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Станом на 23 лютого 

 

 Після спалаху насильства в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, за   
даними СММ, на лінії зіткнення спостерігалася певна деескалація ситуації. 

 Обстановка залишалася відносно напруженою та нестабільною, у деяких районах 
відзначалося ситуативне погіршення. СММ констатувала, що упродовж тижня з 6 до 
12 лютого кількість порушень режиму припинення вогню в районах на схід і         
північний схід від Маріуполя збільшилася на 20%. Так само значна кількість         
порушень була зафіксована у районах на південний захід від Горлівки.  

 З 6 до 12 лютого спостерігачі зафіксували 94 одиниці озброєння, розміщені з      
порушеннями вимог до ліній відведення. Станом на 21 лютого Місія не отримала 
необхідної інформації для верифікації озброєння, яке підлягає відведенню.  

 СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала 
моніторинг його дотримання для забезпечення ремонту об’єктів                             
життєзабезпечення вздовж лінії зіткнення, у тому числі газопроводу в                   
підконтрольному «ДНР» с. Пікузи, високовольтних ліній електропередачі (ЛЕП)   
поблизу підконтрольного уряду Луганського, водопроводу біля підконтрольних 
уряду н. п.Артема і Золоте/Карбоніт.  

 20 лютого команда Місії за взаємодії зі Спільним центром з контролю та              
координації сприяла встановленню режиму припинення вогню та здійснювала  
моніторинг його дотримання для забезпечення успішного проведення ремонтних 
робіт на лініях електропередачі, пошкоджених у результаті обстрілу 18 лютого. Ці 
ЛЕП забезпечують електроенергією близько 22 000 жителів Авдіївки, а також      
Донецьку фільтрувальну станцію, яка, у свою чергу, забезпечує питною водою    
близько 400 000 людей по обидва боки від лінії зіткнення. Див.: www.osce.org/uk/
ukraine-smm/298261. 

 У Гірському, Бахмуті і Щербинівці спостерігачі здійснювали моніторинг блокад    
залізничних колій, що перетинають лінію зіткнення, відзначивши там наявність  
наметів і присутність неозброєних осіб в одязі військового типу.                                        
Див.: www.osce.org/uk/ukraine-smm/300801. 

 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  Л Ю Т О Г О  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 16 Нідерланди 5 

Азербайджан 1 Німеччина 27 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  5 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 35 

Вірменія 2 Сербія 8 

Греція 22 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

64 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 12 Туреччина 11 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 16 Франція 13 

Киргизстан 16 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 5 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 25 Швеція 20 
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ВСЬОГО 
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Спостерігач ОБСЄ керує польотом міні-БПЛА СММ у селищі Доломітне (Донецької області), 
23 січня 2017 р. (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; 
 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. 
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