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7 лютого 

 

Спостерігачі Місії  

Склад Місії ( с т а н о м  н а  0 7  лютого 2 0 2 2  р о к у )  

Австрія 6 Нідерланди 7 

Азербайджан 2 Німеччина 31 

Албанія 8 Норвегія 10 

Бельгія  2 Північна 
Македонія 27 

Білорусь 6 Польща 22 

Болгарія 39 Російська  
Федерація 24 

Боснія і  
Герцеговина 51 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 14 

Греція 21 Словаччина 13 

Грузія 23 Сполучене 
Королівство 40 

Данія 10 
Сполучені  
Штати  
Америки 

56 

Естонія 2 Таджикстан 14 

Ірландія 9 Туреччина 10 

Іспанія 7 Угорщина 14 

Італія 11 Фінляндія 16 

Казахстан 3 Франція 17 

Канада 27 Хорватія 12 

Киргизстан 33 Чеська 
Республіка 11 

Латвія 5 Чорногорія 3 

Литва 1 Швейцарія 3 

Молдова 33 Швеція 13 

Монголія 2   

  ЗАГАЛОМ 689 

Чоловіки 538 Жінки 151 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
• Неозброєні цивільні спостерігачі 
• Приблизно 689 спостерігачів по всій Україні 
• Близько 515 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 

1,319  

689 

478 

152 

 

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

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

** 
• У період із 24 січня до 6 лютого 2022 року СММ відзначила незначне збільшення кількості порушень режиму 

припинення вогню, зафіксувавши 3 323 порушення супроти 3 049 за попередній двотижневий період. 

• Свободу пересування Місії обмежували в 17 випадках, зокрема 15 разів у непідконтрольних урядові районах. У 
Луганській області члени збройних формувань двічі не пропустили спостерігачів поблизу Станиці Луганської.  

• Безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ 84 рази зазнавали впливу перешкод сигналу (за оцінкою, унаслідок глушіння та 
ймовірного глушіння) під час польотів з обох боків лінії зіткнення. У 4 випадках, за оцінкою, по БПЛА СММ стріляли зі 
стрілецької зброї: один раз у непідконтрольних урядові районах і тричі під час польотів між позиціями Збройних сил 
України та збройних формувань. В одному випадку військовослужбовці Збройних сил України погрожували збити міні-
БПЛА Місії. 

• Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, 
Золотого та Петрівського. СММ зауважила відсутність порушень режиму припинення вогню в межах ділянки розведення 
в районі Станиці Луганської, тимчасом зафіксувавши 43 порушення поза ділянкою, однак у межах 5 км від її краю. На 
ділянці розведення в районі Золотого зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню, водночас поза ділянкою 
(але в межах 5 км від неї) зафіксовано 390 порушень, що свідчить про значне зменшення кількості порушень режиму 
припинення вогню в межах та поблизу зазначеної ділянки розведення порівняно з періодом із 24 до 30 січня. Крім того, 
Місія не зафіксувала порушень у межах ділянки розведення в районі Петрівського, зауваживши присутність людей на 
цій ділянці 31 січня та 6 лютого. 

• СММ відзначила суттєве зменшення кількості одиниць важкого озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення, 
при цьому кількість відповідного озброєння за лініями відведення, особливо на полігонах у непідконтрольних урядові 
районах Луганської області, зросла. 

• Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, вчинені із застосуванням озброєння, що мало бути відведеним 
згідно з Мінськими угодами: 5 розривів мін 24 січня біля підконтрольного урядові Черненка Донецької області, а також 
вибух міни, зафіксований 2 лютого південно-західніше непідконтрольного урядові Молодіжного. 

• СММ підтвердила повідомлення про жертву серед цивільного населення. 29 січня 2022 року в західній частині 
непідконтрольної урядові Олександрівки Донецької області 56-річний чоловік зазнав поранення ноги внаслідок вогню зі 
стрілецької зброї. Це перша підтверджена Місією у 2022 році жертва серед цивільного населення. 

• СММ зафіксувала вирву, а також пошкодження 4 контейнерів і бетонної стіни на контрольному пункті в’їзду-виїзду 
(КПВВ) поблизу підконтрольного урядові Гнутового. За оцінкою, вирва та пошкодження виникли нещодавно внаслідок 
розриву вибухового пристрою невстановленого типу та розльоту осколків. З початку 2022 року Місія підтвердила 
випадки пошкодження 9 цивільних об’єктів: 5 у підконтрольних урядові районах Донецької області та 4 в 
непідконтрольних урядові районах Луганської області. 

• СММ і далі сприяла забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції, що постачає воду для 
380 000 цивільних осіб з обох боків лінії зіткнення. З початку 2022 року Місія сприяла уможливленню та здійснювала 
моніторинг проведення технічного обслуговування та ремонту 11 об’єктів (10 у Донецькій області й 1 в Луганській) 
цивільної інфраструктури з обох боків лінії зіткнення. 

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

Патрулювання біля Сє́вєродоне́цька, Луганська область (СММ ОБСЄ) 

http://www.facebook.com/oscesmm
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/511396
https://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/511279
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/511192
https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/511192
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports
http://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

