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Короткий виклад 

 

 За повідомленнями, одна місцева працівниця Місії загинула внаслідок обстрілу в 

Харкові. 

 Ввечері 1 березня та вранці 2 березня команда СММ продовжувала фіксувати (чути) 

численні вибухи та вогонь із великокаліберних кулеметів у Херсоні та на його 

околицях. Спостерігачі також помітили в місті рух техніки та військ Збройних сил 

Російської Федерації. 

 Відповідно до рішення від 24 лютого тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів 

Місії моніторингова команда з Харкова продовжує евакуацію на захід територією 

України, а моніторингова команда з Херсона залишається на місці в укритті задля 

встановлення «вікна» для безпечної евакуації. 

 Голова Місії з вищим керівництвом залишатимуться в Україні до повного завершення 

евакуації. 

 

Харківська область 

 

1 березня родичі місцевої працівниці Місії із Харкова повідомили, що внаслідок 

обстрілу вона загинула поблизу свого будинку. 

 

Херсонська область 

 

Ввечері 1 березня спостерігачі чули численні вибухи, за оцінкою, внаслідок 

застосування реактивних систем залпового вогню, а також кілька черг із 

великокаліберних кулеметів у районах на північний схід від Херсона та в центрі міста. 

Спостерігачі також бачили броньовані автомобілі зі знаками розрізнення Збройних сил 

Російської Федерації, які рухалися вулицею поряд з офісом Місії у напрямку центру 

Херсона. 

 

Вранці 2 березня команда СММ чула 8 вибухів невизначеного походження в районах 

на північний схід від Херсона. Пізніше спостерігачі бачили 5 бойових броньованих 

машин (типу БРДМ), які рухалися проспектом Ушакова у напрямку центру Херсона. 

 

                                                 
1На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 17:00 2 березня 2022 року (за 

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

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

Дніпро, Чернівці, Луганськ і Київ). 

Щоденний звіт № 49/2022 
від 2 березня 2022 року1 

 



- 2 - 

  

Евакуація СММ 

 

Місія продовжує проводити заходи з евакуації згідно з прийнятим 24 лютого рішенням 

тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів Місії. 

 

2 березня тривала евакуація моніторингової команди з Харкова на захід територією 

України, до яких приєдналися кілька місцевих членів Місії, які раніше були розміщені 

в Краматорську і Дніпрі. 

 

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

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

на місці в укритті. Команда і далі 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. 


