
 
                                                              

                                                                              Прим. № ___ 
НАКАЗ 

 
Керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України 

 
«___» квітня 2015 року               № 33/____ 
 
Про виконання Мінських домовленостей 
від 12 лютого 2015 року 
 
 Відповідно до статті 4 та розділу ІІІ Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом», наказів керівника Антитерористичного центру при СБ України від 07 
квітня 2014 року № 33/55т та від 14 вересня 2014 року № 33/752т 

 
НАКАЗУЮ: 

 
За забезпечення ефективного та дієвого контролю за виконанням українською 

стороною Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року визначити 
відповідальним начальника Штаба Антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей – першого заступника керівника 
Антитерористичного центру при СБ України генерал-полковника Воробйова 
Геннадія Петровича. 

З метою забезпечення моніторингу за виконанням Мінських домовленостей 
від 12 лютого 2015 року та організацію співпраці з ОБСЕ, іншими учасниками 
здійснити наступні організаційні заходи: 

1. Визначити відповідальну особу (помічників) для взаємодії з Спеціальною 
Моніторинговою Місією ОБСЕ в України (далі СММ ОБСЕ) та Спільного центра з 
контролю та координації з питань припинення вогню і стабілізації розмежування 
сторін. Вказану інформацію довести до СММ ОБСЕ. 

2. Поставити до відома всі сили задіяні в проведенні антитерористичної 
операції про мандат (роль) СММ ОБСЕ в реалізації заходів із дотримання Мінських 
домовленостей від 12.02.2015. 

3. З метою здійснення Місією моніторингу виконання Мінських 
домовленостей від 12.02.2015, верифікації режиму припинення вогню та відведення 
важкого озброєння, надати пропозиції (робочі проекти) щодо укладання із СММ 
ОБСЕ окремої угоди про збереження інформації із обмеженим доступом, яка буде 
надаватись українською стороною: 

- окремих даних про Замисел підготовки та відведення важкого озброєння на 
визначені відстані від лінії зіткнення сторін та стан його виконання,  
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- інформації з Головного командного центру Збройних Сил України про 
розташування позицій українських військових (окрім інформації, що має гриф 
«таємно», «цілком таємно», «особливої важливості»), 

- топографічних довідкових матеріалів (карт), що визначають фактичну лінію 
контакту, а також лінію розмежування від 19.09.2014, 

-  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, 

- визначених технічних засобів для спостереження учасниками (БПЛА, 
радіолокаційні системи, супутники, тепловізори тощо). 

4. Розглянути можливість та надати відповідні пропозиції щодо створення 
спільної комісії (спільного контролюючого органу) за участі представників РФ та 
інших учасників Мінських домовленостей, яка  матиме функції контролю за 
виконанням сторонами зобов’язань, вирішенням спорів та здійснюватиме взаємодію 
із Спільним центром з контролю та координації з питань припинення вогню і 
стабілізації розмежування сторін. 

 

5. Визначити відповідальних осіб та розробити ефективні заходи з метою 
гарантування безпеки членам СММ ОБСЕ, недоторканості їх архівів, основних 
засобів та приміщень на території, що контролюється українською владою. 
Контактну інформацію відносно відповідальних осіб довести до СММ ОБСЕ. 

6. Розробити механізм щодо забезпечення необмеженої свободи 
пересування для моніторингових команд СММ ОБСЕ. Довести до представників 
СММ ОБСЕ про необхідність завчасно погоджувати маршрути пересування вздовж 
лінії зіткнення з метою уникнення незрозумілостей, потрапляння на мінні поля 
(засідки незаконних збройних формувань, злочинних угруповань).  

7. Надати СММ ОБСЕ наявну інформацію щодо іноземних збройних 
формувань та військової техніки, а також найманців з території України, що 
перебувають на території проведення антитерористичної операції, включно з їхніми 
оборонними та наступальними позиціями. Повідомити про заходи, що вживаються 
українською стороною щодо виведення вказаних осіб із зони конфлікту. 

 
 

Керівник Антитерористичного центру -  
перший заступник Голови СБ України 
генерал-полковник                   В. Грицак 


