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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  ( с т а н о м  н а  2 5  б е р е з н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 11 Німеччина 36 

Азербайджан 1 Норвегія 14 

Албанія 6 Польща 37 

Бельгія  1 Португалія 2 

Білорусь 8 
Республіка  
Північна    
Македонія  

28 

Болгарія 41 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 48 Румунія 31 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 23 Словаччина 11 

Грузія 23 Словенія 1 

Данія 13 Сполучене 
Королівство 58 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 23 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 28 Франція 16 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 14 

Литва 2 Чорногорія 3 

Молдова 39 Швейцарія 7 

Нідерланди 2 Швеція 27 

  ЗАГАЛОМ 801 

Чоловіки 638 Жінки 163 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 800 спостерігачів по всій Україні 
 Приблизно 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 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 

1 340  

 У період із 11 до 24 березня 2019 року СММ зафіксувала понад 17 700 порушень режиму 
припинення вогню (упродовж попереднього двотижневого періоду зафіксовано близько 
15 700 таких порушень). Практично 10 000 порушень зафіксовано у другій частині звітного 
періоду – це найвищий показник із початку листопада 2018 року. 

 Місія констатувала наявність 139 одиниць озброєння, розміщених із порушенням 
погоджених ліній відведення (зокрема 116 у непідконтрольних урядові районах). 

 Особливу стурбованість викликала ситуація в кількох районах, наприклад у районі 
Чермалика, де неодноразово відзначалися спалахи насильства після того, як у жовтні 
2018 року між Збройними силами України та збройними формуваннями зменшилася 
міжпозиційна дистанція; а також у районі Золотого, де СММ і далі фіксувала особовий 
склад, техніку, міни, порушення режиму припинення вогню та пошкодження цивільних 
об’єктів. 11 березня спостерігачі зафіксували пошкодження внаслідок вогню зі стрілецької 
зброї на будівлі функціонуючої школи в Золотому. Із кінця грудня 2018 року було вже шість 
випадків пошкодження цієї школи. 

 Спостерігачі, як і раніше, стикалися з обмеженнями свободи пересування, а також з іншими 
перешкодами виконанню мандата Місії. На додачу до обмежень свободи пересування, 
пов’язаних із наявністю мінно-вибухових загороджень і невибухлих боєприпасів, команди 
СММ стикалися з обмеженнями з боку збройних формувань (40 випадків) і Збройних сил 
України (5 випадків). Ця проблема залишається гострою в непідконтрольних урядові 
районах на півдні Донецької області. Із червня 2018 року члени збройних формувань 
відмовляли патрулям Місії у пропуску через блокпости біля Заїченка понад 100 разів, а 
поблизу Верхньошироківського — більше 60 разів. 

 І далі фіксувалися випадки ведення вогню в напрямку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 
СММ. Найсерйозніший інцидент стався 20 березня, коли в районі непідконтрольного 
урядові Довгого Луганській області в напрямку БПЛА СММ дальнього радіуса дії випустили 
14 черг із великокаліберного кулемета. Лише чотирьома днями раніше Місія відновила 
польоти БПЛА дальнього радіуса дії після завершення вивчення обставин інциденту, що 
стався 18 лютого, коли БПЛА дальнього радіуса дії було втрачено в непідконтрольному 
урядові районі Луганської області. 

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

801 

422 

117 

 

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

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

Спостерігач СММ пілотує БПЛА  
(Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка)  

** 

http://www.facebook.com/oscesmm
file:///D:/ikorobko/00FilesGuardedBy00Endpoint

