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Станом на 15 листопада 

 

 Протягом останніх двох тижнів безпекова ситуація на сході України 
залишалася напруженою. Загалом СММ зафіксувала 11 425 порушень 
режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення. Спостерігачі відзначили 
загострення ситуації в кількох районах, зокрема з 30 жовтня до 5 листопада у 
районі Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт, а з 6 до 12 листопада — у 
районах на схід і північний схід від Маріуполя. 

 Упродовж усього звітного періоду очевидними були фактори, що сприяють 
такому насильству, а саме відмова сторін повністю припинити вогонь, 
відвести важке озброєння, розвести сили і засоби та провести розмінування. 
Місія зафіксувала 310 одиниць важкого озброєння, яке, відповідно до 
Мінських домовленостей, повинно бути відведене; збільшення кількості 
порушень режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі 
Петрівського ближче до кінця звітного періоду; а також наявність мін і 
невибухлих боєприпасів у багатьох районах, зокрема на контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду, якими користуються мирні жителі, та поблизу них. 

 Скрутне становище цивільного населення на сході України ще більше 
погіршилося з настанням зими, багато районів залишаються без світла, води 
і газу. Протягом звітного періоду Місія сприяла організації 42 «вікон тиші» та 
здійснювала відповідний моніторинг, завдяки чому вдалося провести огляд, 
ремонтні роботи та технічне обслуговування на 12 об’єктах інфраструктури з 
обох боків лінії зіткнення. Наприклад, 10 листопада за координації Спільного 
центру з контролю та координації, команди СММ продовжували сприяти 
проведенню і здійснювали моніторинг ремонтних робіт і технічного 
обслуговування на теплоелектростанції у Щасті, високовольтних лініях 
електропередачі між Троїцьким і Новозванівкою, на лініях електропередачі 
між Довгим і Слов’яносербськом, на водозабірних станціях поблизу Станиці 
Луганської, а також на шламонакопичувачі фенольного заводу біля Залізного 
(кол. Артемове). 

 9 листопада Голова СММ ОБСЄ закликав сторони приділити першочергову 
увагу безпеці цивільного населення. Повний текст його заяви доступний за 
посиланням: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/355676 

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

Ф АК Т И  М АЮ Т Ь  З Н АЧ Е Н Н Я  

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  1 5  Л И С Т О П А Д А  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 11 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 22 

Албанія 1 Норвегія 16 

Бельгія  3 Польща 35 

Білорусь 7 Португалія 1 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 39 Румунія 25 

Вірменія 1 Сербія 10 

Греція 23 Словаччина 11 

Грузія 9 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 44 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Ірландія 8 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 8 

Італія 15 Угорщина 23 

Казахстан 4 Фінляндія 15 

Канада 15 Франція 14 

Киргизстан 18 Хорватія 9 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

24 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 24 Швеція 15 
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ВСЬОГО 
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СММ ОБСЄ під час патрулювання між Золотим і Первомайськом, 10 жовтня 2017 року. 
Фото: Євген Малолєтка/ОБСЄ 

* 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 600 спостерігачів по всій Україні; 
 Більше 500 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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