиком і підконтрольним «ДНР» Верхньошироківським, що 
розташоване менш ніж за 2 км на схід від Пищевика. 

 Процес розведення сил і засобів застопорився на всіх трьох узгоджених ділянках. 
Спостерігачі уточнювали повідомлення про те, що Збройні сили України зайшли в 
селище Травневе, неподалік від лінії зіткнення. 

 Свобода пересування СММ залишалася обмеженою через наявність мін і невибухлих 
боєприпасів по обидва боки від лінії зіткнення, а також заборону доступу з боку 
військовослужбовців або озброєних осіб. Обмеження госпостерігалися здебільшо у 
районах, що не контролюються урядом. 

 Команди Місії продовжують сприяти проведенню і здійснювати моніторинг 
ремонтних робіт і технічного обслуговування на об’єктах життєзабезпечення. За 
період із 13 до 26 листопада спостерігачі сприяли організації 46 «вікон тиші» та 
здійснювали відповідний моніторинг, завдяки чому вдалося провести огляд, 
ремонтні роботи та технічне обслуговування на 16 об’єктах інфраструктури з обох 
боків лінії зіткнення, зокрема на шламонакопичувачі фенольного заводу біля 
Залізного. У Луганській області було організовано 2 додаткових «вікна тиші» для того, 
щоб забезпечити перевезення останків загиблих військовослужбовців біля 
Новотошківського та Сентянівки та подальшу їх передачу через міст у Щасті до 
підконтрольних уряду районів. 

 З нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Голова 
Спеціальної моніторингової місії в Україні та Координатор проектів ОБСЄ в Україні 
спільно закликали до забезпечення захисту і залученості жінок. Більше: 
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/358636 

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

Ф АК Т И  М АЮ Т Ь  З Н АЧ Е Н Н Я  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  2 9  Л И С Т О П А Д А  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 10 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 21 

Албанія 1 Норвегія 16 

Бельгія  2 Польща 35 

Білорусь 7 Португалія 1 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 39 Румунія 24 

Вірменія 1 Сербія 10 

Греція 23 Словаччина 11 

Грузія 9 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 44 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Ірландія 8 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 8 

Італія 15 Угорщина 23 

Казахстан 4 Фінляндія 15 

Канада 15 Франція 13 

Киргизстан 17 Хорватія 9 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

24 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 24 Швеція 15 

  ЗАГАЛОМ 629 

Чоловіки 536 Жінки 93 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 
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Спостерігач СММ ОБСЄ допомагає людям перейти через міст у Станиці Луганській, 21 листопада 
2017 року. Фото: Євген Малолєтка/ОБСЄ 

* Інші іноземні працівники — Голова Місії, Перший заступник 
Голови Місії, заступник Голови Місії, радники, аналітики та ін. 

** Місцеві працівники — асистенти, радники, інший 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Більше 600 спостерігачів по всій Україні 
 Понад  500 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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105 

376 

http://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/357781
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