
 

2020 Звіт Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ)   

osce.org/uk/ukraine-smm 

1 червня 

 

СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( с т а н о м  н а  1  ч е р в н я  2 0 2 0  Р О К У )  

Австрія 9 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 32 

Албанія 6 Норвегія 9 

Бельгія  2 Північна 
Македонія 26 

Білорусь 5 Польща 34 

Болгарія 46 Російська  
Федерація 41 

Боснія і  
Герцеговина 53 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 12 

Грузія 20 Словенія 1 

Данія 5 Сполучене 
Королівство 48 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

53 

Ірландія 7 Таджикстан 11 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 18 Угорщина 19 

Казахстан 5 Фінляндія 22 

Канада 26 Франція 14 

Киргизстан 23 Хорватія 10 

Латвія 7 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 41 Швейцарія 4 

Монголія 1 Швеція 13 

  ЗАГАЛОМ 721 

Чоловіки 589 Жінки 132 
www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 720 спостерігачів по всій Україні 
 Близько 550 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 при-
пиненню 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 

1 277 

721 

435 

121 

 

* Інші іноземні працівники — Голова Місії, два заступники Голови 
Місії, радники, аналітики та ін. 

      ** Місцеві працівники — асистенти, радники й                   
адміністративний персонал. 

Патруль СММ неподалік від Донецької фільтрувальної станції в Донецькій області (ОБСЄ/Моніка Ольжевська) 

** 

 У період із 18 до 31 травня СММ зафіксувала приблизно 9 850 порушень режиму припинення 
вогню, з–поміж яких близько 2 650 вибухів. Для порівняння, за попередній двотижневий 
звітний період було зафіксовано орієнтовно 10 500 порушень і 2 000 вибухів відповідно. 

 Місія і далі здійснювала моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення сил і 
засобів та поблизу них, зафіксувавши спокійну ситуацію на ділянці розведення в районі 
Станиці Луганської. На ділянці розведення в районі Петрівського зафіксовано чергові 
порушення режиму припинення вогню. Водночас на ділянках розведення в районах Золотого 
та Петрівського була зафіксована присутність людей. 

 18 травня приблизно за 500 м від команди СММ, яка перебувала в Ясинуватій, стався вибух. 
22 травня неподалік Веселої Гори 20 куль зі стрілецької зброї пролетіли приблизно за 10 м над 
головами спостерігачів (див. Оперативний звіт № 26/2020), а 29 травня поблизу Молодіжного 
стався ще один вибух поруч із патрулем СММ (див. Оперативний звіт № 28/2020). 

 Місія підтвердила повідомлення про 4 жертви серед цивільного населення (усі поранені). Тож 
із початку 2020 року загальна кількість жертв сягає 48 осіб: 6 загиблих і 42 поранених. 

 Як і раніше, СММ сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та 
здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту, 
облаштування та технічного обслуговування життєво важливих об’єктів цивільної 
інфраструктури з обох боків лінії зіткнення. У список таких проектів, зокрема, входять ремонтні 
роботи на об’єкті водної інфраструктури неподалік Паньківки та на лініях електропередачі в 
Оріховому, якими здійснюється водо- та електропостачання для понад 100 000 та 600 мирних 
жителів відповідно. 

 Члени збройних формувань і далі забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж 
офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях 
(див. Оперативний звіт № 25/2020 та Оперативний звіт № 27/2020. Загалом свободу 
пересування СММ на місцях обмежували 55 разів: 52 рази в непідконтрольних урядові 
районах, 2 рази в підконтрольних урядові районах та 1 раз на ділянці розведення в районі 
Золотого. БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків лінії зіткнення у 
19 випадках, а також потрапляли під обстріли зі стрілецької зброї 3 рази (усі в 
непідконтрольних урядові районах).  

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

http://www.facebook.com/oscesmm
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/453009
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/453396
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/452991
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/453387
file:///D:/ikorobko/00FilesGuardedBy00Endpoint

