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DRC підписала масштабну угоду щодо гуманітарної протимінної
діяльності в Україні
Незважаючи на бойові дії, в Україні розгортається діяльність з розмінування та
інформування щодо ризиків вибухонебезпечних предметів. Очищення територій від
вибухонебезпечних предметів дозволяє повернути доступ до житла, відновити
економічний розвиток та захистити здоров’я цивільного населення. Данська Рада у справах
біженців (DRC) уклала нову угоду щодо підтримки Державної служби України з
надзвичайних ситуацій (ДСНС), що дозволяє відігравати ключову роль у
загальнонаціональній гуманітарній протимінній діяльності.
DRC (Україна) стає першою міжнародною гуманітарною організацією в Україні, яка стала офіційним
партнером ДСНС щодо гуманітарної протимінної діяльності та знешкодження вибухонебезпечних
предметів. Мета угоди — подальше розширення підтримки від DRC для забезпечення комплексної
роботи з очищення територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, та підвищення
поінформованості щодо ризиків, які з’явились після військового наступу Російської Федерації 24 лютого
2022 року. Згідно з угодою, DRC передасть вкрай необхідне протимінне обладнання та іншу технічну
підтримку ДСНС, фокусуючись на розмінуванні полів де велися бойові дії та утилізації
вибухонебезпечних предметів.
«Ця нова партнерська угода з ДСНС в Україні відкриє шлях для прискорення фактичного очищення
та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Зараз надзвичайно важливо дати людям
можливість безпечно повернутися додому, а паралельно з цим проінформувати щодо ризиків, які
можуть існувати в житлових районах, сільських господарствах та інших місцях», – говорить Брійо
Ле Мерль, директор DRC в Україні.
Нова дворічна угода між DRC та ДСНС консолідує співпрацю з гуманітарної протимінної діяльності, яка
здійснюється в Україні з 2014 року та раніше в основному велася на сході країни. Після останніх подій
в Україні кількість забруднених мінами територій зростає з кожним днем і потребує посиленого
реагування. Таке партнерство є міцним фундаментом для забезпечення потрібними ресурсами і
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Данська рада у справах біженців є провідною міжнародною гуманітарною організацією з питань переміщення населення, яка надає
підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам під час переміщення, вигнання, повернення або поселення та інтеграції на новому
місці. Ми забезпечуємо захист та рятівну гуманітарну допомогу, підтримуємо переміщених осіб у тому, щоб вони стали самостійними та
інтегрувались у приймаючі громади. Також ми співпрацюємо з громадами, громадянським суспільством та відповідальними органами влади
для сприяння захисту прав та мирного співіснування. Організація заснована у 1956 році, має близько 9000 співробітників та 7500 волонтерів.

збільшення масштабів знешкодження вибухонебезпечних предметів та гуманітарного розмінування в
районах, де ведуться бойові дії. DRC надасть технічну, освітню, матеріальну та організаційну підтримку
ДСНС, а саме: спеціальне протимінне обладнання, включаючи позашляховики для транспортування
особового складу та обладнання, різноманітні засоби пошуку вибухонебезпечних предметів,
інструменти та комплекти для знешкодження боєприпасів, а також засоби індивідуального захисту,
аптечки першої допомоги та медикаменти.
«Діяльність DRC вже налагоджена в Україні, адже організація має десятиліття досвіду в
гуманітарному розмінуванні, що дозволяє надавати підтримку, яка так потрібна в Україні. Зараз
важливо також мобілізувати відповідну підтримку та фінансування з боку міжнародних донорів,
щоб втілити мету цього нового партнерства у конкретні дії. Для переміщених осіб в Україні та за
її межами ці нові та посилені протимінні заходи матимуть важливе значення для того, щоб люди
могли повернутися додому. Це дозволить бути певними в тому, що житлові райони, школи, ігрові
майданчики, сільські господарства та інфраструктура безпечні та очищені від вибухонебезпечних
предметів та інших пережитків війни», — каже Джеррі Гарві, виконавчий директор DRC у Європі.
DRC проводить широкомасштабні інформаційно-просвітницькі кампанії в Україні з метою підвищення
поінформованості щодо небезпеки старих та нових видів вибухонебезпечних предметів. Наразі DRC
вже виявила 21-ну ймовірно небезпечну зону, що забруднена ракетами, мінометними снарядами,
протитранспортними та протипіхотними мінами, керованими ракетами, а також мінами-пастками.
Планується провести розмінування на території багатьох областей України. Також вже найближчими
тижнями мають розпочатися роботи з очищення територій на околицях Києва.
DRC реагує на гуманітарну кризу, що розвивається, надаючи захист і допомогу людям, які постраждали від
вимушеного переміщення в Україні, сусідніх країнах, Європі та Данії. DRC налічує понад 250 співробітників в
Україні, більшість з яких – національні співробітники, які підтримуються невеликою групою міжнародних
консультантів у країні. Дізнайтесь більше про реакцію DRC на кризу в Україні на сайті DRC.
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