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Станом на 19 квітня 

 

 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) продовжує щодня фіксувати  
численні порушення режиму припинення вогню, відзначаючи періоди ситуативного 
затишшя між бойовими діями, після того як на засіданнях Тристоронньої контактної 
групи у Мінську від 29 березня і 12 квітня було відновлено зобов’язання щодо           
дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєнь. Наприклад, 8 квітня        
спостерігачі констатували близько 1700 порушень режиму припинення вогню.          
Наступного дня ця кількість склала лише орієнтовно 650, а 10 квітня вона знову зросла 
до приблизно 1200 порушень. 

 Місія відзначила основні фактори ризику, що спричинюють насильство, а саме:         
близькість розташування сил і засобів та наявність забороненого озброєння у зоні    
безпеки. Слід зауважити, що з 5 квітня СММ відзначала скупчення озброєння на       
аеродромі на південно-східній околиці підконтрольного так званій «ЛНР» Луганська, в 
тому числі 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 17 гаубиць і 7 танків. 15 квітня в 
підконтрольних уряду районах було зафіксовано 6 РСЗВ біля Добропілля і 18 РСЗВ у 
Лимані, а також 17 квітня — 12 протитанкових гармат біля Сєвєродонецька. 
Див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/312046. 

 Місія неодноразово стикалася із загрозами безпеці, коли поблизу патрулів СММ лунали 
вибухи: 8 квітня біля підконтрольної уряду Одрадівки Донецької області 
(див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/310776); 12 квітня         
інциденти сталися у двох окремих непідконтрольних уряду районах та в одному районі 
Луганської області, що контролюється урядом (див.: www.osce.org/uk/special-monitoring
-mission-to-ukraine/311476). 11 квітня неподалік підконтрольного уряду Старого Айдара 
в Луганській області стріляли зі стрілецької зброї поблизу безпілотного літального    
апарата СММ (див.: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/311121). 

 СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала 
моніторинг його дотримання для проведення ремонтних робіт на об’єктах                  
життєзабезпечення з обох боків лінії зіткнення, наприклад: на трубопроводах поблизу 
підконтрольного уряду Артема та підконтрольного так званій «ЛНР» Золотого-5 у     
Луганській області, а також лініях електропередачі поблизу підконтрольного уряду   
Луганського та непідконтрольної уряду Оленівки у Донецькій області. 

 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  1 9  К В І Т Н Я  2 0 1 7  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 2 

Азербайджан 1 Німеччина 25 

Албанія 1 Норвегія 20 

Бельгія  4 Польща 35 

Білорусь 9 Португалія 3 

Болгарія 31 Російська  
Федерація 38 

Боснія і  
Герцеговина 34 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 9 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 7 Словенія 1 

Данія 3 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 10 Таджикистан 6 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 17 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 28 

Канада 12 Франція 12 

Киргизстан 16 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

21 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 5 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 10 

Молдова 23 Швеція 14 

  ЗАГАЛОМ 665 

Чоловіки 570 Жінки 95 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1091  

Спостерігачі СММ ОБСЄ біля пошкодженого моста в с. Кліщіївка Донецької області 
 (ОБСЄ/Моніка Олжевська) 

* 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 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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