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Центр протимінної діяльності отримав нове обладнання від Уряду Канади та ПРООН

Спеціальне обладнання є необхідним для проведення розмінування та контролю якості 
очищення територій

Чернігів, 8 жовтня 2021  – Під час офіційної церемонії Центр протимінної діяльності 
отримав від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Уряду Канади 
детектори для пошуку вибухонебезпечних залишків війни глибоко під землею, на землі та 
під водою, спорядження для водолазів і техніку для проведення моніторингу й контролю 
якості.
Церемонія передачі відбулася на базі Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) 
Міністерства оборони України, де знаходиться Центр протимінної діяльності у Чернігові.
Отримане обладнання вартістю 90  000 доларів США є вкрай необхідним для підтримки 
державних органів у розмінуванні забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними 
предметами територій Луганської й Донецької областей. Центр протимінної діяльності, 
який наразі у процесі створення, також буде умебльовано й оснащено офісною технікою 
на 40 000 доларів США.
Під час церемоні ї у своїй промові пані  Посол Канади в Україні Лариса 
Ґаладза наголосила, що розмінування відіграє критично важливу роль у розбудові миру в 
охоплених збройним конфліктом областях на сході України.
«Знешкодження мін – це не тільки вияв неабиякої хоробрості, а й прояв турботи та надії, – 
зазначила пані Ґаладза. –  Це також свідчить про неймовірний рівень піклування про своїх 
співгромадян. Саме завдяки вашій турботі вони можуть без остраху виходити з своїх 
домівок, збирати врожай та відправляти дітлахів до школи без зайвих переживань».
«Завдяки цьому обладнанню українські сапери відіграватимуть вирішальну роль у процесі 
відновлення безпеки та забезпечення повернення до нормального життя громад, що 
розташовані по обидва боки «лінії зіткнення».
У своїй промові Постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева зазначила, що 
міни та боєприпаси, що не вибухнули, продовжують наражати цивільне населення, що 
проживає на охопленому конфліктом сході України, на смертельну небезпеку.
«Високоякісне обладнання є критично важливим для здійснення безпечного і водночас 
ефективного розмінування мінних ділянок, – зазначила пані Ґерчева. – ПРООН в межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Уряду Канади 
надає критичну підтримку для створення Центру протимінної діяльності у Чернігові. У 
зв’язку з цим, партія обладнання, яку ми передаємо сьогодні, використовуватиметься 
професіональними саперами для очищення забруднених мінами ділянок в охоплених 
конфліктом областях на сході України,   а також стане їм у нагоді для проведення 
перевірки вже очищених ділянок».
«Робота, яку ми виконуємо за підтримки наших канадських партнерів, – це ще один 
важливий крок назустріч до миру та безпеки людей в Україні», –   додала пані пані 
Ґерчева.
Після церемонії передачі обладнання делегація мала можливість ознайомитись із роботою 
ДССТ та, зокрема, Центру протимінної діяльності. Сапери показали свої навчальні 
приміщення та пояснили, що потрібно для забезпечення безпечного та якісного 
розмінування.
«Отримане обладнання дозволить нам проводити обстеження та розміновувати мости та 
дороги на сході України. Після розмінування їх можна буде відремонтувати та відновити 
пошкоджену інфраструктуру», – сказав  капітан Олександр Колган, начальник 
управління водолазними роботами ДССТ.
У той час як ДССТ розміновує, Центр протимінної діяльності буде проводити контроль 
якості. Цей процес гарантуватиме, що після проведення робіт із розмінування на очищених 



територіях не залишилося мін чи нерозірваних боєприпасів. Тільки тоді землю можна 
передати її власникам та користувачам. Для проведення контролю якості потрібно 
використовувати саме таке обладнання, тому Уряд Канади і ПРООН надали детектори як 
для очищення територій, так і для контролю якості.
Начальник Центру протимінної діяльності ДССТ полковник Євген Бірюков наголосив, 
що процес розмінування ускладнений різними зовнішніми факторами. «Незалежно від них, 
ми не можемо відкладати розмінування. Його потрібно робити вже, щоб упевнитись у 
відсутності ризиків від мін та інших вибухонебезпечних предметів для цивільного 
населення. Центр протимінної діяльності, який наразі розвивається, налаштований на 
співпрацю із нашими міжнародними партнерами та високо цінує підтримку в досягненні 
цієї мети», – сказав він.
Передача обладнання здійснювалась у межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру за фінансової підтримки Уряду Канади.
Для довідки
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
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