
 

2018 Звіт Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ)   

osce.org/uk/ukraine-smm 

Станом на 10 січня 

 

 Після поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню 
починаючи з 23 грудня 2017 року, за період із 25 грудня 2017 року до 7 січня 
2018 року СММ ОБСЄ зафіксувала понад 5 800 порушень режиму припинення вогню, 
що свідчить про 80-відсоткове зменшення, якщо порівнювати з попередніми двома 
тижнями. 

 Аналогічно попереднім випадкам поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму 
припинення вогню, Місія вже відмітила погіршення ситуації, зафіксувавши в перший 
тиждень 2018 року значне збільшення кількості порушень, якщо порівнювати з 
попереднім тижнем.  

 Порушення режиму припинення вогню у більшості випадків були зафіксовані біля 
Світлодарська, у трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт, а також у 
районах на схід та північний схід від Маріуполя. 

 В останні дні грудня 2017 року були поранені троє цивільних осіб. Це збільшило 
загальну кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році до 476 осіб, серед 
яких 86 загиблих. Із 1 до 7 січня 2018 року Місія не зафіксувала жертв серед 
цивільного населення. 

 27 грудня 2017 року СММ за допомогою дзеркального патрулювання з обох боків 
лінії зіткнення здійснювала моніторинг та сприяла проведенню обміну утримуваними 
особами безпосередньо на контрольному пункті в’їзду-виїзду в підконтрольному 
урядові Майорську (45 км на північний схід від Донецька) та на блокпості в 
непідконтрольній урядові Горлівці (39 км на північний схід від Донецька). Це перший 
такий обмін утримуваними особами з вересня 2016 року. 

 За період із 25 грудня 2017 до 7 січня 2018 року СММ сприяла організації трьох «вікон 
тиші» — локального режиму припинення вогню — та здійснювала відповідний 
моніторинг, завдяки чому вдалося провести огляд, ремонтні роботи та технічне 
обслуговування на трьох об’єктах інфраструктури з обох боків лінії зіткнення. 
29 грудня 2017 року патрулі Місії здійснювали моніторинг та сприяли проведенню 
ремонтних робіт на лініях електропередачі поблизу Бетманового. Згодом СММ 
отримала інформацію щодо відновлення електропостачання у населеному пункті. 
Спостерігачі також сприяли та спостерігали за проведенням технічного 
обслуговування у Залізному. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, українською та 
російською) на сайті ОБСЄ: http://www.osce.org/uk/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  1 0  С І Ч Н Я  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 11 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 23 

Албанія 3 Норвегія 13 

Бельгія  1 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 40 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 11 Словенія 1 

Данія 4 Сполучене 
Королівство 53 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Ірландія 7 Таджикистан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 20 

Канада 21 Франція 14 

Киргизстан 22 Хорватія 9 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 16 

Латвія 7 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 26 Швеція 15 

  ЗАГАЛОМ 692 

Чоловіки 580 Жінки 112 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 
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Спостерігачі СММ ОБСЄ під час обміну утримуваними особами, 27 грудня 2017 року.  
Фото: Євген Малолєтка/ОБСЄ 

* 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 
 Майже 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 
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