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СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

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

Австрія 7 Нідерланди 4 

Азербайджан 1 Німеччина 29 

Албанія 7 Норвегія 8 

Бельгія  3 Північна 
Македонія 24 

Білорусь 5 Польща 28 

Болгарія 44 Російська  
Федерація 33 

Боснія і  
Герцеговина 54 Румунія 31 

Вірменія 1 Сербія 16 

Греція 20 Словаччина 14 

Грузія 23 Словенія 1 

Данія 2 Сполучене 
Королівство 43 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

59 

Ірландія 9 Таджикстан 14 

Іспанія 9 Туреччина 12 

Італія 14 Угорщина 18 

Казахстан 3 Фінляндія 17 

Канада 28 Франція 13 

Киргизстан 31 Хорватія 10 

Латвія 3 Чеська 
Республіка 11 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 39 Швейцарія 2 

Монголія 1 Швеція 11 

  ЗАГАЛОМ 708 

Чоловіки 566 Жінки 142 
www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 700 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 

1 320 

708 

466 

146 

 

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

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

** 

 У період із 28 червня до 11 липня 2021 року Місія відзначила зменшення кількості 
порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 3 975 порушень супроти 4 726 за 
попередній двотижневий період. 

 У своєму зверненні до Постійної ради ОБСЄ Голова Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні (СММ), посол Яшар Халіт Чевік підкреслив, що безпекова ситуація на 
сході України не покращується, а виклики лише загострюються, а також закликав 
сторони повернутися до застосування конструктивного підходу.  

 Місія продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у 
районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, а також виявила присутність 
людей та зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в 
районі Петрівського. 

 За минулі два тижні СММ підтвердила інформацію про 7 жертв серед цивільного 
населення, зокрема цивільну особу, яка померла внаслідок вибуху в Донецьку. Отже, 
загальна кількість підтверджених жертв серед цивільного населення з початку 
2021 року досягла 46 осіб (12 загиблих і 34 поранених). 

 Місія зіткнулася з обмеженнями свободи пересування 36 разів, з яких 34 сталися в 
непідконтрольних урядові районах. По безпілотних літальних апаратах (БПЛА) СММ 
відкрили вогонь, за оцінкою, зі стрілецької зброї в 2 випадках: у підконтрольному та 
непідконтрольному урядові районах. БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу 
(за оцінкою, унаслідок імовірного глушіння або глушіння) з обох боків лінії зіткнення у 
114 випадках; в одному випадку через вплив перешкод сигналу обох модулів GPS (за 
оцінкою, унаслідок глушіння) втрачено БПЛА СММ дальнього радіуса дії (див. 
Оперативний звіт № 16/2021). 

 Камеру СММ на шахті «Октябрській» біля непідконтрольного урядові Донецька 
пошкоджено в результаті вогню зі стрілецької зброї (див. Оперативний звіт № 17/2021). 

 Протягом звітного періоду Місія і далі сприяла встановленню локального режиму 
припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для уможливлення 
технічного обслуговування та забезпечення функціонування життєво важливих об’єктів 
цивільної інфраструктури обабіч лінії зіткнення, зокрема технічного обслуговування 
ліній електропередачі поблизу Оленівки (забезпечують електропостачання для кількох 
тисяч цивільних осіб) та ремонту водогону неподалік Березового (забезпечує 
водопостачання для орієнтовно 8 000 цивільних осіб) . 

 СММ і далі констатувала, що мирні жителі стикаються з труднощами при перетині або 
спробах перетину лінії зіткнення. Місія знову зауважила, що єдиними можливими 
пунктами пропуску для цивільного населення залишалися Станиця Луганська (працює 
щодня) та Новотроїцьке/Оленівка (два дні на тиждень, оскільки відповідний блокпост 
збройних формувань працює лише щопонеділка та щоп’ятниці). 

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

База БПЛА СММ дальнього радіуса дії в Степанівці (ОБСЄ) 
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