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Станом на 12 липня 

 

 СММ відзначила загалом незначне зниження рівня насильства на сході    
України за період із 26 червня до 9 липня. Однак ситуація залишалася        
нестабільною, у кількох районах спостерігалися спалахи насильства:           
27 червня спостерігачі Місії на передовій патрульній базі в Попасній            
зафіксували 100 розривів мінометних мін навколо Попасної і Первомайська, 
щонайменше 50 пострілів з артилерії та 10 з мінометів 28 червня поблизу 
Світлодарська, а також приблизно 500 вибухів лише за 3 години в Ясинуватій 
29 червня. 

 Насильство не припиняється і зберігається загроза ескалації, оскільки сторони 
у кращому разі лише частково дотримуються узятих на себе зобов’язань.  
Процес розведення сил і засобів застопорився, у районі мосту в Станиці     
Луганській не досягнуто прогресу, всередині та навколо ділянки розведення в 
районі Золотого зафіксовано збільшення кількості порушень припинення  
вогню. Важке озброєння й надалі розміщується з порушеннями ліній          
відведення. Наприклад, 6 липня СMM зафіксувала 10 реактивних систем   
залпового вогню поблизу підконтрольного так званій «ЛНР» Хрустального, а 
також 8 та 9 липня самохідні гаубиці біля підконтрольної уряду Новоохтирки 
(4 і 2 відповідно). 

 Випадки насильства за період із 26 червня до 9 липня призвели до жертв  
серед цивільного населення, серед яких двоє загиблих і вісім поранених, у 
тому числі дитина. Здебільшого, ці летальні випадки та поранення пов’язані з 
дією мін та невибухлих боєприпасів. Це збільшило загальну кількість          
підтверджених Місією жертв серед цивільного населення у 2017 році до 306, 
56 із яких — зі смертельними наслідками. 

 Свободу пересування спостерігачів Місії досі обмежують у багатьох місцях, 
зокрема у прикордонних районах, поблизу підконтрольного так званій «ДНР» 
Новоазовська, де озброєні чоловіки систематично перешкоджали СММ     
здійснювати патрулювання протягом усього звітного періоду. Заборона     
доступу до непідконтрольних уряду районів іноді супроводжувалася           
загрозами на адресу спостерігачів, наприклад, 7 липня озброєний член так 
званої «ДНР» навів гвинтівку на спостерігачів Місії біля Кремінця. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською та 
українською) 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  1 2  Л И П Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 18 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 33 Румунія 26 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 9 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 6 
Сполучені  
Штати  
Америки 

62 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 18 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

Канада 14 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 14 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 12 
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Чоловіки 551 Жінки 90 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1086  

Спостерігачі СММ спілкуються з мирними жителями Красногорівки,                               
Донецька область, 21 червня 2017 року (ОБСЄ / Марія Алексевич) 

* 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; 
 Близько 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. 

 

http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmm

