
 

2016 Звіт Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні  

osce.org/uk/ukraine-smm 

Станом на 20 квітня 

 

 Спеціальна Моніторингова Місія (СММ) продовжує фіксувати велику       
кількість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.         
Використання мінометів досягло нового рівня: в період з 11 по 17 квітня 
було зафіксовано 970 вибухів. Бойові дії були зосереджені навколо трьох 
гарячих точок: в районі між Авдіївкою та Ясинуватою; в районі Донецького 
аеропорту; на північних і західних околицях Горлівки; а також в районі на 
південь і південний схід від Світлодарська. 

 15 квітня в Луганській області СММ відзначила збільшення кількості         
порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши понад 100 вибухів в 
районі смт Станиця Луганська. 

 СММ відзначає, що все більше озброєнь відсутні у місцях відведення, куди 
вони були відведені раніше. Спостерігачі постійно відзначають                   
використання озброєння (часто розташованого посеред житлових районів) 
по обидва боки лінії зіткнення, причому з порушенням відповідних ліній 
відведення. 

 Свобода пересування СММ все більше обмежується. 
 Нещодавно сталися серйозні інциденти, під час яких спостерігачі зіткнулися 

з загрозою для своєї безпеки: 7 квітня в автомобіль СММ потрапила куля 
біля м. Сніжне, а за кілька годин після цього інциденту в с. Сміле                
спостерігачам CMM погрожували зброєю (див. www.osce.org/uk/ukraine-
smm/232296); 9 квітня патруль СММ потрапив під обстріл в н.п. Жованка 
(див. www.osce.org/uk/ukraine-smm/232591). 

 15 квітня Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан висловив занепокоєння у      
зв'язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій на сході країни.              
Детальніше тут: www.osce.org/ukraine-smm/233936  

 16 квітня були встановлені дві додаткові камери СММ, що працюють в     
цілодобовому режимі: одна в контрольованому урядом м. Авдіївка, а інша 
на підконтрольній «ДНР» шахті «Жовтневий рудник». 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською, 
українською) на сайті ОБСЄ: www.osce.org/uk/ukraine-smm/233981  

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  2 0 . 0 4 . 2 0 1 6 )  

Австрія 13 Німеччина 33 

Азербайджан 1 Норвегія 14 

Албанія 1 Об’єднане 
Королівство 41 

Бельгія  5 Польща 31 

Білорусь 8 Португалія 4 

Болгарія 26 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

19 

Боснія і  
Герцоговина 30 Російська  

Федерація 39 

Вірменія 2 Румунія 42 

Греція 19 Сербія 9 

Грузія 6 Словаччина 8 

Данія 13 Словенія 1 

Естонія 6 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 13 Таджикистан 1 

Іспанія 13 Туреччина 12 

Італія 22 Угорщина 26 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 18 Франція 16 

Киргизстан 13 Хорватія 11 

Латвія 6 Чехія 16 

Литва 2 Чорногорія 2 

Люксембург 1 Швейцарія 13 

Молдова 22 Швеція 24 

Нідерланди 9 ЗАГАЛОМ 699 

Чоловіки 582 Жінки 117 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1076  

СММ ОБСЄ встановила дві камери: одну в Авдіївці й одну на шахті «Жовтневий рудник», 
квітень 2016 р. (ОБСЄ / Ірина Гудима) 

* Інші іноземні працівники - Голова Місії, заступник Голови Місії,     
радники, аналітики, речник Місії та ін. 

** Місцеві працівники - асистенти, радники, інший адміністративний 
персонал. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі; 
 Близько 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Понад 570 з них — на сході; 
 Спостерігачі з понад 40 країн. 

Що ми робимо? 
 Звітуємо на основні 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/232296
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/232296
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/232591
http://www.osce.org/ukraine-smm/233936
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/233981
http://www.facebook.com/oscesmmu

