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СПО СТ ЕРІ ГАЧ І  М І СІ Ї 

СКЛА Д М ІС ІЇ  ( с та н о м  на  1 0  січня 2 0 2 2  Р О К У ) 

Австрія  6 Нідерланди 7 

Азербайджан 1 Німеччина  33 

Албанія  6 Норвегія  9 

Бельгія  2 Північна 
Македонія  23 

Білорусь  4 Польща  23 

Болгарія 40 Російська  
Федерація 25 

Боснія і  
Герцеговина 52 Румунія  29 

Вірменія 2 Сербія  14 

Греція  21 Словаччина  13 

Грузія  22 Сполучене 
Королівство 42 

Данія  2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Естонія  2 Таджикстан 14 

Ірландія  9 Туреччина 10 

Іспанія  7 Угорщина 14 

Італія 11 Фінляндія  15 

Казахстан 3 Франція  16 

Канада 27 Хорватія 10 

Киргизстан 30 Чеська 
Республіка  

11 

Латвія  5 Чорногорія  3 

Литва 1 Швейцарія 2 

Молдова 36 Швеція 13 

Монголія  1   

  ЗАГАЛОМ 673 

Чоловіки  528 Жінки  145 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 673 спостерігачів по всій Україні 
 Близько 520 із них — на сході 
 Спостерігачі з 43 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 

1,287  

673 

471 

143 

 

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

      ** Місцеві працівники — асистенти, радники й                   
адмініс тративний персонал.  

** 
 У період із 13  грудня 2021  року до 9  січня 2022  року СММ відзначила  зменшення кількості пору шень  

режиму  припинення в огню,  зафіксувавши 5  845  пору шень  супроти 14  655 за  попередній чотиритижнев ий 

період. 
 Упродовж звітного періоду свободу пересування Місії обмежували у 75  випадках, зокрема  73 рази в  

непідк онтроль них урядові района х. За  оцінкою, по безпілотних літальних а паратах (БПЛА)  СММ стріляли зі 

стрілецької зброї в 5  випадках: 3  рази в  непідконтроль них у рядові ра йонах,  1  раз у підконтрольних та  1  раз 
під ча с поль оту м іж позиціям и Збройних сил Ук раїни та  збройних формувань. БПЛА М ісії зазнавали в пливу 

перешкод  сигналу (за  оцінкою, уна слідок  глушіння та  імовірного глушіння)  під  час польотів  з обох боків  

лінії зіткнення у 144  випадках.  
 Упродовж ч отиритижневого періоду Місія продовжувала зд ійснювати м оніторинг на д ілянка х розведення  

сил і засобів у ра йона х Ста ниці Лу ганськ ої, Золотого та Петрівського, зафіксувавши пору шення режиму 

припинення в огню та перебува ння осіб на діля нках розв едення в ра йонах Золотого та  Пет рівського. Місія  
уточнювала пов ідомлення про пошк одження цивільного об’єкту в непідконтрольному урядові З олотому -5 

(Миха йлів ці)  Луга нськ ої області.  

 Місія  продовжувала  спостерігати за  ситуацією з мирним  на селенням, зокрема  на 5  контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду, а  також на  відповідних блок постах збройних формувань  (з них відкриті лише два: од ин 

працює щоденно, а інший  — двічі на тиждень). 

 Упродовж зв ітного періоду М ісія  опублікувала два тематич ні звіти: «Зусилля СММ зі сприяння проведенню 

ремонту і технічного обслу говування об’ єктів  цивіль ної інфра структури узд овж лінії зіткнення в  Донецьк ій і 

Луганській областя х» та  «Обм еження свободи пересування та  інші перешкоди у вик она нні мандата СММ».  

 У Донецьк ій област і СММ сприяла ум ожливленню технічного обслуговування  шламонакопичувача 

фенольного зав оду поблизу підконтроль ної урядов і Неліпівки та ремонту каналіза ційного тру бопров оду 

біля підконтрольного уряд ові Новолуга нського, що забезпечу є вод овідведення ст ічних вод для близько 
3 500 мирних мешка нців. Місія також провод ила м оніторинг рем онту в одопров одів у підконтрольній 

урядові Мар’їнці та поблизу підк онтроль ного у рядові Південного, які за безпечують вод ою близько 60  000 

цив ільних осіб з обох боків лінії зіткнення.  
 З 1 січ ня до 31 грудня  2021 року  під  час спостереження за дотрима нням 896 «вікон тиші» та  за  ра хунок  

відрядження понад 2 000 патрулів  СММ сприяла  уможливленню та зд ійснювала м оніторинг ремонту і 

техобслу говування 104 об’ єктів цивільної інфраструктури з обох боків лінії зіткнення (69 у Донецькі та 35 у 
Луганській област і), що за безпечують  водо -, електро- та газопостача ння, а  також зв’язок для  близьк о 5,3 

мільйона  мирних жителів.  

 Щоденні зв іти СММ  досту пні трьома  мовам и (а нглійською, українською та російською) на  офіційному са йті 
ОБСЄ: https://www.osce.org/uk/uk raine -smm/reports.   

Патрулювання н. п. Світлодарськ , Донецька область (СММ ОБСЄ) 
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