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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  1 3  с і ч н я  2 0 2 0  Р О К У )  

Австрія 9 Німеччина 33 

Азербайджан 1 Норвегія 11 

Албанія 6 Північна 
Македонія 26 

Бельгія  2 Польща 36 

Білорусь 5 Португалія 1 

Болгарія 46 Російська  
Федерація 41 

Боснія і  
Герцеговина 52 Румунія 29 

Вірменія 2 Сербія 15 

Греція 21 Словаччина 11 

Грузія 20 Словенія 1 

Данія 8 Сполучене 
Королівство 49 

Естонія 2 
Сполучені  
Штати  
Америки 

54 

Ірландія 8 Таджикстан 13 

Іспанія 12 Туреччина 9 

Італія 19 Угорщина 20 

Казахстан 5 Фінляндія 23 

Канада 26 Франція 16 

Киргизстан 23 Хорватія 10 

Латвія 8 Чеська 
Республіка 13 

Литва 1 Чорногорія 3 

Молдова 41 Швейцарія 6 

Нідерланди 2 Швеція 16 

  ЗАГАЛОМ 756 

Чоловіки 614 Жінки 142 www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

СПЕЦІАЛЬНА МОНІТОРИНГОВА МІСІЯ В УКРАЇНІ 

Хто ми? 
 Неозброєні цивільні спостерігачі 
 Приблизно 750 спостерігачів по всій Україні 
 Близько 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 

1 313 

 У період із 9 грудня до 12 січня Місія зафіксувала менше порушень режиму припинення 
вогню (приблизно 16 000), якщо порівнювати з 28 000 за попередні п’ять тижнів 
(4 листопада – 8 грудня). 

 СММ продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на трьох ділянках 
розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського і навколо 
них, та, зокрема, відзначила проведення робіт із розмінування на останніх двох. 

 29 грудня в Донецькій області Місія здійснювала моніторинг та сприяла звільненню 
утримуваних осіб і їх обміну на місцях. Із 2015 року це вже ввосьме, коли СММ здійснювала 
моніторинг обміну утримуваними особами. 

 Місія зафіксувала 111 одиниць озброєння, розміщених із порушенням відповідних ліній 
відведення (супроти 108 за попередні п’ять тижнів): 87 у підконтрольних урядові районах і 
24 — у непідконтрольних. СММ і далі фіксувала військову присутність і присутність 
військового типу, зокрема в житлових районах і поблизу них. Наприклад, було виявлено 
бойові машини піхоти в житловому районі Попасної та, вірогідно, зенітну установку в 
житловому районі Верхньошироківського (кол. Октябр). 

 СММ, як і раніше, фіксувала наявність протитанкових мін і невибухлих боєприпасів, зокрема 
поблизу населених пунктів і місць, де мирні житлі перетинають лінію зіткнення. Спостерігачі 
вперше виявили протитанкові міни біля підконтрольних урядові Пищевика, Красногорівки та 
Славного, а також поблизу непідконтрольних урядові Пікуз і Нової Мар'ївки. 

 У період із 9 грудня до 12 січня Місія підтвердила інформацію про 5 жертв серед цивільного 
населення: трьох поранених та двох загиблих (із початку 2020 року дві особи дістали 
поранення та ще одна особа загинула). У 2019 році кількість підтверджених СММ жертв 
серед цивільного населення становить 147 осіб: 19 загиблих і 128 поранених. 

 Цивільне населення і далі стикалося з труднощами на контрольних пунктах в’їзду-виїзду 
(КПВВ) та відповідних блокпостах вздовж лінії зіткнення. Протягом звітного періоду Місія 
повідомила про смерть трьох цивільних осіб похилого віку, що настала з природніх причин, 
коли вони очікували в черзі на перетин лінії зіткнення. У 2019 році спостерігачі повідомили 
загалом про 32 випадки смерті з природніх причин на КПВВ та відповідних блокпостах. 

 Свобода пересування СММ обмежувалася 103 рази (усі випадки, окрім трьох, сталися в 
непідконтрольних урядові районах). Окрім цього, безпілотні літальні апарати Місії зазнавали 
дії перешкод сигналу (у 55 випадках) й обстрілювалися зі стрілецької зброї (у 7 випадках). 

 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 й                   
адміністративний персонал. 

Спостерігачі СММ патрулюють біля Оленівки, що в Донецькій області (фото: ОБСЄ/Євген Малолєтка) 
** 
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