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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  2 8  ж о в т н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 10 Німеччина 33 

Азербайджан 1 Норвегія 11 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  2 Польща 33 

Білорусь 5 Португалія 1 

Болгарія 45 Російська  
Федерація 35 

Боснія і  
Герцеговина 51 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 20 Словаччина 11 

Грузія 20 Словенія 1 

Данія 8 Сполучене 
Королівство 51 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

52 

Ірландія 9 Таджикстан 12 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 20 Угорщина 20 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 27 Франція 15 

Киргизстан 23 Хорватія 10 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 38 Швейцарія 7 

Нідерланди 2 Швеція 21 

  ЗАГАЛОМ 745 

Чоловіки 597 Жінки 148 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 750 спостерігачів по всій Україні 
 Близько 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 

1 308  

 У період із 14 до 27 жовтня СММ зафіксувала близько 16 200 порушень режиму припинення 
вогню, зокрема приблизно 3 500 вибухів, якщо порівнювати з попереднім двотижневим 
періодом, коли було зафіксовано приблизно 17 000 таких порушень, зокрема орієнтовно 3 
200 вибухів. 

 Місія підтвердила повідомлення про 14 жертв серед цивільного населення (усі зазнали 
поранень), зокрема 5 хлопчиків і 2 дівчат, які зазнали поранень унаслідок спрацювання мін і 
невибухлих боєприпасів. Дітей, особливо хлопчиків, часто приваблюють міни та невибухлі 
боєприпаси; вони помилково сприймають їх за іграшки або цінні предмети. З початку 
2019 року кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення становить 
137 людей: 16 загиблих і 121 поранений. 

 Спостерігачі бачили пошкодження будівель 2 діючих шкіл в Олександрівці та Золотому 
внаслідок вогню зі стрілецької зброї. З початку року Місія зафіксувала пошкодження 
будівель 14 діючих навчальних закладів, зокрема 11 шкіл і 3 дитячих садочків, по обидві 
сторони від лінії зіткнення внаслідок обстрілів і вогню зі стрілецької зброї. Крім того, і далі 
під загрозою інші цивільні об’єкти в розташованих поблизу лінії зіткнення населених 
пунктах, зокрема в Докучаєвську, де в 2019 році спостерігачі бачили пошкодження 
50 цивільних об’єктів унаслідок обстрілів і стрілянини. 

 СММ продовжувала сприяти уможливленню проведення ремонтних робіт і технічного 
обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури по обидві сторони 
від лінії зіткнення, зокрема ремонтних робіт, завдяки яким здійснюється водопостачання 
понад 150 000 цивільних осіб. 

 Місія не зафіксувала порушень режиму припинення вогню в межах ділянки розведення сил і 
засобів у районі Станиці Луганської та в межах у 5 км від її краю. На ділянці розведення СММ 
продовжувала спостерігати за ремонтними роботами на зруйнованій секції мосту поблизу 
Станиці Луганської, які проводили працівники з підконтрольних урядові районів. 

 29 жовтня (поза звітним періодом) Місія констатувала початок розведення сил і засобів на 
ділянці розведення в районі Золотого. Додаткові патрулі СММ, а також стаціонарні камери 
спостереження та БПЛА, зафіксували запуск сигнальних ракет Збройними силами України та 
збройними формуваннями на позначення готовності обох сторін до розведення. За 
спостереженнями Місії, згодом військовослужбовці Збройних сил України і члени збройних 
формувань разом зі своєю зброєю виходили за межі ділянки розведення. 

 25 жовтня у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі команди Місії здійснювала моніторинг 
мирних масових зібрань за участі приблизно 80–150 людей (здебільшого чоловіків), які 
висловлювали критику стосовно нещодавніх подій, пов’язаних із окремими районами 
Донецької і Луганської областей. 

 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. 

Спостерігачі СММ здійснюють патрулювання в Золотому Луганської області (ОБСЄ/Баїш Калчаєв) 
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