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Станом на 18 жовтня 

 

 Ситуація з безпекою на сході України повільно, проте неухильно             
погіршувалась після початкового зменшення кількості порушень режиму 
припинення вогню, що спостерігалося, коли наприкінці серпня сторони 
поновили зобов’язання із дотримання цього режиму. Протягом тижня з 9 
до 15 жовтня у районі між Авдіївкою, Ясинуватою і Донецьким                 
аеропортом, а також навколо Горлівки рівень збройного насильства       
досягав тих щоденних показників порушень, які фіксувалися до               
поновлення сторонами зобов’язань. 

 За період із 2 до 15 жовтня СММ зафіксувала 351 випадок застосування 
озброєння, яке, відповідно до Мінських домовленостей, повинно бути 
відведене. 10 жовтня, вперше за два місяці, було відзначено застосування 
реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). 

 За період із 2 до 15 жовтня Місія підтвердила три жертви серед цивільного 
населення, з-поміж яких поранений 16-річний юнак. Це збільшило          
загальну кількість жертв серед мирного населення, зафіксовану за цей рік, 
до 400 осіб. 

 Спостерігачі СММ продовжують долучатися до координованих Спільним 
центром з контролю та координації заходів, що спрямовані на                  
покращення гуманітарної ситуації, шляхом сприяння встановленню        
локального режиму припинення вогню та здійснення моніторингу його 
дотримання. З 2 до 15 жовтня завдяки таким «вікнам тиші» вдалося       
провести огляд, ремонтні роботи та технічне обслуговування більш ніж на 
десятьох об’єктах інфраструктури, зокрема на лініях електропередачі,    
трубопроводах, водонасосній та водозабірних станціях. Наприклад, 
12 жовтня СМM сприяла проведенню та здійснювала моніторинг            
проведення робіт із розмінування навколо газорозподільної станції        
поблизу Мар’їнки задля відновлення газопостачання у цьому районі.     
Вперше з квітня 2015 року інженер і технічний спеціаліст змогли потрапити 
на територію цієї станції. Загалом для підтримки проведення ремонтних 
робіт і технічного обслуговування на важливих об'єктах інфраструктури 
спостерігачі здійснили щонайменше 86 патрулювань по обидва боки від 
лінії зіткнення. 

 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  1 8  Ж О В Т Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 12 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 16 

Бельгія  3 Польща 31 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 29 Російська  
Федерація 35 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 24 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 44 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

58 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 10 Туреччина 8 

Італія 15 Угорщина 23 

Казахстан 4 Фінляндія 15 

Канада 13 Франція 11 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 4 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 8 

Молдова 21 Швеція 9 

  ЗАГАЛОМ 595 

Чоловіки 509 Жінки 86 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1072  

СММ ОБСЄ сприяє встановленню локального режиму припинення вогню та здійснює моніторинг його дотримання, 
що дало можливість виконати роботи з розмінування в районі газорозподільної станції поблизу Мар’їнки.  

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 адміністративний 
персонал. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі; 
 Близько 600 спостерігачів по всій Україні; 
 Майже 550 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/oscesmm

