
- 1 - 
 

 

  
1 

 

Короткий виклад 
 

 З вечора 24 лютого та упродовж звітного періоду спостерігачі і далі чули численні 

вибухи, зокрема від застосування реактивних систем залпового вогню, а також вогню 

з важкої артилерії в Херсоні, Донецьку, Харкові та Києві, а також біля них. У центрі 

Києва спостерігачі також чули стрільбу зі стрілецької зброї поблизу свого головного 

офісу. 

 Уранці 26 лютого Місія відключила свої комплекси камер відеоспостереження. У ніч 

проти 26 лютого камери зафіксували сукупно 109 вибухів невизначеного походження 

уздовж лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях. 

 Місія продовжила проводити заходи з евакуації згідно з розпорядженням від 

24 лютого евакуювати всіх міжнародних членів СММ. 

Херсонська область 

 

Упродовж вечора 25 лютого спостерігачі чули численні вибухи невизначеного 

походження на південний схід від Херсона та в Миколаєві. Удень 25 лютого команда 

СММ чула вибухи та оцінила це як вогонь із важкої артилерії в районах на північ, 

північний схід і північний захід від Херсона, зокрема поблизу Антонівського мосту. 

 

О 23:20 25 лютого Місія зафіксувала рух бойових броньованих машин через 

Антонівський міст. 

 

Голова Херсонської обласної державної адміністрації повідомив СММ, що станом на 

ранок 26 лютого бойові дії в Генічеську та Скадовську не велися. 

 

Івано-Франківська область 

 

У ніч із 25 до 26 лютого спостерігачі двічі чули звуки літака, який пролітав над Івано-

Франківськом.  

 

Харківська область 

 

Упродовж ночі проти 26 лютого в Харкові Місія констатувала спокійну ситуацію, 

проте впродовж дня 26 лютого спостерігачі чули вибухи, за їхньою оцінкою, внаслідок 

                                                 
1 На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 17:00 25 лютого 2022 року 

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

базується у десяти містах на всій території України (Херсон, Одеса, Львів, Івано–Франківськ, Харків, 

Донецьк, Дніпро, Чернівці, Луганськ і Київ). 
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вогню з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії на різній відстані та в 

різних напрямках від свого місця базування.  

 

Донецька область 

 

Протягом дня 26 лютого команда СММ чула 123 вибухи на різній відстані з півдня, 

південного заходу та заходу від Донецька (непідконтрольний уряду). 

 

Чернівецька область 

 

У другій половині дня 25 лютого спостерігачі бачили гелікоптер, який пролітав на 

низькій висоті над Чернівцями в північному напрямку. Упродовж ночі з 25 на 

26 лютого СММ констатувала спокійну ситуацію в місті. 

 

Луганська область 

 

Упродовж вечора 25 лютого Місія зафіксувала спокійну ситуацію в Луганську. 

 

Київська область 

 

У ніч проти 26 лютого в Києві спостерігачі чули численні вибухи невизначеного 

походження на різній відстані та в різних напрямках. Уранці 26 лютого, перебуваючи 

в головному офісі СММ на вул. Тургенєвській, 26, команда Місії чула численні 

постріли із стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів приблизно за 100 м на 

південь. Спостерігачі також чули і бачили, як над головним офісом, розташованим на 

вул. Тургенєвській, 26, стріляли трасуючими снарядами. 

Камери СММ  

 

У ніч із 25 на 26 лютого 18 із 26 камер СММ працювали. У період із 16:00 25 лютого 

до 08:00 26 лютого камери СММ в н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на 

північ від Донецька), н. п. Березове (підконтрольний урядові, 31 км на південний захід 

від Донецька), за 1,5 км на північний схід від н. п. Гнутове (підконтрольний урядові, 

90 км на південь від Донецька), на контрольному пункті в’їзду-виїзду біля 

н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька), на 

Донецькій фільтрувальній станції (15 км на північ від Донецька) та поблизу пам’ятника 

князю Ігорю південно-східніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід 

від Луганська) зафіксували 109 вибухів невизначеного походження.  

Уранці 26 лютого Місія відключила усі свої комплекси камер відеоспостереження. 

Пересування Місії 

 

СММ продовжувала проводити відповідні заходи з евакуації після прийняття 

24 лютого рішення евакуювати всіх міжнародних членів місії2. 

                                                 
2 Для отримання додаткової інформації див. Оперативний звіт СММ № 9/2022. 


