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 За спостереженнями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ), 
рівень порушень режиму припинення вогню коливався, проте залишався 
стабільно високим. Спостерігачі щоденно фіксували сотні порушень. 

 Близько половини усіх порушень режиму припинення вогню, зафіксованих 
СММ, були сконцентровані в районі Авдіївки, Ясинуватої та Донецького    
аеропорту. Решта — розподілилися між чотирма іншими гарячими точками: 
райони на схід і північний схід від Маріуполя; західна та північна околиці 
Горлівки; західна частина Луганської області, а також уздовж дороги          
Світлодарськ-Дебальцеве. 

 Починаючи з 18 грудня СММ спостерігала збільшення кількості порушень 
режиму припинення вогню у районах навколо Світлодарська і                      
Дебальцевого. 

 За тиждень з 12 до 18 грудня застосування озброєння, забороненого         
Мінськими угодами, збільшилося втричі, якщо порівнювати з попереднім 
тижнем. 

 Свободу пересування спостерігачів СММ продовжують обмежувати,          
особливо на ділянках розведення і в прилеглих до них районах (де сторони 
відмовляються вилучати міни та боєприпаси, що не вибухнули), а також   
іноді у місцях зберігання озброєння. 

 Сторони продовжують наражати на небезпеку цивільне населення,            
розміщуючи свої позиції біля житлових будинків та об'єктів цивільної        
інфраструктури, наражаючи жителів на ризик потрапляння під обстріл.     
Перетин блокпостів уздовж лінії зіткнення також залишається небезпечним 
для цивільних осіб у зв'язку з тим, що вони змушені протягом тривалого   
періоду часу очікувати на пропуск у місцях, де часто відсутні належні        
укриття, вода та будь-які санітарні умови; іноді мирні жителі на блокпостах 
потрапляють під обстріл.  

 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 1  Г Р У Д Н Я  2 0 1 6 )  

Австрія 17 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 30 

Албанія 1 Норвегія 17 

Бельгія  4 Польща 34 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 34 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 41 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

66 

Ірландія 10 Таджикистан 4 

Іспанія 11 Туреччина 11 

Італія 21 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 23 Швеція 18 

  ЗАГАЛОМ 693 

Чоловіки 587 Жінки 106 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1114  

Спостерігачі ОБСЄ перетинають лінію зіткнення в районі Станиці Луганської — єдиний           
офіційний КПВВ у Луганській області, 16 грудня 2016 року. (ОБСЄ / Євген Малолетка) 

* 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; 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Близько 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. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

