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Короткий виклад 
 

 Увечері 28 лютого, а також вранці 1 березня команди СММ продовжували фіксувати 

(чути) численні вибухи та вогонь із великокаліберних кулеметів у Донецьку, Харкові, 

Херсоні та на їх околицях. 

 1 березня моніторингові команди з патрульних центрів у Донецьку та Луганську були 

евакуйовані, а моніторингова команда з Харкова переїхала до Дніпра в очікуванні на 

організацію подальшого виїзду з країни. Моніторингова команда СММ у Херсоні 

залишається на місці в укритті. Голова Місії з вищим керівництвом залишатимуться 

в Україні до повного завершення евакуації. 

 Місія продовжує проводити заходи з евакуації згідно з прийнятим 25 лютого рішення 

тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів Місії. 

 

Херсонська область 

 

Уранці та вдень 1 березня спостерігачі чули щонайменше 40 вибухів невизначеного 

походження, 2 постріли з вогнепальної зброї (зокрема один над офісною будівлею 

СММ) та численні черги із великокаліберних кулеметів у районах на північ та 

північний схід від Херсона. 

 

Харківська область 

 

Уранці 1 березня команда СММ чула, що біля офісу Місії в центрі Харкова вели 

інтенсивний обстріл. 

 

Донецька область 

 

Увечері 28 лютого спостерігачі чули 20 вибухів невизначеного походження приблизно 

за 15 км на південь та південний захід. 

  

                                                 
1 На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 17:00 28 лютого 2022 року 

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

базується у десяти містах на всій Україні (Херсон, Одеса, Львів, Івано–Франківськ, Харків, Донецьк, 

Дніпро, Чернівці, Луганськ і Київ). 

Щоденний звіт № 48/2022 
від 1 березня 2022 року1 
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Евакуація СММ 

 

1 березня були евакуйовані моніторингові команди з патрульних центрів у Донецьку та 

Луганську, а моніторингова команда з Харкова переїхала до Дніпра в очікуванні на 

організацію подальшого виїзду з країни. 

 

З огляду на продовження бойових дій, зокрема постійні обстріли та повідомлення про 

бої, а також динамічну зміну ліній фронту, моніторингова команда в Херсоні лишається 

в укритті. Команда проводить динамічну оцінку безпекових ризиків задля 

встановлення «вікна», коли можна буде безпечно виїхати. 

 

Голова Місії з вищим керівництвом залишатимуться в Україні до повного завершення 

евакуації. 

 

Місія продовжує проводити заходи з евакуації після прийняття 25 лютого рішення 

тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів Місії. 


