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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 

1 307  

 У період із 29 липня до 11 серпня СММ зафіксувала близько 2700 порушень режиму 
припинення вогню (супроти понад 6000 таких порушень, зафіксованих за попередні 
два тижні). У середньому протягом звітного періоду щодня було 195 порушень режиму 
припинення вогню (супроти середнього щоденного показника в 720 порушень протягом 
тижня до набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню 
21 липня). 

 За спостереженнями СММ, ще до звітного періоду було зафіксовано 4 жертви серед 
цивільного населення. Три інциденти сталися до набуття чинності заяви про підтвердження 
відданості припиненню вогню, а один, що призвів до загибелі людини внаслідок підриву на 
міні в Зайцевому, — після цього. 

 У Горлівці команда СММ зафіксувала пошкодження школи, спричинене вогнем із 
великокаліберного кулемету, а у Золотому — пошкодження школи внаслідок вогню зі 
стрілецької зброї. Від початку року, за спостереженнями Місії, було пошкоджено 
11 функціонуючих навчальних закладів Донецької та Луганської областей: 10 шкіл і 
1 дитячий садок. 

 СММ виявила 126 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній 
відведення (зокрема 83 в непідконтрольних урядові районах), а також були зафіксовані міни 
та невибухлі боєприпаси. 

 Після зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську 31 липня, під час якої учасники 
продовжили обговорювати подальші кроки для початку ремонтних робіт на мосту поблизу 
Станиці Луганської і дійшли згоди про необхідність проведення на цій ділянці спочатку 
розмінування, а потім демонтажу фортифікаційних споруд, щодня, починаючи з 1 серпня, 
спостерігачі бачили, як сапери з підконтрольних і непідконтрольних урядові районів 
проводили роботи з розмінування поблизу зруйнованої секції мосту. Від 17 червня на цій 
ділянці розведення Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. 

 Спостерігачі стикалися з обмеженнями свободи пересування у 39 випадках, здебільшого на 
півдні Донецької області (за винятком 1 випадку, усі обмеження сталися в непідконтрольних 
урядові районах). 

 Під час польотів у районах поблизу лінії зіткнення безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ у 
58 випадках зазнавали дії перешкод сигналу, за оцінкою, в результаті глушіння. У 
двох випадках по БПЛА СММ стріляли зі стрілецької зброї. 

 Місія продовжувала сприяти проведенню ремонтних робіт та технічного обслуговування на 
життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури. Були завершені ремонтні роботи на 
водогоні поблизу Березового, що забезпечує водою приблизно 10 000 цивільних осіб з обох 
боків лінії зіткнення.  

 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. 

Сапери біля мосту поблизу Станиці Луганської (Віктор Конопкін/ОБСЄ) 
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