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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 
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 У період із 1 до 14 жовтня СММ підтвердила інформацію про загибель двох цивільних осіб в результаті 
обстрілу (матері та доньки в Золотому), а також про поранення ще двох цивільних осіб (хлопця, в якого 
влучили осколки у полі неподалік від Золотого, та чоловіка, який постраждав від вибуху міни біля Лутугиного). 
Усі ці випадки сталися в Луганській області. Місія також підтвердила інформацію про те, що ще до початку 
звітного періоду ще один чоловік дістав поранення внаслідок спрацювання міни у Майоровому Донецької 
області. Від початку року СММ підтвердила інформацію про 204 жертви серед цивільного населення 
(39 загиблих та 165 поранених), серед них 29 дітей. 

 Місія зафіксувала майже 19 000 порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередніми 
двома тижнями, коли було зафіксовано менше 9 000 таких порушень. В останні кілька днів звітного періоду 
спостерігалась особливо висока інтенсивність бойових дій, коли середній показник порушень режиму тиші 
перевищував 2 300 випадків за добу.  

 СММ і далі фіксувала озброєння, розміщене з порушенням погоджених ліній відведення: 55 одиниць 
протягом двотижневого періоду, з яких 35 у непідконтрольних урядові районах. 

 Попри зобов’язання сторін вилучити наявні міни та не встановлювати нові, Місія зафіксувала нещодавно 
закладені протитанкові міни в районі Золотого, одна з яких була встановлена безпосередньо перед 
будинком.  

 СММ також зафіксувала присутність особового складу, наявність техніки та траншей на ділянках розведення 
сил і засобів.  

 У трьох випадках (9, 10 та 11–12 жовтня) безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії виявив 
транспортні засоби, у тому числі зенітну установку та бронетранспортер, які посеред ночі в’їжджали до 
України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою неподалік від Манича в непідконтрольному урядові районі 
Донецької області, поблизу кордону з Російською Федерацію, де відсутні пункти пропуску через кордон. 

 З огляду на підвищений рівень насильства та збільшення кількості жертв серед цивільного населення, Голова 
СММ ОБСЄ Ертурул Апакан закликав до стриманості. Він також наполегливо закликав сторони забезпечити 
захист населення та виконати взяті на себе зобов’язання щодо припинення насильства, а саме: відвести 
озброєння, розвести сили та засоби, провести розмінування та припинити вогонь. 

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

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

Жителька похилого віку у своїй домівці в Новоолександрівці, Луганська область  
(фото: ОБСЄ / Євген Малолєтка) 
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