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Станом на 5 квітня 

 

 Якщо порівнювати з попереднім тижнем, за період із 27 березня до 2 квітня СММ 
зафіксувала зниження рівня насильства приблизно на 20% та більш спокійну ситуа-
цію після поновлення сторонами зобов’язання щодо дотримання режиму припи-
нення вогню з 1 квітня. Водночас ситуація з безпекою залишалася непередбачува-
ною та нестабільною. 

 За спостереженнями Місії, з 27 березня до 2 квітня кількість випадків застосування 
важкого озброєння зменшилася майже на 90%. Причому за попередній тижневий 
період (20–26 березня) СММ зафіксувала другий найвищий за кількістю показник 
застосування забороненої зброї з моменту набуття чинності Доповнення до        
Комплексу заходів, у тому числі принаймні 3930 вибухів. 

 30 березня спостерігачі уточнювали обставини відключення електропостачання на 
Донецькій фільтрувальній станції (ДФС) та в Авдіївці (див. www.osce.org/uk/special-
monitoring-mission-to-ukraine/309081). СММ здійснювала моніторинг та сприяла 
проведенню робіт із розмінування та ремонту пошкоджених ліній електропередачі 
в районі ДФС, які було завершено 4 квітня. 

 За період 23 березня – 5 квітня було зафіксовано три серйозні інциденти, коли у 
напрямку спостерігачів та майна СММ стріляли зі стрілецької зброї. У підконтроль-
них «ДНР» районах сталися два випадки: 28 березня та 2 квітня у Козацькому та 
Саханці відповідно, де озброєні особи відкривали вогонь поруч з патрулями СММ 
(див. www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/308436; www.osce.org/
uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/309131). 26 березня у підконтрольному 
урядові Оріхове‑Донецькому вогонь зі стрілецької зброї було спрямовано на БПЛА 
СММ (див. www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/308036). Ніхто з 
працівників СММ не постраждав; майно Місії не було пошкоджено. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською, українсь-
кою) 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  5  К В І Т Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 25 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  4 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 31 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 9 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 17 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 28 

Канада 12 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 5 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 14 

  ЗАГАЛОМ 665 

Чоловіки 570 Жінки 95 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1092  

Спостерігачі СММ ОБСЄ сприяють встановленню режиму припинення вогню та здійснюють моніторинг 
його дотримання для уможливлення проведення робіт із розмінування та ремонту ліній електропередачі 

і підстанції поблизу ДФС між Авдіївкою та Ясинуватою, 4 квітня 2017 р. (ОБСЄ/Едвард Краузер)  

* 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; 
 Більше 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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