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Короткий виклад 
 

 З вечора 24 лютого та упродовж звітного періоду команди СММ фіксували численні 

вибухи, зокрема від застосування реактивних систем залпового вогню, у районі 

Щастя, а також поблизу міст Херсона, Донецька, Харкова та Києва. 

 Спостерігачі чули, як над Донецьком та Івано-Франківськом пролітали літаки. Над 

Донецьком зафіксовані 2 гелікоптери.  

 За спостереженнями Місії, у пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Польщею та 

Румунією були довгі черги.  

 СММ розпочала евакуацію після рішення евакуювати усіх міжнародних членів місії, 

прийнятого 24 лютого. 

Херсонська область 

Увечері 24 та в ніч проти 25 лютого Місія зафіксувала щонайменше 60 вибухів 

невизначеного походження на схід і північний схід від Херсона. Спостерігачі також 

чули, як із півдня на північ та зі сходу на захід на низькій висоті пролітали військові 

реактивні літаки. Місцева влада в Херсоні повідомила про жертви серед цивільного 

населення та особового складу.  

Між 08:36 та 08:55 команда СММ зафіксувала два авіаудари біля Антонівського мосту 

в районі Херсона. У другій половині дня спостерігачі чули численні вибухи, постріли 

та черг з великокаліберних кулеметів, а також звуки застосування реактивних систем 

залпового вогню з напрямку мосту. 

 

Одеська область 

Упродовж дня, за спостереженнями СММ, ситуація в місті Одесі була спокійною.  

Львівська область 

Команда Місії зафіксувала довгі черги та автозаправних станціях у Львові. 

Спостерігачі бачили, що у пунктах пропуску на кордоні біля Краківця (кордон із 

                                                 
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). 
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Польщею) та Чопа (кордон з Угорщиною) кількість автомобілів на виїзд з України 

зросла (у черзі стояли до 1 000 автівок).  

Івано-Франківська область 

 

У ніч із 24 на 25 лютого спостерігачі чули, як над Івано-Франківськом пролітав літак. 

У пункті пропуску на кордоні біля Порубного (кордон із Румунією) спостерігачі бачили 

6-кілометрові автомобільні черги на виїзд з України.  

 

Харківська область 

 

Увечері 24 та в ніч проти 25 лютого спостерігачі чули 13 вибухів невизначеного 

походження. Протягом дня 25 лютого та поза звітним періодом спостерігачі чули 

численні вибухи (від вихідного вогню та розриви боєприпасів) та звук невизначених 

боєприпасів у польоті, у тому числі внаслідок вогню із реактивних систем залпового 

вогню у цьому регіоні. 

 

Донецька область 

 

Увечері 24 лютого спостерігачі чули 19 вибухів на відстані приблизно 4–6 км на 

південний захід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний 

схід від Донецька), 549 вибухів на різній відстані в районах від південного заходу до 

північного заходу від н. п. Донецьк (непідконтрольний урядові), а також 55 вибухів на 

різній відстані в районах на захід і північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний 

урядові, 39 км на північний схід від Донецька).  

 

Протягом дня Місія зафіксувала 102 вибухи невизначеного походження на різній 

відстані в районах на схід, південь і захід від Донецька. 

 

Дніпропетровська область 

 

СММ відзначила спокійну ситуацію у Дніпрі. У другій половині дня, за 

спостереженнями Місії, деякі магазини були зачинені.  

 

Чернівецька область 

 

СММ відзначила спокійну обстановку у Чернівцях.  

 

Луганська область 

 

Увечері 24 та вночі 25 лютого СММ відзначила спокійну ситуацію біля передових 

патрульних баз у н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний 

схід від Луганська) та н. п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від 

Луганська). 

 

Вранці 25 лютого спостерігачі чули 12 вибухів біля н. п. Щастя (підконтрольний 

урядові, 20 км на північ від Луганська). Перебуваючи у Станиці Луганській, 

спостерігачі бачили 3 бронетранспортери (типу БТР) із встановленою на них зенітною 

установкою, що рухалися у бік н. п. Болотене (підконтрольний урядові, 22 км на 

північний схід від Луганська).  
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Вранці 25 лютого команда СММ зауважила спокійну ситуацію в районах біля 

передових патрульних баз у Станиці Луганській та Попасній.  

 

Київська область 

 

24 лютого в період із 17:10 до 22:13 спостерігачі чули 8 вибухів у напрямку з 

н. п. Гостомель (24 км на північний захід від Києва). У ніч із 24 на 25 лютого 

спостерігачі чули численні вибухи переважно із північно-західного напрямку. 

О 19:00 спостерігачі чули, як над Києвом пролетів літак.  

О 04:20 спостерігачі чули та бачили 2 вибухи невизначеного походження в районі 

Позняків у Києві.  

О 04:50 зафіксовано вибухи невизначеного походження біля Національного цирку в 

Шевченківському районі Києва.  

О 06:30 спостерігачі зафіксували, як над містом на низькій висоті пролітали літаки.   

Камери СММ  

 

18 із 26 камер СММ залишалися в робочому стані. Камери СММ в н. п. Гранітне 

(підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька), в н. п. Кряківка 

(підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська), на шахті 

«Октябрська» (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від Донецька), в 

н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південний захід від Донецька) та 

за 2 км на схід від н. п. Богданівка (підконтрольний урядові, 41 км на південний захід 

від Донецька перестали працювати з 16:00 25 лютого.  

 

Протягом звітного періоду камери СММ зафіксували 193 вибухи невизначеного 

походження, 48 невизначених боєприпасів, що пролетіли, і 6 спалахів дульного 

полум'я.  

 

Камера СММ в н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний 

схід від Луганська), камера СММ на парковці поблизу мосту біля Станиці Луганської 

(15 км на північний схід від Луганська), камера СММ у контрольному пункті в'їзду-

виїзду в н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька) та 

камера СММ за 1,5 км на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км 

на південь від Донецька) зафіксували пересування військових у відповідних районах. 

 

Пересування СММ 

 

Після рішення евакуювати усіх міжнародних членів місії, прийнятого 24 лютого, Місія 

розпочала проводити відповідні заходи з евакуації. 


