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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 5  л и с т о п а д а  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 10 Німеччина 33 

Азербайджан 1 Норвегія 12 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  2 Польща 33 

Білорусь 5 Португалія 1 

Болгарія 45 Російська  
Федерація 39 

Боснія і  
Герцеговина 51 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 11 

Грузія 19 Словенія 1 

Данія 8 Сполучене 
Королівство 50 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

55 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 20 Угорщина 20 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 27 Франція 16 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 41 Швейцарія 7 

Нідерланди 2 Швеція 17 

  ЗАГАЛОМ 758 

Чоловіки 615 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 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 

1 318 

 20 листопада будівельні роботи на зруйнованій секції мосту біля Станиці Луганської було 
завершено, і новозбудований мостовий перехід було відкрито для перетину мирними жителями 
лінії зіткнення. 

 СММ продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках розведення 
сил і засобів, зокрема відзначивши проведення робіт із розмінування на ділянках у районах 
Петрівського і Золотого. 

 У період з 11 до 24 листопада Місія зафіксувала близько 12 900 порушень режиму припинення 
вогню, зокрема орієнтовно 3 300 вибухів, супроти приблизно 10 500 таких порушень та близько 
2 400 вибухів за попередній двотижневий період. 

 СММ виявила 35 одиниць озброєння, розміщених із порушенням відповідних ліній відведення, 
супроти 138 за попередній двотижневий період. Місія і далі фіксувала наявність важкого 
озброєння, а також військових позицій та позицій військового типу та техніки в житлових районах 
та поблизу них, зокрема зафіксувавши самохідну зенітну установку в Кураховому і танк у 
Новогригорівці. 

 Місія продовжувала фіксувати наявність протитанкових мін, багато з яких у районах, де мирне 
населення перетинає лінію зіткнення, зокрема біля Пищевика та Оленівки. 

 СММ підтвердила інформацію про 1 жертву серед цивільного населення: 13 листопада чоловік 
зазнав поранень унаслідок стрілянини, як повідомлялося, на вулиці в Петровському районі 
Донецька. З початку 2019 року кількість підтверджених СММ жертв серед цивільного населення 
становить 144 особи: 18 загиблих і 126 поранених.  

 Місія продовжувала сприяти встановленню режиму припинення вогню та здійснювати 
моніторинг його дотримання для уможливлення проведення ремонтних робіт і технічного 
обслуговування на життєво важливих об’єктах цивільної інфраструктури, зокрема ремонту 
водогонів між Золотим-3 (Стахановцем) і Попасною, якими здійснюється постачання питної води 
для 300 000 цивільних осіб, і на лініях електропередачі у Спартаку, що постачають електроенергію 
100 місцевим мешканцям. 

 У 53 випадках патрулі СММ стикалися з обмеженням свободи пересування. Усі випадки, за 
винятком двох, сталися в непідконтрольних урядові районах. Окрім цього, безпілотні літальні 
апарати СММ, як і раніше, регулярно зазнавали дії перешкод сигналу, а один БПЛА було 
обстріляно зі стрілецької зброї. 

 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. 

Відремонтована секція мосту біля Станиці Луганської (зображення, отримане за допомогою міні-БПЛА СММ) 
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