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СП ОСТЕРІГАЧІ  М І С І Ї  

СКЛАД  М ІСІ Ї  ( с т а н о м  н а  2 7  л и п н я  2 0 2 0  Р О К У )  

Австрія 6 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 32 

Албанія 6 Норвегія 9 

Бельгія  2 Північна 
Македонія 26 

Білорусь 5 Польща 33 

Болгарія 46 Російська  
Федерація 41 

Боснія і  
Герцеговина 51 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 12 

Грузія 21 Словенія 1 

Данія 4 Сполучене 
Королівство 45 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

54 

Ірландія 7 Таджикстан 11 

Іспанія 11 Туреччина 9 

Італія 18 Угорщина 18 

Казахстан 4 Фінляндія 22 

Канада 27 Франція 14 

Киргизстан 22 Хорватія 10 

Латвія 6 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 4 

Молдова 42 Швейцарія 5 

Монголія 1 Швеція 13 

  ЗАГАЛОМ 721 

Чоловіки 588 Жінки 133 
www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 720 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 

1 286 

721 

441 

124 

 

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

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

Спостерігачі поблизу ділянки розведення в районі Золотого Луганської області (ФОТО: ОБСЄ/ Антон Єрмаков) 

** 

 У період із 13 по 26 липня СММ зафіксувала близько 8 000 порушень режиму припинення 
вогню, у тому числі приблизно 2 100 вибухів, супроти орієнтовно 5 200 порушень і приблизно 
1 700 вибухів відповідно за два попередні тижні. 

 Місія підтвердила повідомлення про 5 жертв серед цивільного населення — усі вони зазнали 
поранень. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з початку 2020 
року становить 60 осіб: 8 загиблих і 52 поранених. 

 СММ продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення 
сил і засобів, а також навколо них. Місія констатувала спокійну ситуацію на ділянці розведення 
в районі Станиці Луганської; тимчасом на ділянках розведення в районах Золотого та 
Петрівського зафіксовано порушення режиму припинення вогню та, як і раніше, присутність 
людей. Крім того, СММ виявила нову військову позицію та укріплення колишніх позицій 
військового типу на ділянці розведення в районі Петрівського. 

 20 липня поряд із патрулями Місії, які здійснювали моніторинг дотримання локального режиму 
припинення вогню для уможливлення проведення ремонтних робіт на об’єктах цивільної 
інфраструктури поблизу Залізного (див. Оперативний звіт № 38/2020) і Березовського, сталися 
вибухи. 

 СММ продовжувала сприяти встановленню локального режиму припинення вогню та 
здійснювати моніторинг його дотримання для уможливлення ремонту, а також облаштування 
та технічного обслуговування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури в Донецькій і 
Луганській областях. Окрім іншого, Місія сприяла уможливленню ремонтних робіт на лініях 
електропередачі між Новозванівкою і Троїцьким, а також ремонту об’єктів водної 
інфраструктури недалеко від Паньківки та Ящикового, за допомогою яких здійснюється електро
- та водопостачання близько 460 000 цивільних осіб з обох боків лінії зіткнення. 

 На тлі спалаху COVID-19 Місія відзначила обмежену чисельність цивільних осіб, які перетинали 
лінію зіткнення мостом біля Станиці Луганської. Багатьом із них відмовляли у пропуску через 
вимоги щодо реєстрації місця проживання, функціонування системи списків або складнощі з 
завантаженням додатку для контролю самоізоляції. У Донецькій області контрольні пункти 
в’їзду-виїзду переважно відкриті, а відповідні блокпости збройних формувань і далі закриті 
(крім одного блокпоста, який функціонував лише два дні на тиждень). Це істотно обмежувало 
пересування та створювало труднощі для цивільного населення. 

 Місія стикалася з обмеженнями свободи пересування у 13 випадках (усі випадки, за винятком 
двох, сталися в непідконтрольних урядові районах). Безпілотні літальні апарати СММ зазнавали 
впливу перешкод сигналу з обох боків від лінії зіткнення у 36 випадках, а ще в 6 випадках по 
них стріляли зі стрілецької зброї (4 рази в непідконтрольних і 2 рази у підконтрольних урядові 
районах). 

 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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