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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 9  ж о в т н я  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 10 Нідерлан-
ди 4 

Азербайджан 1 Німеччина 28 

Албанія 5 Норвегія 12 

Бельгія  2 Польща 36 

Білорусь 8 Португалія 2 

Болгарія 38 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 45 Румунія 27 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 22 Словаччи-
на 12 

Грузія 22 Словенія 1 

Данія 7 
Сполучене 
Королівст-
во 

58 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 8 Таджикс-
тан 9 

Іспанія 14 Туреччина 9 

Італія 22 Угорщина 23 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 25 Франція 17 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

28 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 2 Швейцарія 7 

Молдова 36 Швеція 28 
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Чоловіки 625 Жінки 147 
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СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Понад 700 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 

1 308  

 У період із 15 до 28 жовтня СММ підтвердила інформацію про загибель 2 та поранення 4 цивільних 
осіб. Отже, загальна кількість підтверджених Місією жертв серед цивільного населення починаючи 
з 1 січня цього року становить 212 осіб, серед яких 42 загиблі і 170 поранених. 

 Серед загиблих – чоловік та жінка, які загинули 18 жовтня внаслідок, як виявилося, вибуху міни між 
позиціями Збройних сил України та збройних формувань поблизу Золотого. Спостерігачі запускали 
безпілотні літальні апарати, щоб визначити місцезнаходження тіл, і сприяли їхньому вилученню. 

 Місія зафіксувала майже 18 000 порушень режиму припинення вогню (що дещо менше, ніж за 
попередній двотижневий період), а також відзначила наявність 106 одиниць озброєння, 
розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення (62 в районах, які не контролюються 
урядом). 

 За сприяння СMM та завдяки регулярному проведенню «дзеркальних патрулювань», під час яких 
здійснювався моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню, 16 жовтня були 
завершені ремонтні роботи на Південнодонбаському водогоні, який було пошкоджено 31 січня 
2017 року під час обстрілу. За підрахунками, щогодинні втрати води сягали приблизно 2 мільйони 
літрів. Від його функціонування залежить подача очищеної питної води для понад 1,2 мільйона осіб 
з обох боків лінії зіткнення. 

 Упродовж звітного періоду Місія продовжувала стикатися з різними формами обмежень, що 
впливали на її моніторингову діяльність, зокрема 77 активних обмежень щодо спостерігачів на 
місцях, 54 в районах, які не контролюються урядом, зазвичай, у районах біля кордону з Російською 
Федерацією; 3 випадки, коли поруч зі спостерігачами вели вогонь зі стрілецької зброї, за оцінкою, 
направлений на безпілотні літальні апарати (БПЛА), в результаті чого їх необхідно було відкликати; 
25 випадків, коли здійснювалося глушіння сигналу БПЛА, яке по-різному впливало на їхню роботу; і 
випадок втрати одного БПЛА дальнього радіуса дії, який безпосередньо перед зникненням виявив 
зенітно-ракетний комплекс та зазнав глушіння сигналу. 

 Щоденні звіти СММ доступні трьома мовами (англійською, українською та російською) на 
офіційному сайті ОБСЄ: www.osce.org/ukraine-smm/reports. 
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* Інші іноземні працівники — Голова Місії, Перший заступник 
Голови Місії, заступник Голови Місії, радники, аналітики та ін. 

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

Учасники інформаційного заходу СММ у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі 
Українки в Луцьку Волинської області (фото: Олег Міткевич) 
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