
 

2019 Звіт Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ)   

osce.org/uk/ukraine-smm 

 20 травня 

 

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 0  т р а в н я  2 0 1 9  Р О К У )  

Австрія 10 Німеччина 36 

Азербайджан 1 Норвегія 13 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  1 Польща 35 

Білорусь 7 Португалія 2 

Болгарія 42 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 47 Румунія 30 

Вірменія 1 Сербія 12 

Греція 20 Словаччина 10 

Грузія 22 Словенія 1 

Данія 10 Сполучене 
Королівство 56 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

57 

Ірландія 9 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 10 

Італія 22 Угорщина 22 

Казахстан 4 Фінляндія 25 

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 773 

Чоловіки 614 Жінки 159 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 

1 317  

 Упродовж останніх двох тижнів СММ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму 
припинення вогню на сході України, якщо порівнювати з періодом великодніх свят 
(православного Великодня), коли було зафіксовано відносно низький рівень насильства. У 
період із 6 до 19 травня спостерігачі щотижня фіксували близько 7 000 порушень режиму 
припинення вогню (до цього за тиждень було зафіксовано приблизно 4 000 порушень). 

 Протягом другого тижня травня Місія констатувала значне збільшення застосування 
озброєння, яке мало бути відведене відповідно до Мінських угод (близько 1 000 випадків). 
Загалом, у період із 6 до 19 травня спостерігачі зафіксували 277 одиниць озброєння, 
розміщених із порушенням узгоджених ліній відведення (з яких 216 — у непідконтрольних 
урядові районах). 

 Об’єкти цивільної інфраструктури продовжували зазнавати пошкоджень внаслідок обстрілів 
зі стрілецької зброї та важкого озброєння. Зокрема, члени патруля Місії бачили свіжі 
пошкодження двох функціонуючих шкіл у Троїцькому й у Золотому-5 (Михайлівці), що 
виникли внаслідок стрілянини. У Троїцькому спостерігачам повідомили, що на момент 
стрілянини учні були у школі. У період із грудня 2018 року школа в Золотому зазнавала 
пошкоджень 9 разів. Продовжувалися обстріли в районі Донецької фільтрувальної станції, 
що забезпечує питною водою близько 380 000 людей з обох боків лінії зіткнення. Так, 
наприклад, 15 травня, сприяючи встановленню режиму припинення вогню і здійснюючи 
моніторинг його дотримання для уможливлення функціонування станції, спостерігачі Місії 
чули 3 вибухи від вихідного вогню на відстані менше 300 м від їхньої позиції. 

 Місія підтвердила інформацію про двох жертв серед цивільного населення. Таким чином, 
загальна кількість жертв, зафіксованих СММ, у 2019 році становить 35 осіб (зокрема, 
6 загиблих і 29 поранених). В одному з випадків чоловік помер внаслідок вибуху металевого 
предмета, який він знайшов на околицях Великої Новосілки. 

 У непідконтрольних урядові районах Донецької області члени патрулів Місії і далі фіксували, 
як люди подавали заяви на отримання паспортів Російської Федерації. За спостереженнями 
СММ, аналогічна ситуація склалася і в Луганській області. 

 СММ продовжувала сприяти проведенню ремонтних робіт на життєво важливих об’єктах 
цивільної інфраструктури з обох боків лінії зіткнення, зокрема на ділянці ліній 
електропередачі між Золотим-5 (Михайлівкою) та Южною Ломуваткою, а також у майже 
150 пошкоджених будинках у Мар’їнці та Красногорівці. 

 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, два заступники Голови 
Місії, радники, аналітики та ін. 

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

Школярка біля школи, розташованої поблизу лінії зіткнення (Донецька область) (ОБСЄ/Євген Малолєтка) 
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