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Станом на 24 липня 

 

 Ситуація на сході України залишалася напруженою, спостерігачі Місії констатували    
збільшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом двох останніх 
тижнів. Здебільшого випадки насильства зосереджувались навколо 5 районів:  
трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт; району на південь від        
Маріуполя; на південний захід, південь та південний схід від Світлодарська; на 
західній, південно-західній та північній околицях Горлівки та в районі Попасної-
Первомайська. 

 Зафіксована за період із 10 до 16 липня кількість випадків застосування озброєння, 
яке мало бути відведене (481 випадок), більш ніж удвічі перевищила цей показник 
за попередній тиждень (157 випадків). Пізніше, упродовж тижня з 17 до              
23 липня, зазначена кількість зменшилася до 88 випадків. 

 Випадки насильства за період із 10 до 25 липня призвели до жертв серед           
цивільного населення, серед яких троє загиблих і одинадцять поранених. Це      
збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв серед мирного           
населення за 2017 рік до 330, 59 із яких — зі смертельними наслідками. 

 Свободу пересування Місії продовжують обмежувати. Патрулям, як і раніше,    
відмовляли у доступі до району підконтрольного «ДНР» Новоазовська поблизу 
кордону з Російською Федерацією. 

 Кілька разів здійснювалися перешкоджання роботі безпілотних літальних апаратів 
(БПЛА) СММ. Увечері 20 липня, коли патруль Місії запускав БПЛА у мікрорайоні 
«Трудівські» Петровського району (15 км на південний захід від центру Донецька), 
спостерігачі почули 17 пострілів зі стрілецької зброї на відстані 300-400 м на      
південно-південний захід від своєї позиції. За їхньою оцінкою, це був  прицільний 
вогонь по безпілотному літальному апарату. 21 липня патруль СММ здійснив    
запуск міні-БПЛА в Ясинуватій, а через 5 хвилин спостерігачі почули 25 черг зі    
стрілецької зброї за 1-2 км на південно-південний захід, саме у тому районі, де 
пролітав БПЛА. Того ж дня, одразу після запуску БПЛА Місії у районі Василівської 
насосної станції, команда СММ почула гучний вибух невстановленого походження 
за 100-200 м на північ від своєї позиції. 

 19 липня, вперше з 2015 року, спостерігачам вдалося проїхати дорогою М03      
Світлодарськ-Дебальцеве оскільки, завдяки зусиллям Спільного центру з            
контролю та координації (СЦКК) і саперів з обох боків від дороги було вилучено 
міни та інші перешкоди. Це є прикладом того, що сторони можуть виконувати взяті 
на себе зобов’язання. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами 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 4  Л И П Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 18 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 33 Румунія 26 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 9 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 6 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 17 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 14 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 14 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 11 

  ЗАГАЛОМ 636 

Чоловіки 546 Жінки 90 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1086  

Члени так званої «ДНР» знову відмовили патрулю СММ у доступі до Новоазовська  
(40 км на схід від Маріуполя ), 22 липня 2017 року. (Фото: ОБСЄ / Марія Алексевич)  

* 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; 
 Близько 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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