
Для службового користування 

Прим. № 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ 

за результатами наради Президента України із керівниками  

центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво  

військовими формуваннями, та правоохоронних органів 

7 вересня 2014 року 

Адміністрація Президента України 

За результатами наради Президента України із керівниками 

центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво 

військовими формуваннями, та правоохоронних органів, що відбулася 

7 вересня 2014 року в Адміністрації Президента України, учасникам наради 

п р о п о н у є т ь с я :  

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

В.ГЕЛЕТЕЮ 

В.МУЖЕНКУ 

B.ПОЛТОРАКУ 

М.ЛИТВИНУ 

О.ЛИТВИНЕНКУ 

1. Підготувати та доповісти статистичні дані щодо втрат (загибель, 

захоплення у полон, зниклі без вісті) військовослужбовців і цивільного 

населення з моменту оголошення режиму припинення вогню. Дані про всі 

випадки таких втрат надавати до Інформаційно-аналітичного центру Ради 

національної безпеки і оборони України для узагальнення і зведення в 

статистичну довідку. 

Термін - невідкладно 

П.КЛІМКІНУ 

В.МУЖЕНКУ 

В.ГРОЙСМАНУ 

2. Вжити заходів щодо направлення у райони аеропорту "Донецьк", 

населених пунктів Станиця Луганська, Тельманове, Бахмутка, Дебальцеве та 

блок-постів, що розташовані на східних окраїнах Маріуполя спостерігачів 

Місії ОБСЄ, оснащених відповідними технічними засобами для фіксації усіх 

випадків порушень режиму припинення вогню. 

Інформацію про порушення режиму припинення вогню негайно доводити до 

відома міжнародних організацій та країн-партнерів.  

 
Термін - невідкладно  



А.АВАКОВУ 

С.ПОЛТОРАКУ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

В.МУЖЕНКУ 

3. Спланувати та організувати участь спеціальних батальйонів Міністерства 

внутрішніх справ України у заходах контр диверсійної боротьби. 

 

Термін — невідкладно 

В.ГЕЛЕТЕЮ 
А.АВАКОВУ 

4. Розробити план дій спеціальних підрозділів, призначених для здійснення 

повноважень щодо виявлення і попередження фактів ухилення від виконання бойових 

завдань військовослужбовцями та працівниками правоохоронних органів, які беруть 

участь в антитерористичній операції. 

До участі у цих заходах залучити особовий склад батальйонів "Донбас", 

"Дніпро", "Миротворець". 

Термін - до 11 вересня 2014 року 

В.МУЖЕНКУ 
П.КЛІМКІНУ 

5. Спільно з Генеральним штабом збройних сил Російської Федерації 

підготувати меморандум про обмін інформацією по лінії зіткнення сторін, у якому має 

бути чітко визначено: 

а) населені пункти, які знаходяться під контролем української сторони; 

б) населені пункти, які знаходяться під контролем незаконних озброєних 

формувань; 

в) спірні території та населені пункти. 

Підписання зазначеного меморандуму ініціювати після прийняття Президентом 

України відповідного рішення. 

Термін - протягом тижня 

6. Інформацію щодо спірних територій передати представникам спостережної 

Місії ОБСЄ для оцінки розбіжностей та з'ясування реальної підконтрольності цих 

населених пунктів. 

Термін — невідкладно 



з 

А.ЯЦЕНЮКУ 

В.ГЕЛЕТЕЮ 

В.МУЖЕНКУ 

7. Посилити оборону по всій лінії зіткнення сторін. Визначити координати 

укріплених районів. Розробити план робіт по побудові фортифікаційних споруд. 

Відпрацювати та надати до Кабінету Міністрів України технічні умови довготривалих 

оборонних споруд (типовий варіант споруди), придатних до використання у зимовий 

період. 

До виконання робіт залучити можливості обласних державних адміністрацій, 

закріпивши за ними відповідні ділянки лінії оборони. 

Для будівництва інфраструктури укріплених районів використовувати 

відмобілізованих будівельних батальйонів та особовий склад розформованих 

військових частин (БТрО "Прикарпаття", 51 омбр). 

Визначити та доповісти кількість мобілізованих для участі у будівельних 

роботах. 

Термін — протягом двох тижнів 

Доповісти Президентові України до 

18.00 8 вересня 2014 року 

В.ГРОЙСМАНУ 

В.ГЕЛЕТЕЮ 

В.МУЖЕНКУ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

8. Розробити графік руху колони для доставки вантажу з гуманітарною 

допомогою для мирного населення м. Луганськ. 

