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Станом на 7 лютого 

 

 За період із 22 січня до 4 лютого безпекова ситуація на сході України залишалася 
напруженою та нестабільною. Упродовж двотижневого звітного періоду СММ зафіксувала 
сукупно близько 11 000 порушень режиму припинення вогню, що на 15% менше, ніж за 
попередні два тижні. Водночас у другій половині цього періоду зріс рівень збройного 
насильства, що призвело до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 
25%, якщо порівнювати з тижнем до цього. 

 Переважна більшість порушень була зафіксована в п’ятьох гарячих точках: у трикутнику 
Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт, у районах на південний захід, південь і 
південний схід від Світлодарська, у районі Попасної–Первомайська, у районах на схід і 
північний схід від Маріуполя, а також на західній і південно-західній околицях Горлівки. 

 Із 22 січня до 4 лютого СММ підтвердила інформацію про 8 жертв серед цивільного 
населення (поранених), що збільшило загальну кількість жертв з початку 2018 року до 
14 осіб: 4 загиблих і 10 поранених. 

 СММ зіткнулася з 24 випадками обмеження свободи пересування: 3 у підконтрольних 
урядові районах і 21 у непідконтрольних. 2 та 3 лютого, керуючи польотами міні-БПЛА в 
підконтрольних урядові районах, спостерігачі чули вогонь зі стрілецької зброї, який, за 
оцінкою, вівся у напрямку безпілотних літальних апаратів Місії. 

 2 лютого у непідконтрольному урядові районі неподалік від Ясинуватої члени патруля 
СММ почули, як над їхніми головами зі свистом пролетіли три кулі з заходу на схід, і 
побачили, що одна з куль влучила за 10-15 метрів на схід від їхньої позиції. 
Див. оперативний звіт від 3 лютого 2018 року:  

   www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/369776 
 Із 22 січня до 4 лютого Місія сприяла організації 11 «вікон тиші» — локального режиму 

припинення вогню — та здійснювала відповідний моніторинг, завдяки чому були 
проведені ремонтні роботи і технічне обслуговування на двох об’єктах життєзабезпечення 
по обидва боки від лінії зіткнення. До цих об’єктів належать водозабірні станції поблизу 
непідконтрольного урядові Красного Лимана та Петрівська насосна станція біля 
підконтрольного урядові Артема. 

 31 січня Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва 
Італії Анджеліно Альфано і Голова СММ ОБСЄ, посол Ертурул Апакан відвідали Маріуполь і 
прилеглі райони, щоби більше дізнатися про безпекову ситуацію та діяльність Місії на 
сході України. Вони також зустрілися з міністром закордонних справ України Павлом 
Клімкіним та іншими урядовцями.  

 Щоденні звіти СММ доступні на сайті ОБСЄ трьома мовами (англійською, українською та 
російською): 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  7  Л Ю Т О Г О  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 26 

Албанія 4 Норвегія 13 

Бельгія  1 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 34 Російська  
Федерація 40 

Боснія і  
Герцеговина 41 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 12 Словенія 1 

Данія 10 Сполучене 
Королівство 58 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

64 

Ірландія 8 Таджикистан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 27 Франція 16 

Киргизстан 22 Хорватія 9 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 30 Швеція 14 

  ЗАГАЛОМ 738 

Чоловіки 617 Жінки 121 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Чинний голова ОБСЄ Анджеліно Альфано (ліворуч) та Голова СММ ОБСЄ, посол Ертурул Апакан, на сході 
України, поблизу контрольного пункту в’їзду-виїзду біля підконтрольного урядові Пищевика,            

31 січня 2018 року. Фото: Євген Малолєтка/ОБСЄ 

* Інші іноземні працівники — Голова Місії, Перший заступ-
ник Голови Місії, заступник Голови Місії, радники, 

аналітики та ін. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Понад  700 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 

ВСЬОГО 

1 224  

http://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/369776
http://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369781
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