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Короткий виклад 

 

 СММ зафіксувала значне погіршення безпекової ситуації у різних місцях України з 

раннього ранку 24 лютого. 

 Спостерігачі чули численні вибухи, зокрема внаслідок вогню з реактивних систем 

залпового вогню. 

 Місія зафіксувала, що над Херсоном і Києвом пролетіла військова авіація. 

 СММ констатувала різке збільшення кількості обстрілів у підконтрольних урядові 

районах Луганської області. 

 У різних місцях України спостерігачі бачили менше людей на вулицях, а також 

зафіксували довгі черги до магазинів, аптек, банкоматів та автозаправних станцій. 

 

Херсонська область 

 

Упродовж дня спостерігачі чули численні вибухи навколо Херсона, зокрема 7 вибухів 

від вихідного вогню з реактивної системи залпового вогню. 

 

Об 11:35 СММ відзначила інтенсифікацію переміщення Збройних сил України навколо 

Херсона, зокрема вантажівок, причепів, командно-штабних машин та автоцистерн. 

 

Об 11:47 у Херсоні спостерігачі бачили, як над містом пролітали 20 вертольотів (Mi-28 

і Mi-8) із нанесеними червоними зірками на бортах. 

 

Одеська область 

 

Орієнтовно о 05:20 спостерігачі чули численні вибухи поблизу Одеси, а приблизно об 

11:00 — іще щонайменше 1 вибух. 

 

Львівська область 

 

СММ зафіксувала довгі черги до аптек та автозаправних станцій. 

  

                                                 
1 На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 17:00 24 лютого 2022 року 

(за східноєвропейським часом). За рішенням Постійної ради №1117 від 21 березня 2014 року, СММ 

базується в десяти містах по всій Україні (Херсон, Одеса, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Донецьк, 

Дніпро, Чернівці, Луганськ і Київ). 

Щоденний звіт № 43/2022 
від 24 лютого 2022 року1 
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Івано-Франківська область 

 

Уранці 24 лютого спостерігачі чули 1 вибух поблизу Івано-Франківська, імовірно з 

напрямку військового аеродрому. У населеному пункті команда Місії зауважила довгі 

черги до аптек, автозаправних станцій і банкоматів. 

 

Патруль, який раніше був направлений до Закарпатської області, повернувся до 

Івано-Франківська. Відрядження решти патрулів було призупинено. 

 

Харківська область 

 

Упродовж дня, перебуваючи в Харкові, спостерігачі чули численні вибухи, зокрема в 

радіусі орієнтовно 3–5 км від центру міста. 

 

Донецька область 

 

Уранці 24 лютого спостерігачі чули хаотичні обстріли околиць н. п. Краматорськ 

(підконтрольний урядові, 83 км на північ від Донецька), н. п. Бахмут (кол. Артемівськ; 

підконтрольний урядові, 67 км на північ від Донецька), н. п. Маріуполь 

(підконтрольний урядові, 102 км на південь від Донецька) і н. п. Донецьк 

(непідконтрольний урядові). 

 

Опівдні, перебуваючи в Бахмуті, команда Місії чула гучні вибухи в радіусі орієнтовно 

8–10 км від населеного пункту. О 13:45 спостерігачі чули вихідний вогонь із реактивної 

системи залпового вогню приблизно за 3–5 км на північ. Крім цього, команда СММ 

зафіксувала танки та військові вантажівки в населеному пункті. Орієнтовно о 15:00 

спостерігачі чули 5 вибухів від вихідного вогню приблизно за 3–5 км на південний схід. 

 

О 16:21, перебуваючи в н. п. Костянтинівка (підконтрольний урядові, 60 км на північ 

від Донецька), команда Місії зафіксувала автоколону Збройних сил України у складі 

14 бронетранспортерів (БТР-80) і 3 військових вантажівок (кожна буксирувала міномет 

2Б9 «Волошка», 82 мм), яка рухалася у напрямку Краматорська автошляхом Н20. 

 

Упродовж дня, перебуваючи в Краматорську, Маріуполі та Донецьку, спостерігачі 

чули звуки віддаленого обстрілу. 

