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СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( с т а н о м  н а  1 4  ч е р в н я  2 0 2 1  Р О К У )  

Австрія 7 Нідерланди 4 

Азербайджан 1 Німеччина 30 

Албанія 7 Норвегія 8 

Бельгія  3 Північна 
Македонія 24 

Білорусь 5 Польща 28 

Болгарія 44 Російська  
Федерація 34 

Боснія і  
Герцеговина 55 Румунія 33 

Вірменія 1 Сербія 16 

Греція 20 Словаччина 14 

Грузія 23 Словенія 1 

Данія 2 Сполучене 
Королівство 43 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 9 Таджикстан 14 

Іспанія 10 Туреччина 11 

Італія 14 Угорщина 18 

Казахстан 3 Фінляндія 18 

Канада 28 Франція 12 

Киргизстан 31 Хорватія 10 

Латвія 4 Чеська 
Республіка 11 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 39 Швейцарія 3 

Монголія 1 Швеція 10 

  ЗАГАЛОМ 715 

Чоловіки 572 Жінки 143 
www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 700 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 

1 321 

715 

461 

145 

 

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

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

** 

 У період із 31 травня до 13 червня 2021 року СММ відзначила істотне зменшення 
кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 1 628 порушень супроти 
4 045 за попередній двотижневий період. 

 Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у 
районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши присутність людей 
на двох останніх ділянках. СММ також зафіксувала 18 порушень режиму припинення 
вогню на ділянці розведення в районі Петрівського. 

 За останні два тижні СММ підтвердила інформацію про 4 жертви серед цивільного 
населення (поранення внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів). Тож 
загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2021 року становить 
37 осіб: 11 загиблих і 26 поранених. Більшість жертв (27) постраждали від мін, 
невибухлих боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, 6 — від вогню зі 
стрілецької зброї, 4 — від обстрілів із важкого озброєння. 

 Протягом звітного періоду Місія, як і раніше, сприяла встановленню локального режиму 
припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення 
технічного обслуговування та забезпечення функціонування життєво важливих об’єктів 
цивільної інфраструктури, зокрема техобслуговування шламонакопичувача фенольного 
заводу біля Новгородського Донецької області, а також об’єктів інфраструктури 
водопостачання неподалік Красного Лиману, Раївки та Паньківки, які постачають воду 
для приблизно 250 000 цивільних осіб. З початку 2021 року СММ сприяла ремонту, 
технічному обслуговуванню та забезпеченню роботи 58 об’єктів цивільної 
інфраструктури з обох боків лінії зіткнення (29 у Донецькій області та 28 у Луганській 
області), які забезпечують водою, електроенергією та газом понад 6 мільйонів мирних 
жителів. 

 Місія здійснювала моніторинг у різних районах на сході та південному сході 
Херсонської області, а також уздовж узбережь Чорного та Азовського морів. 
Спостерігачі констатували, що безпекова ситуація там не змінилася. 

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

Спостерігачі СММ у Горлівці Донецької області (ОБСЄ/Бермет Іманалієва) 
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