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Австрія 10 Німеччина 35 

Азербайджан 1 Норвегія 10 

Албанія 6 Північна 
Македонія 27 

Бельгія  1 Польща 33 

Білорусь 7 Португалія 2 

Болгарія 41 Російська  
Федерація 37 

Боснія і  
Герцеговина 48 Румунія 29 

Вірменія 1 Сербія 11 

Греція 19 Словаччина 11 

Грузія 20 Сполучене 
Королівство 53 

Данія 9 
Сполучені  
Штати  
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Естонія 2 Таджикстан 13 

Ірландія 9 Туреччина 11 

Іспанія 11 Угорщина 22 

Італія 22 Фінляндія 25 

Казахстан 4 Франція 13 

Канада 26 Хорватія 9 

Киргизстан 23 Чеська 
Республіка 13 

Латвія 8 Чорногорія 3 

Литва 1 Швейцарія 7 

Молдова 38 Швеція 24 

Нідерланди 2   
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СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 750 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 

1 309  

 21 липня заява про підтвердження відданості припиненню вогню, погоджена на засіданні 
Тристоронньої контактної групи 17 липня, набула чинності, після чого було відмічене суттєве 
зниження кількості зафіксованих порушень режиму тиші. 

 У період із 15 до 28 липня Місія зафіксувала понад 6 000 порушень режиму припинення 
вогню (супроти майже 14 000 за попередній двотижневий період). Більше 75% порушень 
режиму тиші зафіксовано в перші шість днів звітного періоду до того, як заява про 
підтвердження відданості припиненню вогню набула чинності. 

 У наступні дні після набуття чинності цієї заяви в більшості районів було спокійно, тимчасом 
рівень насилля залишався високим у трьох районах, зокрема в районі Попасної, 
Первомайська та Золотого Луганської області. 

 Безпекова ситуація на ділянці розведення у районі Станиці Луганської залишалася 
спокійною після того, як 26 червня Місія відзначила початок процесу розведення сил та 
засобів на цій ділянці. 

 Місія сприяла забезпеченню доступу інженерів із підконтрольних урядові районів до мосту 
біля Станиці Луганської для проведення спільної технічної оцінки стану мосту з інженерами з 
непідконтрольних урядові районів. 

 СММ підтвердила інформацію про 4 загиблих і 13 поранених цивільних осіб. Таким чином, 
загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року становить 98 осіб: 
14 загиблих і 84 поранених. З моменту набуття чинності заяви про підтвердження відданості 
припиненню вогню не було зафіксовано жодної жертви серед цивільного населення. 

 Команди СММ фіксували спричинені обстрілами та вогнем зі стрілецької зброї пошкодження 
цивільних об’єктів та об’єктів інфраструктури в багатьох місцях уздовж лінії зіткнення. Всі ці 
випадки сталися до набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню 
вогню. 

 Місія виявила 178 одиниць озброєння, розміщених із порушенням узгоджених ліній 
відведення (зокрема 143 в непідконтрольних урядові районах). СММ також зафіксувала 
наявність мін і невибухлих боєприпасів. 

 Окрім обмежень, пов’язаних із наявністю мін та невибухлих боєприпасів, спостерігачі 
стикалися з обмеженнями свободи пересування 44 рази — усе в непідконтрольних урядові 
районах. 

 У трьох випадках по безпілотних літальних апаратах (БПЛА) СММ стріляли зі стрілецької 
зброї, при цьому, один БПЛА було пошкоджено. Крім цього, БПЛА СММ у 76 випадках 
зазнавали дії перешкод сигналу, за оцінкою, в результаті глушіння. 

 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. 

Співробітники СММ поблизу Станиці Луганської (Віктор Конопкін/ОБСЄ) ** 
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