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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 1  б е р е з н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 11 Німеччина 36 

Азербайджан 1 Норвегія 14 

Албанія 6 Польща 38 

Бельгія  1 Португалія 2 

Білорусь 8 
Республіка  
Північна    
Македонія  

28 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 48 Румунія 31 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 23 Словаччина 11 

Грузія 23 Словенія 1 

Данія 13 Сполучене 
Королівство 58 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 24 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 28 Франція 17 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 14 

Литва 2 Чорногорія 3 

Молдова 39 Швейцарія 7 

Нідерланди 2 Швеція 27 

  ЗАГАЛОМ 807 

Чоловіки 642 Жінки 165 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 800 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 

1 347  

 У період із 25 лютого до 10 березня СММ зафіксувала майже 15 700 порушень режиму 
припинення вогню (якщо порівнювати з понад 23 000 порушень за попередній двотижневий 
період), а також 90 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній 
відведення (62 в районах, що не контролюються урядом). 

 8 березня набуло чинності оголошене Тристоронньою контактною групою (ТКГ) 
підтвердження відданості припиненню вогню, що співпало з Міжнародним жіночим днем. 
Голова СММ та Спеціальний представник Чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ привітали 
це підтвердження відданості припиненню вогню (www.osce.org/uk/special-monitoring-
mission-to-ukraine/414164). 

 Після підтвердження відданості дотриманню режиму тиші у перший день добова кількість 
порушень режиму припинення вогню зменшилася приблизно на 60 %, якщо порівнювати з 
середнім показником за попередній тиждень. 

 Місія підтвердила, що протягом звітного періоду 5 цивільних осіб отримали поранення. 
Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення, починаючи з 1 січня 
2019 року, становить 2 загиблих та 12 поранених. 

 Половина жертв серед цивільного населення, підтверджених цього року, зокрема 
2 смертельні випадки, припадає на інциденти з мінами або невибулими боєприпасами. 
Попри зобов’язання сторін вилучити усі раніше встановлені міни, як це передбачено 
Мінським Меморандумом та Рішенням ТКГ щодо протимінної діяльності, СММ продовжує 
фіксувати наявність мін, зокрема нещодавно встановлених. 

 Розміщення озброєння в житлових районах і ведення вогню у напрямку та з цих районів і 
далі наражає цивільне населення на небезпеку. Один чоловік отримав поранення в 
результаті обстрілу в Донецькому, де спостерігачі також відзначали наявність бойових 
броньованих машин і мінометів. У Золотому патруль Місії бачив нещодавні пошкодження 
трьох житлових будинків, спричинені обстрілами. Три бойові машини піхоти стояли за 
10 метрів від будинків. Через 2 дні спостерігачі СMM та ремонтна бригада компанії з 
водопостачання на околиці села були вимушені залишити цей район, після того як неподалік 
почали стріляти зі стрілецької зброї.  

 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, заступник Голови Місії, 
радники, аналітики та ін. 

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

Цивільні особи перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду  поблизу Станиці Луганської, Луганська область 
(Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка)  
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