
 

 
  

Регіональна діалогова зустріч щодо 
«Проблем забруднення територій України вибухонебезпечними предметами та мінами» 

 
Місце: м. Маріуполь, Донецька область 

конференц-зала готелю «Рейкарц» 
 
 

Дата: 11 липня 2018 
 

Обґрунтування 
 

В 2015 та 2018 роках Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з країнами-донорами працюють над нарощенням 
потенціалу України в сфері гуманітарного розмінування. КП ОБСЄ надає підтримку Україні в розбудові державного 
гуманітарного протимінного потенціалу. 
Державні фахівці з протимінної діяльності двох національних органів відповідають за обстеження та очистку від 
вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ): Міністерство оборони Україні (МОУ), Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій уже знешкодили тисячі мін/ВЗВ станом на сьогодні. Одночасно зі збільшенням потенціалу 
державних органів багато міжнародних та національних НУО з протимінної діяльності почали працювати в Україні та 
займаються протимінної діяльністю у найбільш уражених зонах. 

 
Мета 

 
Метою проведення регіонального круглого столу є ознайомлення представників місцевих органів самоврядування з 
головними учасниками протимінної діяльності в Україні та виявлення загроз, що виникли через забруднення 
мінами/ВЗВ. Круглий стіл надасть можливість представникам місцевої влади озвучити свої потреби та відкрито 
обговорити проблеми, що виникли через мінне забруднення, безпосередньо з державними посадовими особами, 
уповноваженими на проведення протимінної діяльності. 

 
 

Формат круглого столу 
 

Круглий стіл складається з трьох наступних сесій: 
- Робота у групах для обговорення проблеми забруднення мінами/ВЗВ; 
- Презентація результатів роботи у групах 
- Панельна дискусія. 



 

 

Програма круглого столу: 

11 липня 2018 

09:00-09.30 Реєстрація учасників, вітальна кава 
 

9.30-9.40 Вітальне слово: 
- Координатор проектів ОБСЄ в Україні , представники місцевої влади 

Модератори: Мільєнко Вахтаріч, Олександр Очковськкий 

09.40-10.30 Робота у групах: 
 

- «Освіта та соціальний захист» (вчителі, представники адміністрації шкіл) 
- «Земля і територія» (представники відомств землекористування, агропромислового комплексу 
та розвитку сільських територій) 
- Безпека (представники поліції, цивільного захисту, відомств екології та природніх ресурсів 
- Культура та туризм , ЗМІ, громадські активісти 
- ОМС (місцеві депутати, працівники ОМС) 

 
Питання для обговорення у групах 
1. Як ми  бачимо поточну ситуацію з ліквідації мінної небезпеки? 
2. Що для нас  важливо у вирішенні цих проблем? 
3. Які ідеальні результати, досягнення у ліквідації мінної небезпеки МИ (фахова група, 
яка бере участь у процесах) хочемо бачити через рік? 
4. Які практичні дії і проекти допоможуть НАМ разом подолати заявлені проблеми і 
наблизять НАС до бажаних результатів? 

 
Модератори:  Альона Копіна, Олександр Мітков 

 
10.30-10.45 Перерва на каву 

 
10.45-11.30 Презентація результатів роботи у групах 

Модератори:  Альона Копіна, Олександр Мітков 
 

11.30-12.30 
 
 

12.30-12.45 

Панельна дискусія, питання та відповіді (місцеві органи, МОУ ДСНС, МінТОТ, GICHD, the HALO 
Trust, DDG, FSD, ICRC, UNDP, national NGOs) 

 
Вибір та пріоритизація ключових питань, підведення підсумку 

 

12.45- 13:00 
 
 

13:00-14:00 

Завершальна промова: Джеффрі Ерліх, Мільєнко Вахтаріч, КП ОБСЄ 
Модератор: Олександр Очковськкий 

 
Обід 
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