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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 2  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 768 

Чоловіки 610 Жінки 158 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 

1 306  

 У період із 8 до 21 квітня Місія підтвердила інформацію про двох загиблих і дев'ятьох 
поранених цивільних осіб. Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного 
населення з 1 січня 2019 року сягнула 31 особи: 5 загиблих і 26 поранених. 

 СММ зафіксувала понад 13 000 порушень режиму припинення вогню (супроти приблизно 
14 700 за минулий двотижневий період) та 270 одиниць озброєння, розміщених із 
порушенням узгоджених ліній відведення (зокрема 218 у непідконтрольних урядові 
районах). 

 Ситуація на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого та довкола неї залишається 
нестабільною. Місія зафіксувала нові місця вогневого ураження неподалік від житлових 
будинків — в одному з цих випадків 11-річна дівчина отримала поранення, — а також 
пошкодження діючої школи. В одному випадку, коли обстріл стався під час шкільних занять, 
учні та персонал були змушені сховатися в шкільному укритті. СММ також зафіксувала міни, 
військовослужбовців, позиції та військову техніку в межах ділянки розведення. 

 Спостерігачі, як і раніше, стикалися з обмеженнями свободи пересування, а також з іншими 
перешкодами виконанню мандата Місії. На додачу до обмежень свободи пересування, 
пов’язаних із наявністю мін і невибухлих боєприпасів, команди СММ стикалися з 
обмеженнями з боку збройних формувань (46 випадків) і Збройних сил України (6 випадків).  

 І далі фіксувалися випадки ведення вогню в напрямку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 
СММ. У п'ятьох випадках у напрямку БПЛА СММ вели вогонь зі стрілецької зброї. В один 
БПЛА СММ малого радіуса дії втрапила куля. Майже щоденно БПЛА СММ зазнавали дії 
перешкод (за оцінкою, внаслідок глушіння). 19 квітня поблизу лінії зіткнення в Донецькій 
області було втрачено БПЛА дальнього радіуса дії. За останні півроку це вже третій 
втрачений літальний апарат такого типу.  

 21 квітня під час другого туру президентських виборів СММ відмітила спокійну ситуацію з 
безпекою у Київській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Львівській, Івано-Франківській, 
Закарпатській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій і Чернівецькій областях, а також у 
підконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема на контрольних 
пунктах в'їзду-виїзду. 

 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, заступник Голови Місії, 
радники, аналітики та ін. 

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

Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіуса дії  
(Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка )  
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