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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  ( н а  2 1  Б Е Р Е З Н Я  2 0 1 8  Р О К У )  

Австрія 13 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 25 

Албанія 5 Норвегія 13 

Бельгія  1 Польща 37 

Білорусь 7 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 40 

Боснія і  
Герцеговина 42 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 12 Словенія 1 

Данія 10 Сполучене 
Королівство 59 

Естонія 5 
Сполучені  
Штати  
Америки 

63 

Ірландія 7 Таджикстан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 27 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 27 Франція 16 

Киргизстан 22 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 17 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 3 Швейцарія 8 

Молдова 29 Швеція 13 
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Чоловіки 613 Жінки 123 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Учасники семінару СММ ОБСЄ, присвяченого ролі жінок у розбудові миру, м. Львів, 7 березня  
Фото: ОБСЄ / Алтинай Мирзабекова 

* Інші іноземні працівники — Голова Місії, Перший заступник 
Голови Місії, заступник Голови Місії, радники, аналітики та ін. 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні 
 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 
припиненню 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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 Після того як 5 березня відбулося поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму 
припинення вогню, протягом першого тижня звітного періоду (5–11 березня) СММ ОБСЄ 
відзначила зменшення кількості порушень цього режиму на 82%. Водночас наступного 
тижня, за спостереженнями Місії, рівень насильства зріс, а кількість порушень режиму 
припинення вогню збільшилася вдвічі, якщо порівнювати з попереднім тижнем. 

 Протягом звітного періоду працівники Донецької фільтрувальної станції чотири рази 
потрапляли під вогонь зі стрілецької зброї. І це незважаючи на зобов’язання створити 
«зони безпеки» у районі цивільних об’єктів життєзабезпечення, погоджене на засіданні 
робочої підгрупи з безпекових питань Тристоронньої контактної групи у липні 2017 року. 

 На додачу до мін (по обидва боки лінії зіткнення) і випадків активного перешкоджання в 
роботі (переважно в непідконтрольних урядові районах) Місія також зіткнулася з 
погрозами, спрямованими проти її спостерігачів і майна. 5 березня на блокпості в 
непідконтрольному урядові Козацькому чоловік навів на спостерігачів автомат, 
погрожуючи відкрити по них вогонь (див. Оперативний звіт: www.osce.org/uk/special-
monitoring-mission-to-ukraine/374407). 10 березня шостий тиждень поспіль стріляли зі 
стрілецької зброї у напрямку безпілотного літального міні-апарата СММ, коли він 
пролітав над підконтрольним збройним формуванням об’єктом поблизу Тернового 
Донецької області. 

 У Закарпатській області, здійснюючи безперервне патрулювання з Івано-Франківська, 
СММ констатувала здебільшого спокійну ситуацію після інцидентів, що сталися раніше в 
офісі Закарпатської спілки угорців. 18 березня Місія здійснювала моніторинг безпекової 
ситуації в декількох місцях, пов’язаних із проведенням президентських виборів у 
Російській Федерації. Спостерігачі зафіксували там присутність співробітників поліції, які 
не допускали людей до деяких із зазначених місць. 

 8 березня Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан у своїй заяві з нагоди Міжнародного 
жіночого дня закликав до більш широкого залучення жінок до процесу прийняття рішень 
на високому рівні в рамках зусиль, спрямованих на досягнення миру і безпеки 
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/374680 

 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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