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Станом на 14 червня 

 

 Після поновлення сторонами зобов’язань щодо дотримання режиму припинення 
вогню 1 червня з нагоди Міжнародного дня захисту дітей та відносного затишшя 
упродовж одного дня у Донецькій і Луганській областях спостерігався спалах        
насильства. Так, наприклад, 3 і 4 червня СММ зафіксувала перестрілки із                
застосуванням мінометів та артилерії між мікрорайоном «Трудівські» у                  
Петровському районі міста Донецька і розташованою неподалік Красногорівкою.      
5 і 6 червня Місія відзначила випадки застосування артилерії, зокрема реактивних   
систем залпового вогню, у районі населених пунктів Жолобок та Кримське у         
Луганській області. 

 За період із 29 травня до 12 червня СMM підтвердила 21 жертву серед цивільного 
населення, у тому числі один випадок зі смертельним наслідком. Таким чином    
загальна кількість підтверджених Місією жертв серед цивільного населення у     
2017 році зросла до 261, 45 із яких загиблі. 

 Спостерігачі фіксували пошкодження важливих об’єктів цивільної інфраструктури на 
сході України. Наприклад, унаслідок обстрілу навколо Донецької фільтрувальної 
станції без питної води залишалась Авдіївка, Ясинувата і частина Донецька, допоки 
Місія не здійснила моніторинг і не посприяла проведенню ремонтних робіт                 
6 і 7 червня (див. www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/322196). 
9 червня, з огляду на те, що насосна станція у Василівці припинила роботу, ймовірно, 
у результаті обстрілів, дві фільтрувальні станції залишилися без водопостачання, а 
Донецька фільтрувальна станція працювала в аварійному режимі. 10 червня СMM 
здійснювала моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню, за 
координації СЦКК, задля сприяння відновленню роботи водних насосів у Василівці 
(див: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/322746). 

 Зухвалі обмеження свободи переміщення спостерігачів тривають, здебільшого у 
непідконтрольних уряду районах. Наприклад, 7 червня в районі Новоазовська     
патрулеві фізично завадили продовжувати рух – сім автомобілів без номерних знаків 
з озброєними особами на борту оточили патруль і перекрили йому дорогу            
приблизно на 20 хвилин. Після цього озброєні особи наказали спостерігачам їхати 
геть (див: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/322196). Крім того, 
було зафіксовано три випадки, коли у напрямку безпілотних літальних апаратів Місії 
відкривався вогонь, за оцінкою, зі стрілецької зброї, два з них сталися у                  
непідконтрольних уряду районах. Ніхто не постраждав, майно Місії не було           
пошкоджено. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською та             
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  1 4  Ч Е Р В Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 23 

Албанія 1 Норвегія 19 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 28 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 18 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 27 

Канада 14 Франція 13 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 12 

  ЗАГАЛОМ 653 

Чоловіки 561 Жінки 92 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1086  

Спостерігачі СММ та мирна жителька перетинають міст через Сіверський Донець          
у Станиці Луганській, квітень 2017 року (ОБСЄ/Оксана Добровольська) * 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 650 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 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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