
Komplex opatrení pre realizáciu minských dohovorov 

____________________________________________________________ 

12. februára 2015 

 

 

1. Okamžité a komplexné prímerie v niektorých oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti 

Ukrajiny  od 00 h. 00 min. (Kyjevského času) 15. februára 2015. 

2. Stiahnutie všetkých ťažkých zbraní oboma stranami do rovnakých vzdialeností s cieľom 

vytvorenia bezpečnostné zóny v šírke najmenej 50 km vzdialenosti delostreleckých systémov 

kalibru 100 mm, a bezpečnostnej zóny v šírke 70 km pre raketomety a 140km pre raketomety 

"Tornado-S", "Hurikán", "Smeršč "a taktické raketové systémy "Točka U".: 

 pre ukrajinské vojská: z faktickej línie dotyku, 

 pre ozbrojené formácie jednotlivých rajónov Doneckej a Luhanskej oblasti od línie 

dotyku v súlade s Minským memorandom z 19.9.2014. 

Vyvedenie hore uvedených ťažkých zbraní je potrebné začať najneskôr druhý deň od 

zastavenia paľby a zakončiť v priebehu 14 dní.  

V tomto procese bude zapojená  OBSE s podporou Trojstrannej kontaktnej skupiny. 

3. Zabezpečiť efektívne monitorovanie a verifikáciu režimu ukončenia paľby a vyvedenia 

ťažkých zbraní zo strany OBSE. Pre toto použiť všetky nevyhnutné technické prostriedky, 

vrátane satelitov, bezpilotných lietajúcich prostriedkov, rádiolokačných systémov a podobne. 

4. Prvý deň po vyvedení začať rozhovory o možnostiach uskutočnenia miestnych volieb 

v súlade s ukrajinským právnym poriadkom  (zákon „O dočasnom systéme miestnej 

samosprávy v jednotlivých oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti“) a taktiež o budúcom 

režime týchto oblastí na základe spomenutého zákona. 

Najneskôr 30 dní od dátumu podpísania daného dokumentu, prijať uznesenia Verchovnej rady 

Ukrajiny, v rámci ktorého budú vyznačené územia, na ktoré sa bude vzťahovať osobitný 

režim v súlade s uvedeným zákonom a  na základe línie vymedzenej v Minskom memorande 

z 19.9.2014. 

5. Zabezpečiť oslobodenia a amnestiu prostredníctvom nadobudnutia platnosti zákona 

zamedzujúceho trestné stíhanie a trestanie osôb v spojitosti s udalosťami  v oblastiach 

Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny. 

6. Oslobodenie a výmena všetkých zajatcov a nezákonne zadržiavaných osôb na základe 

princípu „všetkých za všetkých“. Toto musí byť ukončené najneskôr  piaty deň po vyvedení. 



7. Zabezpečiť bezpečný prístup k humanitárnej pomoci  osobám, ktoré to potrebujú na 

základe medzinárodných mechanizmov. 

8. Stanovenie prvkov obnovenia sociálno-ekonomických vzťahov. Toto obsahuje aj sociálne 

prevody ako výplaty penzií, a iné platby. 

V súvislosti s týmto Ukrajina obnoví riadenie prvkov svojho bankového systému v oblastiach 

zasiahnutých konfliktom. Je možné aj vytvorenie medzinárodného mechanizmu na 

zabezpečenie takýchto prevodov. 

9. Obnovenie úplnej kontroly nad štátnou hranicou Ukrajinou v celej zóne konfliktu. Toto 

musí začať prvý deň po miestnych voľbách a ukončí sa po celkovom politickom vyriešení  

(miestne voľby v jednotlivých oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti) do konca roka 2015 

za podmienok splnenia bodu 11 – po odsúhlasení  predstaviteľmi jednotlivých oblastí 

Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci trojstrannej kontaktnej skupiny. 

10. Vyvedenie všetkých zahraničných ozbrojených formácií, vojenskej techniky  a taktiež 

žoldnierov z územia Ukrajiny pod dohľadom OBSE. Odzbrojenie všetkých nezákonných 

skupín. 

11. Vykonanie ústavnej reformy na Ukrajine. Nová ústava nadobudne platnosť koncom roka 

2015 a jej kľúčovým elementom by mala byť decentralizácia (zohľadnenie zvláštností 

jednotlivých oblastí Doneckej a Luhanskej oblasti odsúhlasených ich predstaviteľmi). Taktiež 

prijatie zákona o osobitnom štatúte Doneckej a Luhanskej oblasti v súlade s opatreniami, 

uvedenými v poznámke 1, do konca roka 2015. 

12. Na základe zákona y „O dočasnom systéme miestnej samosprávy v jednotlivých 

oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti“ prerokovať a odsúhlasovať otázky týkajúce sa 

miestnych volieb s predstaviteľmi Doneckej a Luhanskej oblasti v rámci trojstrannej 

kontaktnej skupiny. Voľby budú vykonané s dodržaním  štandardov OBSE a monitorované 

OBSE. 

13. Zintenzívnenie činnosti trojstrannej kontaktnej skupiny vytvorením pracovných skupín na 

realizáciu Minských dohôd. Tieto budú zohľadňovať zloženie trojstrannej kontaktnej skupiny. 

Príloha: 

Tieto opatrenia vyplývajú so zákona „O dočasnom systéme miestnej samosprávy 

v jednotlivých oblastiach Doneckej a Luhanskej oblasti“: 

 Oslobodenie od trestania, stíhania a diskriminácie osôb spojených s udalosťami v 

Doneckej a Luhanskej oblasti. 

 Právo na jazykové samourčenie. 

 Účasť orgánov miestnej samosprávy vo vymenovaní osôb do riadiacich funkcii do 

orgánov prokuratúry a súdov v  Doneckej a Luhanskej oblasti. 



 Možnosť centrálnych orgánov výkonnej moci uzatvárať  s príslušnými orgánmi miestnej 

samosprávy dohody o ekonomickom, sociálnom a  kultúrnom rozvoji  Doneckej 

a Luhanskej oblasti. 

 Podpora štátu sociálno-ekonomickému rozvoju Doneckej a Luhanskej oblasti. 

 Súčinnosť centrálnych orgánov pri realizácii cezhraničnej spolupráci s orgánmi Doneckej 

a Luhanskej oblasti. 

 Vytvorenie oddielov národnej milície na základe rozhodnutia miestnych výborov 

s cieľom udržania spoločenského poriadku v  Doneckej a Luhanskej oblasti. 

 Právomoci poslancov miestnych výborov a  predstaviteľov zvolených v predčasných 

voľbách nemôžu byť touto dohodou predčasne ukončené. 

 

Dokument podpísali účastníci trojstrannej kontaktnej skupiny: 

H. Taljavini 

L.D. Kučma 

K.J. Zubarov 

      A.V. Zacharčenko 

      I.V. Plotnickij 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný preklad. Bez jazykovej korektúry. 