Термін — до 9 вересня 2014 року 

9. Вжити заходів щодо доставки гуманітарної допомоги до м. Луганськ одразу 

після припинення вогню. Забезпечити прибуття українського гуманітарного вантажу 

раніше російського. Доручити кожному водію українського гуманітарного конвою 

здійснювати відео фіксацію усіх випадків порушень бойовиками режиму припинення 

вогню, для чого їм видати відповідні пристрої. 

Термін — після припинення вогню у м. 

Луганськ 

Р.РОМАНОВУ 

10. Забезпечити відновлення та технічне переоснащення озброєння та військової 

техніки для потреб сил, які беруть участь в АТО. 

Надати інформацію про кількість бойової техніки, що була прийнята в ремонт, 

скільки відремонтовано, скільки направлено у війська та проблемні питання. 

Доповісти Президентові України до 9 

вересня 2014 року 



В.МУЖЕНКУ 

11. Підготувати та доповісти інформацію щодо виконання плану третьої черги 

часткової мобілізації. 

Доповісти Президентові України та 

Прем 'єр-міністрові України до 11 вересня 

2014 року 

12. Забезпечити підготовку артилеристів, корегувальників вогню та фахівців з 

контрбатерейної боротьби. 

Термін - до 1 листопада 2014 року 

Доповісти Президентові України до 11 

вересня 2014 року 

В.ГЕЛЕТЕЮ 

В.МУЖЕНКУ 

Р.РОМАНОВУ 

13. Вжити заходів щодо переведення усіх засобів зв'язку, в першу чергу 

підрозділів, які беруть участь в АТО, з аналогової на цифрову. 

Підготувати та доповісти інформацію щодо загальної потреби цифрових засобів 

зв'язку. 

Термін - до 30 вересня 2014 року 

14. Вжити заходів щодо забезпечення всіх вертольотів засобами протиракетного 

захисту. 

Термін — невідкладно 

О. ЛИТВИНЕНКУ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

15. Забезпечити публічне висвітлення інформації щодо фактів вимагання викупу 

за звільнення полонених. Вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, 

причетних до таких дій. 

Термін — невідкладно після виявлення 

таких фактів 



А.ЯЦЕНЮКУ 

Г.ЗУБКУ 

16. Підготувати та провести спільну нараду Кабінету Міністрів України, голів 

обласних державних адміністрацій та керівників силових органів відповідних областей 

щодо організації територіальної оборони та забезпечення вирішення питань 

підвищення обороноздатності держави. 

Термін — протягом тижня 

А.АВАКОВУ 

С.ПОЛТОРАКУ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

17. Забезпечити всі блокпости електронною базою даних про осіб, які 

притягалися до кримінальної відповідальності, та тих, що знаходяться у розшуку. 

 

Термін — невідкладно 

18. Вжити заходів щодо перевірки відповідності даних свідоцтв про смерть 

реальним обставинам поховання представників незаконних збройних формувань. 

Термін - постійно на період проведення А ТО 

А.АВАКОВУ 

19. Доповісти про хід виконання заходів щодо розформування батальйону 

"Шахтарськ". 

Термін - до 10 вересня 2014 року 

В.ЯРЕМІ 

20. За результатами проведеної перевірки у випадку підтвердження наявності 

складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави притягнути до 

відповідальності автора статті щодо продажу зброї та військового майна, яка була 

викладена на сайті Інтернет-видання "Дзеркало тижня". 

Термін — два тижня 



 

6 

П.КЛІМКІНУ 

В.ГЕЛЕТЕЮ 
В.ГВОЗДЮ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

21. Вирішити питання щодо забезпечення присутності представників 

розвідувальних органів держави в ході проведення розслідування малайзійською 

стороною на місті падіння "Боїнг - 777". Всі питання участі малайзійської сторони 

координувати і узгоджувати виключно з голландською слідчою комісією. 

22. Вжити заходів щодо завершення розслідування діяльності газети 

"Вести". Запровадити комплекс заходів щодо припинення розповсюдження листівок 

провокаційного антиукраїнського характеру на території України. 

Термін - протягом тижня 

Термін - протягом тижня 

В.ЯРЕМІ 

В.НАЛИВАЙЧЕНКУ 

Перший помічник 

Президента України, 

секретар наради 


