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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  1  л и п н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 10 Німеччина 36 

Азербайджан 1 Норвегія 13 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  1 Польща 35 

Білорусь 7 Португалія 2 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 47 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 20 Словаччина 11 

Грузія 22 Сполучене 
Королівство 54 

Данія 9 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Естонія 2 Таджикстан 13 

Ірландія 9 Туреччина 11 

Іспанія 12 Угорщина 22 

Італія 22 Фінляндія 25 

Казахстан 4 Франція 13 

Канада 27 Хорватія 9 

Киргизстан 23 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 1 Швейцарія 7 

Молдова 38 Швеція 24 

Нідерланди 1   

  ЗАГАЛОМ 762 

Чоловіки 607 Жінки 155 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 

1 315  

 У період із 17 до 30 червня Місія підтвердила інформацію про вісім поранених цивільних 
осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року 
становить 65 осіб: 7 загиблих і 58 поранених. 

 Команди СММ фіксували спричинені обстрілами з легкого та важкого озброєння 
пошкодження об’єктів приватної власності та інфраструктури в багатьох місцях уздовж лінії 
зіткнення. 

 Місія зафіксувала більше 14 350 порушень режиму припинення вогню (супроти понад 14 700 
за попередній двотижневий період). 

 СММ виявила 134 одиниці озброєння, розміщені з порушенням узгоджених ліній 
відведення (зокрема 125 у непідконтрольних урядові районах). Місія також фіксувала 
наявність мін і невибухлих боєприпасів, у тому числі 46 протитанкових мін біля Широкиного 
та ще 25 мін за 600 м на схід з іншого боку лінії зіткнення. 

 26 червня СММ спостерігала за початком розведення сил і засобів біля Станиці Луганської. 
Яшар Халіт Чевік, Голова СММ ОБСЄ, виступив із заявою, у якій привітав готовність сторін 
провести розведення і закликав їх ужити необхідних заходів для того, щоб розведення сил і 
засобів було безстроковим та мало стійкий ефект (https://www.osce.org/uk/special-
monitoring-mission-to-ukraine/424106). Упродовж наступних днів, посиливши свою 
присутність на ділянці розведення, Місія продовжувала здійснювати моніторинг цього 
процесу. 

 23 червня в центрі Києва спостерігачі бачили близько 3 000 співробітників правоохоронних 
органів, які забезпечували охорону громадського порядку, завдяки чому приблизно 5 000–
6 000 осіб змогли скористатися своїм правом на свободу зібрань та вираження переконань, 
а саме підтримку ідеї рівності, і це незважаючи на присутність 300 противників цієї акції, 
деякі з яких демонстрували вороже ставлення до учасників маршу рівності. 

 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, інший                
адміністративний персонал. 

Цивільні особи на мосту у Станиці Луганській (Євген Малолєтка/ОБСЄ) 
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