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Щодо екологічної загрози компонентам 
навколишнього природного середовища 
та сільськогосподарському виробництву 
в Україні від мінування природних та 
агроландшафтів

За дорученням голови Комітету з питань екологічної політики та 
природокористування народного депутата України Бондаренка О.В. на засіданні 
Комітету було розглянуто питання щодо екологічної загрози компонентам 
навколишнього природного середовища та сільськогосподарському 
виробництву в Україні, що виникає в результаті мінування російськими 
окупантами територій природних та агроландшафтів. 

Нещодавно, 4 квітня, відзначався Міжнародний день просвіти з питань 
мінної небезпеки та допомоги в розмінуванні, започаткований Генеральною 
Асамблеєю ООН (резолюція № A/RES/69/97 від 8 грудня 2005р.). У 2022 році 
цей день для України пройшов під невщухаючі вибухи ракет, обстріли з танків 
та артилерії на тлі інших страшних злочинів РФ з використанням заборонених 
видів зброї (мін), що збільшує небезпеку для навколишнього природного 
середовища та громадян країни. 

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну 
проблема мінування і засмічення природних і агроландшафтів 
вибухонебезпечними залишками війни набуває все більшої гостроти.

ГО «Асоціація саперів України» 22 березня 2022 р. було оприлюднено дані 
щодо загальної площі потенційно небезпечних територій України, які можуть 
містити вибухонебезпечні предмети (ВНП) внаслідок агресії з боку РФ. За 
даними Асоціації та оператора протимінної діяльності Demining Solutions 
загальна площа територій України, яка підлягає обстеженню (зокрема 
нетехнічному обстеженню IMAS 08.10) для визначення точного рівня 
забруднення ВНП, становить щонайменше 82525 кв. км (https://www.uda.org.ua/; 
https://www.facebook.com/Ukrainiansappers/), а для гуманітарного розмінування 
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всіх наших територій, в тому числі і природних ландшафтів, потрібно 
щонайменше 250 млрд дол. США. За даними ДСНС такі площі у перспективі 
можуть сягати 300 тис. кв. км.

Відзначено, що мінування окрім небезпеки для громадян країни становить 
також істотну екологічну загрозу для цілої низки компонентів навколишнього 
природного середовища, несе потенційну небезпеку для різноманіття ґрунтів, 
рослин та біотопів. 

Зокрема це стосується віддаленого впливу продуктів розривів мін, 
обладнаних системами самоліквідації, та вибухових пасток на об’єкти флори і 
фауни, лісові та ґрунтові ресурси. Розриви зазначених інженерних боєприпасів 
призводять до загибелі або поранення крупних тварин  та значного зростання 
стану тривоги у тварин у місцях їх звичайного знаходження (харчування, 
розмноження, відпочинку, зимівлі та ін.), а також до порушення життєвих циклів 
у тварин і рослин. 

Розриви мін призводять до хімічного забруднення ґрунтів важкими 
металами (свинцем, стронцієм, титаном, кадмієм, нікелем). Висока концентрація 
важких металів і токсичних речовин, спричинена внаслідок потрапляння 
вибухових речовин та їх трансформації у ґрунті, робить ґрунт небезпечним для 
подальшого сільськогосподарського використання.

Розриви інженерних боєприпасів також спричинюють пожежі чагарників, 
лісів та трав’яного покриву у степовій зоні країни, особливо у суху пору року. 
В результаті відбувається значне порушення трофічних ланцюгів у біотичних 
спільнотах. У майбутньому може відбуватися інтервенція степових видів у 
лісових фітоценозах, пошкоджених пожежами чи вирубками, а також 
неконтрольоване розповсюдження карантинних видів рослин. 

У випадку продовження мінування території країни російськими 
окупантами виникає гостра потреба в розробці системи комплексних заходів із 
мінімізації впливу мінування на природні і агроландшафти, а також забезпечення 
можливості використання останніх після розмінування у 
сільськогосподарському виробництві. Без сумніву, проблема мінімізації 
екологічної загрози компонентам навколишнього природного середовища в 
результаті мінування природних та агроландшафтів вимагає вирішення.

Для успішного вирішення проблеми розмінування природних ландшафтів 
та сільськогосподарських угідь, зменшення завданих компонентам 
навколишнього природного середовища екологічних збитків внаслідок 
мінування необхідно забезпечити: розроблення методики розрахунку 
екологічних збитків від мінування та розривів вибухонебезпечних предметів; 
розширення механізмів залучення міжнародної допомоги у зазначеній сфері 
(зокрема співпраця зі Службою з питань розмінування ООН, https://unmas.org/en; 
https://www.mineaction.org/en; Женевським міжнародним центром гуманітарного 
розмінування, https://www.geneve-int.ch/geneva-international-centre-humanitarian-
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demining-gichd-0; Світовою продовольчою програмою, https://www.wfp. 
org/overview). 

Взяти до відома інформацію Державної екологічної інспекції України 
щодо державної реєстрації наказів Міндовкілля від 04 квітня 2022 року № 167 
«Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, 
ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій 
під час дії воєнного стану» та від 13 квітня 2022 року № 175 «Про затвердження 
Методики розрахунку неорганізованих викидів забруднюючих речовин або 
суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслідок виникнення надзвичайних 
ситуацій та/або під час дії воєнного стану та визначення розмірів завданої 
шкоди».

 
        За результатами розгляду Комітет           в и р і ш и в:

1. Інформацію щодо екологічної загрози компонентам навколишнього 
природного середовища та сільськогосподарському виробництву в 
результаті мінування природних та агроландшафтів взяти до відома. 

2. Рекомендувати  Держекоінспекції разом із Міндовкілля, Мінагрополітики, 
Міноборони, ДСНС розглянути питання щодо:
- розроблення комплексної системи законодавчих, організаційних, 
фінансових, інженерно-технічних та інших екологічно обґрунтованих 
заходів з відновлення порушених в результаті мінування природних та 
агроландшафтів компонентів навколишнього середовища;
- розроблення методики розрахунку екологічних збитків від мінування та 
розривів вибухонебезпечних предметів;
- удосконалення механізмів залучення міжнародної допомоги у зазначеній 
сфері, зокрема щодо співпраці зі Службою з питань розмінування ООН 
Департаменту миротворчих операцій (UNMAS/DPO), Женевським 
міжнародним центром гуманітарного розмінування (GICYD), Світовою 
продовольчою програмою (WFP).

3. Оприлюднити на сайті Комітету інформацію щодо екологічної загрози 
компонентам навколишнього природного середовища та 
сільськогосподарському виробництву в Україні від мінування природних та 
агроландшафтів.
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