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Станом на 21 лютого 

 

 З 5 до 18 лютого безпекова ситуація на сході України лишалася напруженою. Періоди 
відносного затишшя змінювалися раптовими спалахами насильства, зокрема в районі 
між Світлодарськом і Дебальцевим, на заході Луганської області, а також на схід та   
північний схід від Маріуполя. 

 Лише 7 лютого Місія зафіксувала 360 випадків застосування реактивних систем           
залпового вогню, що є найбільшим показником за один день з березня 2017 року.  

 Здебільшого випадки насильства траплялися у сільській місцевості, в результаті чого 
було поранено 4 осіб. Троє з них — діти, які отримали поранення внаслідок того, що 
6 лютого в Красногорівці розірвався невибухлий снаряд. Незмінним залишається те, що 
сторони досі не вилучили міни та вибухонебезпечні предмети-наслідки війни, адже 
вони становлять постійну загрозу для цивільного населення, зокрема для дітей, а та-
кож для спостерігачів СММ.  

 На додачу до небезпеки від мін та невибухлих боєприпасів, співробітники СММ та її 
технічні засоби неодноразово ставали мішенню та наражалися на небезпеку,                      
спричинену вогнем зі стрілецької зброї. Озброєні члени «ДНР» застосовували зброю 
безпосередньо поруч зі спостерігачами, а вогонь по безпілотних літальних апаратах 
СММ вівся чотири рази — по два випадки з кожного боку лінії зіткнення.  

 Окрім наявності мін, свободу пересування Місії обмежували також безпосередньо     
сторони: 2 рази у підконтрольних і 37 разів у непідконтрольних уряду районах.  

 У період з 5 до 18 лютого СММ сприяла організації 34 «вікон тиші» — локального       
режиму припинення вогню — та здійснювала відповідний моніторинг, завдяки чому 
були проведені ремонтні роботи і технічне обслуговування на 12 об’єктах                            
життєзабезпечення по обидва боки від лінії зіткнення. Полагодження двох об’єктів — 
водозабірних станцій біля підконтрольного урядові Красного Лимана і Петрівської во-
донасосної станції поблизу підконтрольного уряду Артема — полегшило життя для 
чверті мільйона людей.   

 17 та 18 лютого по всій Україні відбулися численні масові зібрання, демонстрації та 
протести. У Києві один під час одного з таких заходів за участю приблизно 70 осіб були 
скоєні акти вандалізму над будівлями, пов’язаними з Російською Федерацією.  

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, українською та                    
російською) на сайті ОБСЄ: www.osce.org/ukraine-smm/reports.  

Ф АК Т И  М АЮ Т Ь  З Н АЧ Е Н Н Я  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  2 1  Л Ю Т О Г О  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 25 

Албанія 5 Норвегія 13 

Бельгія  1 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 40 

Боснія і  
Герцеговина 41 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 12 Словенія 1 

Данія 10 Сполучене 
Королівство 57 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

64 

Ірландія 8 Таджикистан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 27 Франція 16 

Киргизстан 22 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 29 Швеція 13 
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Чоловіки 614 Жінки 121 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

 

*Інші іноземні працівники — Голова Місії,                                      
Перший заступник Голови Місії,                                       

заступник Голови Місії, радники, аналітики та ін. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Понад  700 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 

ВСЬОГО 

1 227 

Співробітниця СММ ОБСЄ (праворуч) спілкується з мешканцем Мінерального, Донецька область,             
19 лютого 2018 року. Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка 
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