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Станом на 20 cерпня 

 

 Упродовж останніх двох тижнів СММ констатувала зменшення кількості порушень 
режиму припинення вогню, а також значно менше випадків застосування       
озброєння, яке, відповідно до Мінських домовленостей, повинно бути відведене. 
За період із 7 до 13 серпня спостерігачі відзначили, що, якщо порівнювати з        
попереднім тижнем, кількість випадків порушення припинення вогню була        
приблизно на 15%  меншою. З 14 до 20 серпня цей показник знизився приблизно 
на 45%, якщо порівнювати з тижнем раніше. 

 Насильство з 7 до 20 серпня призвело до жертв серед цивільного населення, з 
поміж яких двоє загиблих та семеро поранених. Це збільшило загальну кількість 
підтверджених Місією жертв серед мирного населення за 2017 рік до 357 осіб, 66 
із яких — зі смертельними наслідками. 

 Свобода пересування Місії досі обмежена з огляду на наявність мін і невибухлих 
боєприпасів, зокрема на мосту в Щасті та на дорозі між Пікузами і Маріуполем. 
Проте кілька разів Спільний центр із контролю та координації успішно погоджував 
між сторонами виконання робіт із розмінування, особливо вздовж дороги         
Світлодарськ-Дебальцеве. 

 Напади на технічні засоби моніторингу, зокрема на безпілотні літальні апарати та 
камери, не припиняються. Вони також впливають на здатність Місії здійснювати 
моніторинг. 10 серпня нещодавно встановлену тепловізійну камеру СММ на     
Донецькій фільтрувальній станції біля Ясинуватої було знищено вогнем зі           
стрілецької зброї. У своїй заяві Голова СММ засудив цей інцидент (див.: 
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/335281). 

 Погрози та залякування, які також застосовувалися з метою підірвати діяльність 
Місії, продовжувалися: 13 серпня на мосту в Станиці Луганській озброєний чоловік 
погрожував вистрілити по членах патруля Місії (див. Оперативний звіт: 
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/335571).  

 19 серпня СММ ОБСЄ відновила цілодобову присутність на своїй                передовій 
патрульній базі у Станиці Луганській (див.: www.facebook.com/oscesmm/
posts/872956019522771). 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, російською,               
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  2 0  С Е Р П Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 12 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 18 

Бельгія  4 Польща 33 

Білорусь 8 Португалія 3 

Болгарія 30 Російська  
Федерація 36 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 26 

Вірменія 1 Сербія 8 

Греція 20 Словаччина 9 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

59 

Ірландія 9 Таджикистан 6 

Іспанія 10 Туреччина 9 

Італія 16 Угорщина 24 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 13 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 3 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 11 

  ЗАГАЛОМ 621 

Чоловіки 534 Жінки 87 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1080  

Перетин зруйнованого мосту в Станиці Луганській, 19 липня 2017 року (ОБСЄ / Євген Малолєтка) 
* 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. 
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