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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  8  к в і т н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 10 Німеччина 35 

Азербайджан 1 Норвегія 13 

Албанія 6 Польща 34 

Бельгія  1 Португалія 2 

Білорусь 7 
Республіка  
Північна    
Македонія  

28 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 47 Румунія 30 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 22 Словенія 1 

Данія 11 Сполучене 
Королівство 56 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 11 Туреччина 10 

Італія 22 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 22 

Канада 27 Франція 15 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 38 Швейцарія 7 

Нідерланди 1 Швеція 26 

  ЗАГАЛОМ 770 

Чоловіки 611 Жінки 159 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 800 спостерігачів по всій Україні 
 Приблизно 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 

1 308  

 У період із 25 березня до 7 квітня Місія підтвердила інформацію про одну загиблу та п'ятьох 
поранених цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного 
населення з 1 січня 2019 року сягає 20 осіб: 3 загиблі та 17 поранених. 

 СММ зафіксувала 14 700 порушень режиму припинення вогню (супроти приблизно 17 500 за 
минулий двотижневий період) та 225 одиниць озброєння, розміщених із порушенням 
узгоджених ліній відведення (зокрема 110 у непідконтрольних урядові районах). 

 Місія продовжувала фіксувати протитанкові міни та невибухлі боєприпаси. Для прикладу, за 
допомогою безпілотних літальних апаратів СММ було зафіксовано 56 протитанкових мін 
біля Новотошківського та принаймні 100 мін на північний захід від Олександрівки. Місія 
сприяла встановленню режиму припинення вогню у Станиці Луганській та здійснювала 
моніторинг його дотримання для уможливлення вилучення із житлового сектору 
невибухлих боєприпасів. 4 квітня команди СММ брали участь у заходах, організованих із 
нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у протимінній 
діяльності, водночас під час цих заходів спостерігачі здійснювали відповідний моніторинг. 
Голова СММ ОБСЄ та Координатор проектів ОБСЄ в Україні підкреслили важливість 
протимінної діяльності у спільній заяві (https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to
-ukraine/416219). За останні 12 місяців внаслідок спрацювання мін і невибухлих боєприпасів 
на сході України загинули або отримали поранення щонайменше 70 осіб, серед них — 18 
дітей. 

 СММ продовжувала фіксувати складнощі, з якими стикається цивільне населення на 
контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ). Упродовж звітного періоду КПВВ у Гнутовому та 
Мар'їнці, які щодня перетинають близько 10 000 осіб, були тимчасово закриті, що призвело 
до довгих черг на інших КПВВ. Подекуди люди змушені були чекати в черзі до трьох днів. Під 
час перетину пішохідного КПВВ у Станиці Луганській помер 60-річний чоловік. Це один із 
18 осіб, здебільшого похилого віку, які померли при перетині лінії зіткнення з грудня 
минулого року. Причиною смерті в більшості випадків була серцева недостатність. 

 Голова Місії привітав консенсусне рішення про продовження строку дії мандата СММ та 
подякував усім 57 державам-учасницям ОБСЄ за їхню постійну підтримку (https://
www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/415667). 

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

770 

419 

119 

 

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

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

Інформаційно-просвітницький захід, організований у Києві задля підвищення рівня обізнаності про  
мінну небезпеку (Фото: ОБСЄ/Людмила Паламар )  
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