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 За спостереженнями Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 
(СММ), рівень насильства коливався, але залишався при цьому стабільно 
високим. Спостерігачі щодня фіксували сотні порушень режиму               
припинення вогню.  

 Випадки насильства були сконцентровані навколо таких гарячих точок: у 
районах на схід і північний схід від Маріуполя; у трикутнику Авдіївка-
Ясинувата-Донецький аеропорт; на західних і північних околицях Горлівки; 
а також на дорозі Світлодарськ-Дебальцеве.  

 У Луганській області ситуація залишалася відносно спокійною. 
 Спостерігачам не вдалося верифікувати, чи здійснили сторони розведення 

сил і засобів, оскільки сторони не змогли забезпечити безпечний і           
надійний доступ для СММ. 

 Однак під час щоденних спроб команд СММ здійснити моніторинг на 
трьох ділянках розведення, вони відзначили певні зусилля сторін з         
розведення. Спостерігачі зафіксували, що у районі Золотого-Первомайська 
були демонтовані позиції; а з ділянок Золоте-Первомайськ та Петрівське-
Богданівка була відведена певна кількість особового складу і техніки 
збройних сил і формувань. Крім того, спостерігалося часткове                   
розмінування.  

 Водночас Місія продовжувала фіксувати відсутність озброєнь у місцях   
зберігання, а також наявність і використання забороненого озброєння, що 
є порушенням ліній відведення. 

 Дізнайтеся більше про те, як СММ ОБСЄ здійснює моніторинг процесу   
розведення сил і засобів, передбаченого Рамковим рішенням від вересня 
2016 року, з метою сприяння повному і стійкому припиненню вогню в 
Україні: www.osce.org/ukraine-smm/275521 

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

НОВИНИ  

СПОСТЕРІГАЧІ  М ІС І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( н а  2 6  Ж О В Т Н Я  2 0 1 6 )  

Австрія 16 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 33 

Албанія 1 Норвегія 11 

Бельгія  4 Польща 32 

Білорусь 7 Португалія 4 

Болгарія 28 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 32 Румунія 36 

Вірменія 2 Сербія 9 

Греція 19 Словаччина 9 

Грузія 8 Словенія 1 

Данія 12 Сполучене 
Королівство 42 

Естонія 7 
Сполучені  
Штати  
Америки 

70 

Ірландія 10 Таджикистан 3 

Іспанія 13 Туреччина 12 

Італія 21 Угорщина 25 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 16 Франція 15 

Киргизстан 15 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

20 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 6 Чорногорія 2 

Литва 2 Швейцарія 11 

Молдова 24 Швеція 19 

  ЗАГАЛОМ 689 

Чоловіки 580 Жінки 109 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

ВСЬОГО 

1101  

Мирні жителі чекають у черзі на контрольному пункті в'їзду-виїзду «Станиця Луганська»,                     
Луганська  область, вересень 2016 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; 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні; 
 Близько 600 із них — на сході; 
 Спостерігачі з 45 країн. 

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/ukraine-smm/275521
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

