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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  ( н а  7  Б Е Р Е З Н Я  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 25 

Албанія 5 Норвегія 13 

Бельгія  1 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 40 

Боснія і  
Герцеговина 42 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 12 Словенія 1 

Данія 10 Сполучене 
Королівство 57 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

63 

Ірландія 7 Таджикистан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 27 Франція 16 

Киргизстан 22 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 29 Швеція 13 

  ЗАГАЛОМ 734 

Чоловіки 613 Жінки 121 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Спостерігачі СММ ОБСЄ запускають безпілотний літальний міні-апарат у непідконтрольному 
урядові Бетмановому Донецької області, лютий 2018 року. Фото: ОБСЄ / Євген Малолєтка 

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

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Майже 700 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 

ВСЬОГО 

1 228  

 Стосовно загальної кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксованих 
СMM ОБСЄ уздовж лінії зіткнення за період із 19 лютого до 4 березня 2018 року, 
суттєвої різниці, якщо порівняти з попереднім двотижневим звітним періодом, не 
відзначено. 

 Однак Місія фіксувала локальні спалахи насильства, зокрема в районі Попасної
Первомайська на заході Луганської області. Саме тут протягом першого тижня звітного 
періоду було сконцентровано майже 90 % усіх вибухів, спричинених вогнем з 
озброєння, яке повинно бути відведеним відповідно до Мінських домовленостей. 
Наступного тижня більшість таких вибухів було зареєстровано у районах на південь і 
південний схід від Світлодарська. Така зміна, ймовірно, зумовлена тим, що протягом 
цього періоду можливість здійснення Місією моніторингу в нічний час у районі 
Попасної була обмежена. 

 23 лютого, перебуваючи на передовій патрульній базі поблизу Попасної, спостерігачі 
чули 10 вибухів, оцінених як постріли зі 120-мм міномета. Команда Місії тимчасово 
залишила передову патрульну базу, на якій дотепер нікого немає. Див. оперативний 
звіт: www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/373636 

 Озброєні чоловіки в прикордонних з Російською Федерацією районах Луганської 
області, які не контролюються урядом, неодноразово відмовляли в доступі до 
чотирьох місць. До одного з таких місць поблизу Вознесенівки Місія не може 
потрапити з 15 лютого, а до селища Сєдового, що на півдні Донецької області, — з 
квітня 2017 року. Більш того, з початку року по наших безпілотних літальних апаратах 
10 разів стріляли зі стрілецької зброї, зокрема двічі протягом звітного періоду. Під час 
одного з інцидентів 26 лютого, безпосередньо перед нападом камера на БПЛА 
зафіксувала 4 самохідні гаубиці, розміщені з порушенням ліній відведення у 
непідконтрольному урядові н. п. Сарабаш Донецької області.  

 28 лютого сторони ще раз підтвердили свою відданість дотриманню режиму 
припинення вогню, починаючи з 00:01 5 березня. Місія повідомлятиме про рівень 
дотримання у тих місцях, де спостерігачі матимуть безпечний і безперешкодний 
доступ, а результати їхніх спостережень буде відображено у щоденних звітах СMM, 
які доступні трьома мовами (англійською, українською та російською) на сайті ОБСЄ: 
www.osce.org/ukraine-smm/reports 
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