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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  1 9  л и с т о п а д а  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 10 Нідерланди 4 

Азербайджан 1 Німеччина 28 

Албанія 5 Норвегія 11 

Бельгія  1 Польща 36 

Білорусь 8 Португалія 2 

Болгарія 38 Російська  
Федерація 38 

Боснія і  
Герцеговина 45 Румунія 27 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 21 Словаччина 12 

Грузія 22 Словенія 1 

Данія 7 Сполучене 
Королівство 58 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

60 

Ірландія 8 Таджикстан 9 

Іспанія 14 Туреччина 9 

Італія 22 Угорщина 23 

Казахстан 4 Фінляндія 20 

Канада 26 Франція 17 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

28 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 2 Швейцарія 6 

Молдова 36 Швеція 26 

  ЗАГАЛОМ 760 

Чоловіки 616 Жінки 144 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

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 

1 293  

 За період із 29 жовтня до 11 листопада СММ зафіксувала понад 18 000 порушень режиму припинення вогню 
(трохи більше, ніж за попередній двотижневий період) та 89 одиниць озброєння, розміщених із порушенням 
узгоджених ліній відведення (58 у районах, які не контролюються урядом). Спостерігачі продовжували 
фіксувати наявність мін і невибухлих боєприпасів, зокрема нещодавно встановлені протитанкові міни біля 
підконтрольного урядові Оріхового, а також протипіхотну міну поблизу непідконтрольного урядові 
Верхньошироківського.  

 Місія також констатувала неповне дотримання Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо 
розведення сил і засобів. Про це свідчать порушення режиму припинення вогню на всіх трьох ділянках 
розведення, нові позиції та укріплення існуючих позицій Збройних сил України та збройних формувань на 
ділянці розведення в районі Золотого, а також нові продовження позицій на ділянці розведення в районі 
Петрівського. 

 Майже три чверті всіх порушень режиму припинення вогню було зафіксовано у трикутнику Авдіївка–
Ясинувата–Донецький аеропорт, у районах на схід і північний схід від Маріуполя, а також на південь і 
південний схід від Світлодарська. На додачу до цих трьох основних гарячих точок, Місія і далі відзначала 
напружену бойову активність у Золотому та навколо нього, а також на ділянці розведення сил і засобів, 
розташованій одразу на південь від населеного пункту. Під час обстрілу, що стався 8 листопада, загинув 
чоловік (приблизно 60 років), а у двох випадках, коли в межах 500 метрів від місць перебування патрулів 
лунали розриви снарядів, спостерігачі були вимушені залишати свої позиції. 

 У період із 29 жовтня до 11 листопада СMM підтвердила факт загибелі 1 цивільної особи та поранення ще 
однієї (за період, що передував звітному, було додатково підтверджено загибель однієї та поранення ще 
однієї особи). Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення, починаючи з 1 січня цього 
року, становить 216 осіб, серед яких 43 загиблі і 173 поранені. 

 Упродовж звітного періоду Місія зіткнулася з 77 випадками обмеження свободи пересування, зокрема 
54 рази в районах, які не контролюються урядом, багато з яких — на ділянках поблизу кордону з Російською 
Федерацією. 

 4 листопада команда СММ спостерігала за масовим зібранням, організованим у Києві після смерті активістки 
з боротьби з корупцією та співробітниці Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Вона померла від травм, 
отриманих після скоєного на неї нападу в Херсоні 31 липня, коли її облили кислотою. 

 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, заступник Голови Місії, 
радники, аналітики та ін. 

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

Цивільні особи, які перетинають лінію зіткнення поблизу Мар'їнки в Донецькій області  
(Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка) 
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