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

Австрія 11 Нідерланди 3 

Азербайджан 1 Німеччина 24 

Албанія 5 Норвегія 12 

Бельгія  1 Польща 34 

Білорусь 5 Португалія 3 

Болгарія 33 Російська  
Федерація 38 

Боснія і  
Герцеговина 41 Румунія 25 

Вірменія 1 Сербія 10 

Греція 22 Словаччина 12 

Грузія 12 Словенія 1 

Данія 9 Сполучене 
Королівство 55 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

61 

Ірландія 7 Таджикстан 8 

Іспанія 14 Туреччина 8 

Італія 20 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 19 

Канада 25 Франція 15 

Киргизстан 21 Хорватія 10 

колишня  
югославська 
Республіка  
Македонія 

25 Чеська 
Республіка 15 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 2 Швейцарія 7 

Молдова 29 Швеція 10 

  ЗАГАЛОМ 693 

Чоловіки 576 Жінки 117 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Команда СММ ОБСЄ здійснює запуск безпілотного літального апарата дальнього радіуса дії поблизу 
Костянтинівки в Донецькій області, 28 березня. Фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка 

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

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Майже 700 спостерігачів по всій Україні 
 Майже 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 
припиненню 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 

1 189  

 У період із 19 березня до 1 квітня 2018 року безпекова ситуація на сході України 
залишалася напруженою і дедалі більше погіршувалася. Загалом кількість порушень 
режиму припинення вогню за двотижневий звітний період сягнула майже 10 000 
випадків (супроти 4 300 за попередні два тижні). Ця кількість включає понад 1 000 
порушень режиму припинення вогню, що були зафіксовані протягом трьох днів після 
поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, яке набрало 
чинності 30 березня о 00:01 (за київським часом). 

 Свобода пересування СММ ОБСЄ залишалася обмеженою через наявність мін і 
невибухлих боєприпасів з обох боків лінії зіткнення, а також через те, що сторони 
відмовляли спостерігачам у доступі (переважно в районах, які не контролюються 
урядом). Наприклад, 23 березня в Пікузах поблизу патруля Місії вівся вогонь зі 
стрілецької зброї, а також спостерігачі чули удари, які, за їхньою оцінкою, сталися 
внаслідок рикошету двох куль за 5–10 м на північ від позиції патруля. 30 березня три 
безпілотні літальні апарати (БПЛА) СММ, які пролітали над непідконтрольними урядові 
районами, потрапили під обстріл. 

 28 березня Місія відновила застосування БПЛА дальнього радіуса дії. Ці БПЛА з 
дальністю польоту понад 160 км здійснюватимуть польоти над Донецькою і Луганською 
областями в однаковому обсязі з обох боків лінії зіткнення, і навіть вночі, коли наземне 
патрулювання обмежено з міркувань безпеки. 

 Випадки насильства на сході України призвели до низки жертв серед цивільного 
населення. Від початку 2018 року до 1 квітня СММ підтвердила факт 37 жертв серед 
цивільного населення, зокрема 8 загиблих. 

 Місія і далі сприяла доступу та проїзду працівників до та з Донецької фільтрувальної 
станції. Спостерігачі також сприяли проведенню ремонтних робіт на Петрівській насосній 
станції поблизу Артема. 

 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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