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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  3 0  в е р е с н я  2 0 1 9  Р О К У )  

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 
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Естонія 2 Таджикстан 12 

Ірландія 9 Туреччина 11 

Іспанія 11 Угорщина 20 

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 
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 У період із 16 до 29 вересня СММ зафіксувала понад 9 650 порушень режиму припинення 
вогню. У другій половині звітного періоду рівень насильства відповідав показнику, який було 
зафіксовано до дати набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню 
вогню (у період із 23 до 29 вересня середньодобовий показник сягнув значення 
886 порушень режиму припинення вогню). 

 СММ зафіксувала 45 випадків застосування озброєння (виключно артилерії), яке повинно 
мало бути відведене відповідно до Мінських угод, зокрема 39 випадків поблизу Донецького 
центрального залізничного вокзалу та неподалік від Первомайська. 

 Місія підтвердила інформацію про те, що впродовж звітного періоду поранень зазнали дві 
жінки та один чоловік. Таким чином, кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного 
населення з початку року становить 115 осіб: 16 загиблих і 99 поранених. Цього року Місія 
також зафіксувала 27 випадків смерті з природних причин під час очікування на блокпостах 
або перетину блокпостів уздовж лінії зіткнення, зокрема 2 випадки, що сталися 19 та 
21 вересня. 

 Попри надані в чіткій формі гарантії безпеки, порушення режиму припинення вогню тривали 
під час «вікон тиші», організованих за сприяння СММ задля уможливлення проведення 
технічного обслуговування, ремонту та функціонування життєво важливих об’єктів цивільної 
інфраструктури. 

 У Станиці Луганській, де з 26 червня СММ здійснює моніторинг процесу розведення сил і 
засобів, Місія зафіксувала роботи зі спорудження обхідного пішохідного мосту, яким люди 
зможуть перетинати лінію зіткнення в цьому районі, допоки відновлюється зруйнована 
секція мосту. Тривала підготовка до інших ремонтних робіт, зокрема, розмінування та 
очистка від рослинності. У межах ділянки розведення СММ не зафіксувала порушень 
режиму припинення вогню. 

 Після того, як збройні формування прибрали перешкоду, 19 вересня команда Місії змогла 
вперше з кінця червня 2019 року перетнути ділянку розведення в районі Золотого 
автошляхом Т1316. СММ відзначила наявність відновленої військової позиції та військової 
техніки на цій ділянці. 

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

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

Триває спорудження обхідного мосту поблизу Станиці Луганської (Фото: Йонас Лейснер/ОБСЄ) 
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