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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 ю т о г о  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 11 Німеччина 36 

Азербайджан 1 Норвегія 14 

Албанія 6 Польща 38 

Бельгія  1 Португалія 2 

Білорусь 8 
Республіка  
Північна    
Македонія  

28 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 48 Румунія 31 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 23 Словаччина 12 

Грузія 23 Словенія 1 

Данія 13 Сполучене 
Королівство 58 

Естонія 3 
Сполучені  
Штати  
Америки 

62 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 24 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 24 

Канада 28 Франція 17 

Киргизстан 23 Хорватія 11 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 15 

Литва 2 Чорногорія 3 

Молдова 39 Швейцарія 7 

Нідерланди 2 Швеція 27 

  ЗАГАЛОМ 810 

Чоловіки 644 Жінки 166 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 

1 349  

 За період із 10 до 24 лютого СММ зафіксувала понад 15 800 порушень режиму припинення 
вогню (якщо порівнювати з майже 10 400 порушеннями за попередній двотижневий 
період), а також 80 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення (45 у 
районах, які не контролюються урядом). 

 Двоє цивільних осіб загинули, ще одна отримала поранення, коли їхній автомобіль, 
перетинаючи лінію зіткнення поблизу Оленівки, підірвався на вибуховому пристрої 
(ймовірно протитанковій міні) на м’якому ґрунті посеред розділювальної смуги. Таким 
чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення, починаючи з 1 січня 2019 року, 
становить 2 загиблих і 7 поранених. 

 Місія продовжувала фіксувати пошкодження, завдані обстрілами з легкого та важкого 
озброєння в населених пунктах та поблизу них як у Донецькій, так і в Луганській області, 
зокрема пошкодження житлових будівель у підконтрольних урядові Новолуганському і 
Травневому, а також у непідконтрольних урядові Донецьку, Докучаєвську, Ясинуватій та 
Гольмівському. 

 За оцінкою СММ, пошкодження, зафіксовані приблизно за 100 і 300 м від місця базування 
Місії в непідконтрольному урядові Донецьку, утворилися внаслідок спрацювання вибухових 
пристроїв невстановленого типу. Ніхто не постраждав. 

 Місія 56 разів сприяла встановленню локального режиму припинення вогню і здійснювала 
моніторинг його дотримання для уможливлення проведення огляду та ремонтних робіт на 
12 об’єктах цивільної інфраструктури вздовж лінії зіткнення, зокрема на лініях 
електропередачі біля підконтрольних урядові Золотого-2 (Карбоніта) і Майорська, що 
дозволило відновити електропостачання для приблизно 500 мешканців; на водогоні 
поблизу непідконтрольного урядові Донецького, який обслуговує 4 700 жителів; а також на 
Петрівській насосній станції поруч із підконтрольним урядові Артема, яка постачає воду для 
близько 150 000 осіб переважно в непідконтрольних урядові районах. 

 18 лютого безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіуса дії впав, пролітаючи 
над районом біля непідконтрольної урядові Бердянки, поруч із лінією зіткнення. Наступного 
дня поблизу непідконтрольного урядові Криничанського спостерігачі вилучили частини 
БПЛА. Місія намагається з’ясувати причину падіння. Крім того, 23 лютого СММ втратила 
контроль над БПЛА малого радіуса дії неподалік від непідконтрольного урядові Сарабаша, а 
24 лютого — над іншим БПЛА малого радіуса дії на околиці непідконтрольної урядові 
Макіївки (за оцінкою, через перешкоди). 

 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. 

Люди на вулиці в непідконтрольному урядові Гольмівському, Донецька область  
(фото: ОБСЄ/Моніка Ольжевська) 
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