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Австрія 9 Німеччина 34 

Азербайджан 1 Норвегія 9 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  1 Польща 33 

Білорусь 7 Португалія 2 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 35 

Боснія і  
Герцеговина 48 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 19 Словаччина 10 

Грузія 20 Сполучене 
Королівство 52 

Данія 9 
Сполучені  
Штати  
Америки 

52 

Естонія 2 Таджикстан 12 

Ірландія 9 Туреччина 11 

Іспанія 11 Угорщина 21 

Італія 20 Фінляндія 24 

Казахстан 4 Франція 13 

Канада 26 Хорватія 9 

Киргизстан 23 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 1 Швейцарія 7 

Молдова 38 Швеція 24 

Нідерланди 2   
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СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 750 спостерігачів по всій Україні 
 Близько 600 із них — на сході 
 Спостерігачі з 43 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 

1 304  

 У період із 26 серпня до 15 вересня СММ зафіксувала понад 11 500 порушень режиму 
припинення вогню. Незважаючи на те, що середньодобовий показник порушень був нижче 
рівня, що спостерігався до 21 липня, коли заява про підтвердження відданості припиненню 
вогню набула чинності, упродовж звітного періоду були зафіксовані спалахи насильства, 
зокрема 29 серпня та 13 вересня, коли Місія зареєструвала відповідно 1 200 та майже 1 100 
порушень. 

 СММ підтвердила інформацію про 7 жертв серед цивільного населення (один загиблий та 
шість поранених). Таким чином, кількість жертв серед цивільного населення з початку року 
становить 111 осіб: 16 загиблих і 95 поранених. 

 Спостерігачі зафіксували спричинені нещодавніми обстрілами з легкого та важкого 
озброєння пошкодження житлових будинків у різних місцях з обох боків лінії зіткнення. 

 Місія відзначила наявність 222 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній 
відведення (164 в непідконтрольних урядові районах), а також мін та невибухлих 
боєприпасів, зокрема приблизно 130 та 70 протитанкових мін відповідно в Донецькому 
аеропорту та поблизу Водяного. 

 У двох випадках безпека спостерігачів опинялася під загрозою, а саме 4 вересня поблизу 
Пікуз, коли над членами патруля Місії пролетіли кули та влучили в землю неподалік, а також 
наступного дня неподалік від Ясинуватої, коли над автомобілями СММ стався вибух у 
повітрі. 

 Спостерігачі стикалися з обмеженнями свободи пересування 61 раз у непідконтрольних 
урядові районах, здебільшого на півдні Донецької області, та 10 разів у підконтрольних 
урядові районах. 

 У 4 випадках по безпілотних літальних апаратах СММ відкривали вогонь зі стрілецької зброї, 
а в 55 випадках БПЛА зазнавали дії перешкод сигналу, що, за оцінкою, було спричинено 
глушінням. 

 У районі Станиці Луганської, де СММ здійснювала моніторинг розведення сил і засобів, 
Місія і далі констатувала спокійну ситуацію з безпекою. Спостерігачі відмітили, що там 
продовжуються роботи з демонтажу фортифікаційних споруд і триває підготовка до ремонту 
зруйнованої секції моста, а саме проводяться інженерні перевірки та технічні оцінки, 
розмінування, очищення ділянки від рослинності та розширення дороги. 

 У своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ у Відні 5 вересня Голова СММ посол Яшар Халіт 
Чевік зазначив, що після оголошення про підтвердження відданості припиненню вогню 
спостерігається зменшення кількості порушень режиму припинення вогню та подальше 
покращення безпекової ситуації на сході України (www.osce.org/uk/special-monitoring-
mission-to-ukraine/429296). 

 15 вересня команда Місії спостерігала за першим в історії маршем «Харків Прайд», участь у 
якому взяли приблизно 1 400 учасників. Приблизно 1 200 поліцейських підтримували і так 
загалом спокійну ситуацію з безпекою, незважаючи на два інциденти фізичного насильства, 
що сталися перед маршем. 

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

737 

439 

128 

 

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

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

Співробітниця СММ спілкується з цивільним населенням у Луганській області (Віктор Конопкін/ОБСЄ) 
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