Плани мирного врегулювання війни на Донбасі
Мирний план Порошенко
Петро Порошенко
20 червня 2014, Святогірськ

ПОЛІТИЧНИЙ БЛОК

БЕЗПЕКОВИЙ БЛОК

Створення 10 км буферної
зони на українсько-російському
державному кордоні (№4)

Прислано Суркову
від МЗС України
25 серпня 2014, Київ
Створення буферної зони в
прикордонних районах України та РФ (№1)
Моніторинг кордону, верифікація з боку ОБСЄ (№3)

Двостороннє припинення
застосування зброї (№5)

Вивід незаконних збройних формувань (№4);
Гарантований коридор для виходу рос. і укр. найманців (№5)
Роззброєння (№6)
Створення в структурі МВС
підрозділів для здійснення спільного патрулювання (№7)
Узгодження губернаторів до
виборів з представниками
Донбасу (при розбіжностях рішення приймає Президент)
(№12)

Виведення незаконних
збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України (№6)

Результат зустрічі в
нормандському форматі
5 вересня 2014, Мінськ
Постійний моніторинг на
рос-укр кордоні, створення
зони безпеки в прикордонних районах із верифікацією з боку ОБСЄ (№4)
Двостороннє припинення
застосування зброї (№1)

Моніторинг та верифікацію
з боку ОБСЄ режиму незастосування зброї (№2)

Вивести незаконні збройні
формування, військову техніку, а також бойовиків і
найманців з території України (№10)

Децентралізація влади (шляхом
обрання виконкомів, захист російської мови; проект змін до
Конституції) (№11)

Децентралізація влади
(№13)

Здійснити децентралізацію
влади, зокрема через ухвалення Закону про особливий статус (№13)

Звільнення від кримінальної
відповідальності тих, хто
склав зброю і не здійснив тяжких злочинів (№2)

Звільнення від кримінальної відповідальності (№7)
Негайне звільнення всіх заручників та незаконно
утримуваних осіб (№2)
Поліпшення гуманітарної
ситуації (№11)

12 лютого 2015, Мінськ

Негайне припинення вогню в ОРДЛО (№1)

*Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
*Для збройних формувань ОРДЛО: від лінії зіткнення згідно з
Мінськом-1 (№2)
Моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ (№3)
Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп (№10)

Ухвалити закон про недопущення переслідування і
покарання осіб у зв'язку з
подіями в ОРДЛО (№6)
Негайно звільнити всіх заручників і незаконно утримуваних осіб (№5)
Поліпшення гуманітарної
ситуації (№8)

У 1й день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону про особливий статус, а також про майбутній
режим цих районів. Прийняти постанову із зазначенням території із особливим статусом на основі лінії Мінську-1 (№4)
Питання, що стосуються місцевих виборів, будуть узгоджуватися з представниками ОРДЛО. Вибори будуть проведені з
дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з
боку БДІПЛ ОБСЄ (№12)
Проведення конституційної реформи в Україні, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням
особливостей ОРДЛО, узгоджених з представниками цих
районів), а також прийняття постійного законодавства про
особливий статус ОРДЛО (№11)
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу
закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями в ОРДЛО (№5)
Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно
утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх", завершити
це найпізніше на п'ятий день після відводу (№6)
Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним (№7)

Відновлення життєдіяльності регіону (№9)

Економічне відродження
Донбасу (№14)
Запуск інклюзивного загальнонаціонального діалогу
(№10)

Гарантії безпеки для всіх учасників переговорів (№1)

Результат зустрічі в нормандському форматі

Створення середовища
безпеки (№8)

Проведення дострокових
місцевих виборів (№12)

Відновлення діяльності місцевих органів влади (№9)
Поновлення центрального
теле- і радіомовлення у Донецькій і Луганській обл. (№10)
Звільнення незаконно утримуваних адмінбудівель в Донецькій і Луганській обл. (№8)
Програма створення робочих
місць в регіоні (№14)

Комплекс заходів щодо виконання Мінського
протоколу (Мінськ-2)

Відведення всього важкого озброєння обома сторонами після
другого дня після припинення вогню на рівні відстані:

Проведення дострокових місцевих виборів (№12)

Відновлення об'єктів промисловості й інфраструктури (№15)

ІНШЕ

Мінський протокол
(Мінськ-1)

Забезпечити проведення
дострокових місцевих виборів відповідно до Закону
України «Про тимчасовий
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» (Закон про
особливий статус) (№9)

Звільнення заручників (№2)

СОЦІО-ГУМАНІТАРНИЙ БЛОК

План синхронізації

Гарантії особистої безпеки
(№4)

Ухвалити програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону (№11)

Визначення модальностей повного відновлення соціальноекономічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як
виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України)(№8)

Продовжити інклюзивний
загальнонаціональний діалог (№7)
Надати гарантії особистої
безпеки для учасників консультацій (№12)
Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у
тому числі шляхом створення робочих груп (№13)
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