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Короткий виклад 

 

 Місія отримала повідомлення про пошкодження офісу СММ в Маріуполі внаслідок 

обстрілу. 

 Процес тимчасової евакуації всіх міжнародних членів Місії майже завершено. 

Остання група – Голова Місії та вище керівництво – тепер залишить Україну. 

 Продовжується переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в 

Краматорську та Сєвєродонецьку, а переміщення раніше розміщених у Маріуполі 

відтерміновується з міркувань безпеки. З Києва розпочав рух ще один конвой 

місцевих членів Місії. 

 

Пошкодження приміщень СММ у Маріуполі внаслідок обстрілу 

 

Уранці 6 березня, близько 11:30, Місії повідомили про те, що її патрульний центр у 

Маріуполі пошкоджено в результаті обстрілу. За попередньою інформацією, що 

надійшла від місцевих членів СММ, було пошкоджено будівлю патрульного центру та 

зруйновано засоби зв’язку Місії. Крім цього, були спалені два автомобілі СММ. 

 

Ще до початку бойових дій координати приміщень Місії в Маріуполі були доведені до 

усіх сторін задля забезпечення захисту цих приміщень. 

 

Евакуація СММ 

 

Місія продовжувала проводити заходи з евакуації згідно з розпорядженням від 

24 лютого тимчасово евакуювати всіх міжнародних членів СММ. 

 

Увечері 6 березня завершилася евакуація моніторингової команди з Херсона в 

Російську Федерацію. 

 

Того ж дня тривало переміщення місцевих членів Місії, які раніше були розміщені в 

Краматорську і Сєвєродонецьку. Також почалося переміщення місцевих членів Місії, 

які раніше були розміщені в Києві. З огляду на активізацію бойових дій, що тривають, 

а також відсутність домовленості щодо гуманітарного коридору, вже вдруге 

неможливо було розпочати переміщення місцевих членів Місії з Маріуполя. 

                                                 
1 На основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 16:00 6 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). 
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Переміщення місцевих членів Місії розпочнеться, як тільки це дозволить безпекова 

ситуація. 

 

Голова СММ із вищим керівництвом залишаються в Україні, однак планують 

залишити зону діяльності СММ, оскільки усі інші міжнародні члени Місії вже виїхали. 


