
 

 

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ (СММ) ОБСЄ В УКРАЇНІ: ФАКТИ                   

Оновлена версія станом на грудень 2016 

21 березня 2014 року Постійна Рада ОБСЄ ухвалила рішення направити в Україну 

Спеціальну моніторингову місію, що складається з цивільних неозброєних спостерігачів. 

Нижче наведені основні факти про діяльність місії.  

Чому ОБСЄ направила Спеціальну моніторингову місію в Україну? 

Мир і стабільність в Україні опинилися під загрозою. ОБСЄ як найбільша у світі регіональна 

організація, що займається питаннями безпеки, вирішила надати підтримку країні. 

Хто вирішив направити СММ в Україну? 

Місія була направлена на прохання українського уряду і за рішенням всіх 57 держав-

учасниць ОБСЄ.  

Якими є цілі Спеціальної моніторингової місії? 

Цілі роботи місії - це збір інформації, звіт про ситуацію з безпекою та встановлення фактів, 

зокрема, про конкретні події на місцях. Спостерігачі спілкуються з різними групами 

громадськості - з представниками влади на всіх рівнях, громадянського суспільства, 

етнічних і релігійних груп, місцевих громад і органів місцевого самоврядування.  

Основне завдання місії - допомогти Україні знизити рівень напруженості і сприяти діалогу 

між усіма сторонами. 

Хто входить до складу місії? 

На даний час місія складається з близько 700 цивільних неозброєних спостерігачів з більш 

ніж 40 держав-учасниць ОБСЄ. Також у місії працюють співробітники з України, які 

займають посади перекладачів, радників та адміністративного персоналу.  

Згідно з мандатом місії, Голова СММ має право збільшити кількість спостерігачів до тисячі. 

Де працює СММ? 

Мандат місії поширюється на всю територію України. Головний офіс місії знаходиться у 

Києві. Команди спостерігачів працюють в 10 найбільших містах України: Дніпропетровську, 

Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні, Чернівцях. 

Також місія має кілька представництв та передових патрульних баз. У Донецькій і 

Луганській областях наразі працює майже 600 спостерігачів. 

Як працює місія?  

Головні принципи роботи місії – об'єктивність, неупередженість та прозорість. Кожна 

команда складається з керівника та спостерігачів. Спостерігачі працюють невеликими 

групами позмінно сім днів на тиждень. 



Як довго буде працювати Спеціальна моніторингова місія? 

Місія розпочала роботу 21 березня 2014 року. У лютому її мандат було продовжено до 31 

березня 2017 року. В подальшому, за необхідності, його також можуть продовжити  

Кому звітують спостерігачі?  

Спостерігачі щодня надають звіти державам-учасницям ОБСЄ. Звіти місії також доступні 

широкій громадськості та ЗМІ на офіційному сайті ОБСЄ трьома мовами (англійською, 

українською та російською): www.osce.org/uk/node/155856 

Я журналіст. Як я можу зв'язатися з представниками СММ ОБСЄ для того, щоб 

отримати коментар/інтерв'ю?  

Контакти співробітників відділу преси, які працюють у головному офісі місії в Києві:  

 Марія Алексевич, Старший спеціаліст відділу преси, Моб.: +380 93 691 67 90,  

+380 50 382 51 92; e-mail: mariia.aleksevych@osce.org, smm-media@osce.org 

 Надя Кайданович, Медіа-аналітик, Моб.:  +38 067 827 37 11, e-mail: 

nadiia.kaidanovych@osce.org, smm-media@osce.org 

Я хочу передати спостерігачам місії інформацію про ситуацію в моєму регіоні, щоб 

вони приїхали і побачили все на власні очі. Як мені це зробити? 

Ви можете надіслати інформацію на адресу загальної електронної пошти: smmua@osce.org. 

Спостерігачі місії не завжди мають можливість відповісти на всі індивідуальні запити, але 

вони беруть їх до уваги в ході своєї роботи. 
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