
 

2015 Звіт Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні  

osce.org/uk/ukraine-smm 

Станом на 7 жовтня  

 

 29 вересня учасники робочої групи з питань безпеки у рамках                   
Тристоронньої контактної групи завершили роботу над довгоочікуваним 
Доповнення до Комплексу заходів від лютого 2015 року. Доповнення        
передбачає план відведення на відстань 15 км танків, артилерійських     
знарядь, калібром до 100 мм та мінометів до 120мм (включно). Наступного 
дня у своїй заяві Голова СММ Ертурул Апакан привітав підписання            
Доповнення. 

 З 1 по 3 жовтня заступник Голови СММ ОБСЄ Александр Хуг перебував з 
робочим візитом у Луганську з метою оцінити загальну ситуацію з             
безпекою в області та зустрітися з командою СММ. Патруль СММ разом з 
Александром Хугом намагався дістатися до міжнародного кордону, але 
прикордонники «ЛНР» завадили цьому. Хуг також провів зустрічі з метою         
отримання підтримки для відкриття Передових баз патрулювання СММ у 
Луганській області. 

 4 жовтня СММ розпочала моніторинг за відведенням озброєнь, як це      
передбачено у Доповненні до Комплексу заходів.  

 Режим припинення вогню здебільшого триває, було зафіксовано кілька 
інцидентів,  пов’язаних, за оцінкою СММ, із застосуванням стрілецької 
зброї, швидше за все, під час військових навчань; або інцидентів,                 
пов’язаних із розмінуванням. Тим не менше, важке озброєння, яке            
залишається на своїх позиціях, продовжує становити загрозу ескалації.  

 З 26 по 28 вересня СММ провела семінар для новоствореної київської     
Молодіжної контактної групи. В результаті семінару учасники представили 
два проекти з налагодження діалогу в Києві і у східній Україні.  У найближчі 
місяці вони, спільно з представниками СММ, працюватимуть над              
реалізацією власних ідей. Дізнайтеся більше про Молодіжну контактну   
групу тут: http://bit.ly/1Kclbm6 

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

 

 

НОВИ НИ  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  7 . 1 0 . 2 0 1 5 )  

Австрія 15 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 8 

Бельгія  2 Об’єднане 
Королівство 26 

Білорусь 2 Польща 27 

Болгарія 15 Португалія 4 

Боснія і  
Герцоговина 15 

колишня  
Югославська 
Республіка  
Македонія 

12 

Вірменія 2 Російська  
Федерація 28 

Греція 12 Румунія 31 

Грузія 4 Сербія 6 

Данія 15 Словакія 6 

Естонія 7 Словенія 1 

Ірландія 11 
Сполучені  
Штати  
Америки 

49 

Іспанія 11 Таджикистан 1 

Італія 22 Туреччина 10 

Казахстан 4 Угорщина 23 

Канада 13 Фінляндія 26 

Киргизстан 12 Франція 8 

Латвія 8 Хорватія 12 

Литва 2 Чехія 18 

Молдова 16 Чорногорія 1 

Монголія 1 Швейцарія 11 

Нідерланди 9 Швеція 19 

  ЗАГАЛОМ 548 

Чоловіки 450 Жінки 98 www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

СММ ОБСЄ моніторить відведення танків у Луганській області, 5 жовтня 2015. 

ВСЬОГО 

889  

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

** Українці  - асистенти, радники, інший адміністративний персонал. 

Доповнення до Комплексу заходів з виконання 
Мінських угод  

Що було підписано? 
Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод 
від 12 лютого 2015  - це план відведення на відстань 15 км 
танків, артилерійських знарядь, калібром менше 100 мм та 
мінометів до 120 мм (включно), створюючи тим самим 30км 
зону безпеки.  
 
Відведення буде виконуватися в два етапи: 
 Перший етап вже почався, і проводитиметься в більшій 

частині зони безпеки в Луганській області. Він буде         
здійснюватися за типами озброєнь – спочатку танки, потім 
артилерійські знаряддя, потім міномети –  це має бути   
виконано за 15 днів.  

 Другий етап також буде здійснюватися за типами озброєнь 
на решті території зони безпеки, і повинен закінчитися   
через 24 дні. 

Що буде робити СММ? 
 Місія відіграватиме допоміжну роль шляхом здійснення 

спостереження та верифікації. 
 У рамках свого мандата СММ буде спостерігати і              

перевіряти процес відведення озброєнь до місць             
зберігання, а також подальше дотримання всіх положень 
Доповнення. 

 Сторони, які підписали Доповнення залишаються             
відповідальними за його дотримання.  

 Об'єктивні та неупереджені звіти СММ для всіх 57            
держав-учасниць ОБСЄ допоможуть сторонам бути в курсі 
перебігу подій. Звіти можуть допомогти визначити          
проблеми на ранній стадії. 

 

https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/187686
http://bit.ly/1Kclbm6
http://www.osce.org/ukraine-smm
http://www.facebook.com/oscesmmu