 

Співробітників Місії із передових патрульних баз СММ у н. п. Покровськ 

(кол. Красноармійськ; підконтрольний урядові, 55 км на північний захід від Донецька) 

і н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) 

переміщені до патрульного центру в Краматорську, з передової патрульної бази в 

н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) — до 

патрульного центру в Донецьку, з передової патрульної бази в н. п. Волноваха 

(підконтрольний урядові, 53 км на південь від Донецька) — до патрульного центру в 

Маріуполі. 

 

Зв’язок із камерами Місії в н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь 

від Донецька) та н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від 

Донецька) втрачено о 06:35 і 08:51, відповідно. О 12:00 команда технічного 
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моніторингу у Головному офісі Місії в Києві знову почала отримувати дані з камери 

СММ у Широкиному2. 

 

Дніпропетровська область 

 

Уранці 24 лютого команда Місії зафіксувала спокійну ситуацію в Дніпрі. У другій 

половині дня спостерігачі бачили закриті магазини, довгі черги перед аптеками та 

банкоматами, а також відзначили менш інтенсивне переміщення цивільних осіб і 

транспортних засобів у населеному пункті. 

 

Чернівецька область 

 

Уранці 24 лютого спостерігачі бачили чимало людей біля банкоматів і на 

автозаправних станціях, менш інтенсивний рух транспорту в Чернівцях, а також 

блокпости на основних автодорогах. 

 

Луганська область 

 

Упродовж дня, перебуваючи в н. п. Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на 

північний захід від Луганська), н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 

16 км на північний схід від Луганська), н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км 

на захід від Луганська) та н. п. Щастя (підконтрольний урядові, 20 км на північ від 

Луганська), спостерігачі чули численні вибухи. Спостерігачі чули інтенсивний обстріл 

із напрямку Щастя. У Сєвєродонецьку спостерігачі чули розриви снарядів із важкої 

артилерії, зокрема реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню. Через 

інтенсивні обстріли співробітники Місії перемістилися в укриття у Щасті та Станиці 

Луганській. СММ відзначила, що ближче до кінця звітного періоду рівень бойової 

активності знизився. У період між 15:38 і 15:49, перебуваючи в центральній частині 

Луганська, команда Місії чула 12 віддалених вибухів невизначеного походження на 

північ і північний захід. 

 

Надвечір, перебуваючи у Станиці Луганській, спостерігачі бачили 

6 бронетранспортерів (типу БТР), які рухалися в напрямку Щастя. 

 

Київська область 

 

Приблизно о 04:35 спостерігачі чули 15 вибухів невизначеного походження з району 

н. п. Бориспіль (32 км на схід від Києва). О 05:15 спостерігачі чули та бачили вибух у 

районі аеропорту «Жуляни». 

 

У період між 13:00 і 14:00 спостерігачі і далі чули періодичні вибухи, а також бачили, 

як реактивні літаки та військові гелікоптери пролітали над Києвом. О 13:30, 

перебуваючи в н. п. Гостомель (24 км на північний захід від Києва), спостерігачі 

бачили, як над ними пролетіли щонайменше 2 реактивні бойові літаки (ймовірно 

СУ-25). О 13:25, перебуваючи на західному краї моста ім. Патона в центральній частині 

Києва, спостерігачі бачили 3 військові літаки, які летіли на схід. 

 

                                                 
2 Камери СММ у н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька) та 

н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) не функціонували з 18:10 

21 лютого 2022 року та з 06:23 22 лютого 2022 року, відповідно. 
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Орієнтовно опівдні спостерігачі чули епізодичні вибухи зі східного напрямку. 

Перебуваючи у центральній частині Києва, спостерігачі бачили колону у складі 

щонайменше 25 військових транспортних машин. 

 

О 14:15, перебуваючи в центральній частині Києва, команда СММ чула приблизно 

10 вибухів із району н. п. Ірпінь (22 км на захід від Києва), орієнтовно за 25 км на 

північний схід від центру Києва. Спостерігачі також чули військовий літак, який 

пролетів над ними, та бачили 2 військові машини, які рухалися на схід вулицею 

Великою Житомирською. О 16:15 команда Місії бачила літак, який летів на південь над 

західною частиною Києва. 

 

Упродовж дня спостерігачі бачили, що озброєні співробітники правоохоронних органів 

охороняли урядові будівлі. Спостерігачі також відзначили, що деякі відділення банків 

були закриті, а в деяких банкоматах закінчилася готівка. 


