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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 7  с і ч н я  2 0 2 0  Р О К У )  

Австрія 9 Німеччина 33 

Азербайджан 1 Норвегія 11 

Албанія 6 Північна 
Македонія 26 

Бельгія  2 Польща 35 

Білорусь 5 Португалія 1 

Болгарія 46 Російська  
Федерація 41 

Боснія і  
Герцеговина 52 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 12 

Грузія 20 Словенія 1 

Данія 8 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

56 

Ірландія 8 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 9 

Італія 19 Угорщина 20 

Казахстан 5 Фінляндія 25 

Канада 26 Франція 16 

Киргизстан 23 Хорватія 10 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 41 Швейцарія 7 

Монголія 1 Швеція 16 

Нідерланди 2 ЗАГАЛОМ 762 

Чоловіки 619 Жінки 143 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 45 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 

1 317 

 За період із 13 до 26 січня СММ зафіксувала близько 8 800 порушень режиму припинення 
вогню супроти приблизно 5 300 за попередні два тижні. 

 Місія виявила 73 одиниці озброєння, розміщені з порушенням відповідних ліній відводу 
(супроти 51 за попередні два тижні): 11 у підконтрольних урядові районах і 62 в районах, що 
не перебувають під контролем уряду. 

 СММ продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках 
розведення та поблизу них. На ділянках розведення в районі Станиці Луганської та Золотого 
спостерігалася спокійна ситуація. Тим часом у межах ділянки розведення в районі 
Петрівського Місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню та присутність осіб у 
камуфляжному одязі. Під час другого тижня звітного періоду члени збройних формувань 
обмежували доступ спостерігачів до Петрівського та розташованої неподалік сайту камери 
СММ протягом шести днів поспіль, що перешкоджало моніторингу ділянки розведення в 
районі Петрівського. У цьому ж районі безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ зазнавали 
перешкод сигналу GPS. 

 Місія продовжувала фіксувати протитанкові міни та невибухлі боєприпаси, особливо на 
півдні Донецької області з обох боків лінії зіткнення. Зокрема, БПЛА СММ виявили 350 
протитанкових мін на південь від Пищевика, 250 — східніше Водяного, близько 65 — на схід 
від Гнутового та 365 — у районах на північ і південний схід від Пікуз. БПЛА також виявили 
130 протитанкових мін, встановлених через дорогу між Талаківкою та Пікузами, а також біля 
неї. 

 Місія підтвердила повідомлення про сімох жертв серед цивільного населення від 
спрацювання вибухових пристроїв та мін, зокрема про одного загиблого — 35-річного 
чоловіка, який загинув 11 січня внаслідок вибуху гранати в н. п. Шевченко (Донецька 
область), яку він, як повідомлялося, знайшов під час збору металобрухту. 

 СММ також підтвердила інформацію про те, що двоє літніх чоловіків померли з природних 
причин під час очікування на перетин лінії зіткнення. Отже, загальна кількість таких випадків 
із початку року зросла до чотирьох. 

 Свобода пересування Місії обмежувалася 56 разів. Усі ці випадки сталися в 
непідконтрольних урядові районах. 

 БПЛА СММ зазнавали дії перешкод сигналу по обидва боки лінії зіткнення в 42 випадках. 
Окрім цього, 6 разів по БПЛА стріляли зі стрілецької зброї в непідконтрольних 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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* Інші іноземні працівники — Голова Місії, два заступники Голови 
Місії, радники, аналітики та ін. 

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

Спостерігачі СММ у Луганській області (Фото: ОБСЄ/Віктор Конопкін) 
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