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СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( с т а н о м  н а  1 3  л и п н я  2 0 2 0  Р О К У )  

Австрія 6 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 32 

Албанія 6 Норвегія 9 

Бельгія  2 Північна 
Македонія 26 

Білорусь 5 Польща 33 

Болгарія 46 Російська  
Федерація 41 

Боснія і  
Герцеговина 53 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 12 

Грузія 20 Словенія 1 

Данія 5 Сполучене 
Королівство 45 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

55 

Ірландія 7 Таджикстан 11 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 18 Угорщина 19 

Казахстан 4 Фінляндія 22 

Канада 27 Франція 14 

Киргизстан 22 Хорватія 10 

Латвія 6 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 4 

Молдова 42 Швейцарія 5 

Монголія 1 Швеція 13 

  ЗАГАЛОМ 724 

Чоловіки 590 Жінки 134 
www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 720 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 

1 287 

724 

439 

124 

 

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

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

Спостерігачі спілкуються з жынкою у Старогнатівці Донецької області (ФОТО: ОБСЄ/ Жермен Гролл) 

** 

 У період із 29 червня до 12 липня СММ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму 
припинення вогню, зокрема орієнтовно 1 700 вибухів, супроти приблизно 8 700 порушень і 
близько 4 700 вибухів відповідно за два попередні тижні. 

 Місія продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках 
розведення сил і засобів, а також навколо них. СММ констатувала спокійну ситуацію на 
ділянці розведення в районі Станиці Луганської, тимчасом зафіксувавши присутність людей 
на ділянках розведення в районах Золотого та Петрівського. Крім того, Місія виявила нові 
продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петровського, у 
межах якої зафіксовано порушення режиму припинення вогню. 

 30 червня було пошкоджено дві камери денного спостереження на шахті «Октябрській» 
біля Веселого, що спричинило втрату відеосигналу (див. Оперативний звіт № 35/2020). За 
оцінкою патрулів Місії на місцях, це сталося внаслідок детонації невизначеного боєприпаса 
поруч із місцем, де встановлена система відеоспостереження. 

 Місія підтвердила повідомлення про одну жертву серед цивільного населення: жінка 80–
89 років померла від осколкових поранень у Зайцевому. Тож загальна кількість жертв серед 
цивільного населення від початку 2020 року складає 55 осіб: 8 загиблих і 47 поранених. 

 СММ продовжувала сприяти встановленню локального режиму припинення вогню та 
здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонту, 
облаштування та технічного обслуговування життєво важливих об’єктів цивільної 
інфраструктури. З-поміж іншого, Місія сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях 
електропередачі, якими здійснюється електропостачання близько 300 000 цивільних осіб 
по обидва боки лінії зіткнення у Донецькій і Луганській областях. 

 Місія продовжувала здійснювати моніторинг ситуації, у якій опинилося цивільне населення 
на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення унаслідок заходів, вжитих на тлі 
спалаху COVID-19. Ці заходи посилили труднощі, з якими при спробах перетину лінії 
зіткнення стикалися мирні мешканці, серед яких багато осіб похилого віку. 

 У період із 29 червня до 12 липня члени збройних формувань продовжували забороняти 
патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів у Донецькій і 
Луганській областях (див. Оперативні звіти СММ № 36/2020 та № 37/2020). Сукупно патрулі 
Місії зіткнулися з обмеженнями свободи пересування в 27 випадках (26 разів у 
непідконтрольних й 1 раз у підконтрольних урядові районах). Безпілотні літальні апарати 
СММ зазнавали впливу перешкод сигналу з обох боків лінії зіткнення у 30 випадках, а ще в 
2 випадках по них стріляли зі стрілецької зброї (поблизу Петрівського та неподалік Станиці 
Луганської).  

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

http://www.facebook.com/oscesmm
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/456046
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/456208
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/457171
file:///D:/ikorobko/00FilesGuardedBy00Endpoint

