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Слайд 2

Тристороння контактна група

Зона проведення АТО

Протимінна діяльність



Ситуація в зоні проведення АТО
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Постраждалих – 755
Загиблих – 220
Дітей – 20



Протимінна діяльність в зоні проведення АТО
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- розмінування місцевості, систем життєзабезпечення

населення, автомобільних доріг і залізничних колій;

- інформування населення;

- надання допомоги постраждалим;

- соціальна реабілітація жертв.



Міжнародний досвід у сфері протимінної діяльності

ХОРВАТІЯ
Побудова законодавства з ПМД 

відповідно до міжнародних 

стандартів 

протягом 2010-2014 років

розміновано

160 кв. км

СЕРБІЯ
Складність прийняття рішень 

через відсутність чіткої системи 

ПМД

протягом 2010-2014 років

розміновано

0,43 кв. км

Слайд 5



Схвалений та внесений Кабінетом Міністрів України до 
Верховної Ради України 12 жовтня 2016 року

(реєстраційний номер 5189-1)
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ПРОЕКТ

«Про протимінну діяльність в Україні»



Неурядові 
організації

Міжнародні 
організації

Міноборони
інформаційне, організаційне, 

матеріально-технічне 
забезпечення

ПРОЕКТ

Структура ПМД в Україні

донори

Національний орган протимінної 
діяльності

(консультативно-дорадчий орган КМУ)
координація, управління, регулювання ПМД

Оперативний орган (МОУ)
контроль якості;
аналіз та планування проведення операцій
з розмінування спільно з ЦОВВ;
оцінка відповідності організацій;
управління інформацією.

Кабінет Міністрів України

ЦОВВ
виконання заходів 

ПМД за всіма 
складовими

ДСНС
Національний центр 

гуманітарного розмінування
оперативне реагування;
гуманітарне розмінування. Слайд 7



Набрання чинності проекту Закону дозволить:

Управління, регулювання та координація заходів ПМД
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Повноваження КМУ та ЦОВВ щодо здійснення заходів ПМД 

Плановість виконання заходів ПМД 

Часткове підвищення за рахунок донорів потенціалу груп 
розмінування  ЗСУ, ДСНС, ДССТ …

Залучення міжнародних партнерів та донорів 



Міжнародні 
організації

Урядові та 
неурядові 
організації

Національний орган протимінної 
діяльності

(Координаційний комітет)
координація, управління, регулювання ПМД

Замовлення 
на здійснення 
розмінування

Оцінка 
відповідності та 

сертифікація 

Планування
та визначення 

організацій

Здійснення 
заходів 

розмінування

Контроль 
якості

Передача 
очищеної 

землі

Оперативний 
орган 

Оперативний 
орган 

Урядові та 
неурядові 
організації

Міжнародні 
організації

Урядові та 
неурядові 
організації

Міжнародні 
організації

Органи місцевого 
самоврядування

ПРОЕКТ

Організація ПМД В Україні



БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Слайд 10

Благодійні організації
та донори

Неурядові 
організації

ЦОВВ
Міжнародні 
організації

Надання послуг та

виконання робіт на

користь бенефіціарів

Надання майна та

обладнання

Наявність системи ПМД, яка відповідає міжнародним 

стандартам



ВИСНОВОК
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Прийнятий проект Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» 
(реєстраційний № 5181-1)



Дякую за увагу!
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