
Зазначене задекларовано як перелік заходів з виконання Мінських 
домовленостей від 12 лютого 2015 року. Відповідні доручення підготовлено 
Кабінетом Міністрів України та Адміністрацією Президента України. У 
системі СБУ – відповідальний підрозділ – Штаб АТЦ. 

Лист СММ ОБСЄ від 13 лютого 2015 

Підписантам Комплексу заходів з імплементації Мінських домовленостей. 

Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ в Україні вітає прийняття комплексу 
заходів з імплементації Мінських домовленостей на засіданні Тристоронньої 
Контактної Групи, що відбулося 11-12 лютого 2015 року, і готова підтримати 
реалізацію комплексу. 
СММ наголошує, що її моніторингові команди розміщені по всій території 
України, в тому числі на територіях, що не контролюються українським 
урядом. 
Зважаючи на заходи комплексу, в яких згадується ОБСЄ [Заходи №2, №3 і 
№10] СММ пропонує виконання наступних дій для забезпечення ефективного 
сприяння з боку СММ у відповідності зі своїм мандатом, як це передбачено 
рішенням PC.DEC /1117 від 21 березня 2014 року. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

З метою забезпечення ефективного та дієвого моніторингу дотримання 
комплексу заходів, а також усвідомлюючи необхідність забезпечення безпеки 
всіх учасників, СММ висловлює щирі сподівання, що учасники: 

1. Сумлінно та всесторонньо співпрацюють між собою та з СММ; 

2. Проінформували всі ланки командування та всі підрозділи і групи, 
включаючи персонал контрольно-пропускних пунктів про: 
a) всі положення комплексу заходів; 
b) мандат СММ та його роль у підтримці реалізації комплексу заходів. 

3. Нададуть СММ імена та контактну інформацію офіційних 
відповідальних осіб (на високому та робочому рівнях) усіх учасників 
для підтримання зв’язку з СММ з питань реалізації комплексу - негайно; 

4. Нададуть СММ детальний перелік запланованих дій, які будуть 
здійснені учасниками з метою забезпечення суворого дотримання 
режиму припинення вогню 15 лютого 00: 00год. [Захід №1] - якомога 
швидше, але не пізніше 12:00 год. 14 лютого, щоб забезпечити 
моніторинг з боку СММ [Захід №3]. 
 

5. Негайно створять спільну комісію для сприяння реалізації заходів №1 і 
№2, яка буде діяти в якості спільного контролюючого органу, що 



дозволить її членам належним чином виконувати свої зобов'язання, 
надасть платформу для вирішення спорів, скарг і запитань; проводити 
спільну верифікацію і допоможе розвивати взаємну довіру. Комісія 
повинна мати чітке коло повноважень, включаючи детальний графік 
роботи, які повинні бути однозначно погоджені її членами, з повною 
політичною, військовою, фінансовою та логістичною підтримкою; СММ 
у відповідності зі своїм мандатом буде проводити моніторинг роботи 
даного органу і підтримувати зв'язок при необхідності. 

6. Розроблять та нададуть СММ модальності для оголошення 2 дня 
режиму припинення вогню, зокрема, повноваження спільної комісії, для 
того, щоб дати можливість учасникам почати відведення [Захід №2] - 
негайно; 

7. Визначать роль Спільного центру з контролю та координації (СЦКК); 

8. Запровадили ефективні заходи з метою гарантування безпеки членів 
місії СММ та недоторканості архівів, основних засобів та приміщень 
СММ; 

9. Здійснюватимуть кроки та проінформують СММ щодо заходів 
забезпечення необмеженої свободи пересування для моніторингових 
команд СММ у будь- який час, невідкладно, не пізніше, ніж 00:00 годин 
15 лютого, у тому числі: 

а) Надання імен та контактної інформації всіх осіб, військових та 
невійськових, які виконують завдання з забезпечення безпеки СММ, 
список яких повинен оновлюватися щотижнево; 
б) Інформування про потенційну присутність озброєних осіб чи груп, що 
вже продемонстрували наміри не виконувати положення комплексу; 
в) Заміновані території, включно з усіма картами. 

СПРИЯННЯ (Захід №2) 
10. З метою «сприяння» процесу відведення важкого озброєння, СММ 

вимагає від учасників виробити детальний план відведення та надати 
СММ наступну інформацію до 18:00 год. 14 лютого 2015: 
а) централізовані та попередньо узгоджені місця для відведення зброї; 
б) визначені маршрути відведення, погоджені учасниками; 
в) опис обладнання для реєстрації, включно з попереднім місцем його 
розміщення до виведення; 
г) графіки. 
 

МОНІТОРИНГ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ (Захід № 3) 

11. 3 метою моніторингу та верифікації режиму припинення вогню та 
відведення важкого озброєння, СММ необхідно отримати не пізніше 
18:00 год. 14 лютого 2015: 



а) топографічні довідкові матеріали (карти), що визначають фактичну 
лінію контакту, а також лінію розмежування від 19 вересня, погоджену 
учасниками; 
б) оперативну інформацію від учасників, включно з детальним 
переліком військового озброєння та збройних формувань, що не 
підлягають відведенню, існуючих військових сил всіх сторін, разом з 
їхніми оборонними та наступальними позиціями в межах 50-
кілометрової зони безпеки; 
в) визначення технічних засобів для спостереження учасниками (БПЛА, 
радіолокаційні системи, супутники, тепловізори тощо). 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ (Захід № 10) 

12. З метою спостереження за виведенням всіх іноземних збройних 
формувань та військової техніки, а також найманців з території України, 
СММ потребує підтвердити не пізніше 18:00 год. 14 лютого 2015 
наступне: 
а) іноземну військову техніку та підрозділи, присутні на території 
України, включно з їхніми оборонними та наступальними позиціями; 
б) процедуру та графік виведення, заплановані учасниками. 

ПОДАЛЬША КООРДИНАЦІЯ 

13. СММ пропонує 14 лютого провести першу зустріч з офіційними 
відповідальними особами всіх учасників з метою обговорення всіх 
вищезазначених питань: 
а) на рівні ключових міністерств в Києві; 
б) зі штабами СЦКК; 
в) з тими, які здійснюють контроль над територіями на Сході України, 
непідконтрольними уряду. 

Зазначене відпрацьовано Штабом АТЦ із врахуванням пропозицій від МОУ, 
СБУ, МВС та ДПС України, відповідь направлено до МЗС України для 
подальшої передачі партнерам з СММ ОБСЄ за № 33/3042 від 03.04.15. 

 


