
                                                                                                  

 

       
 

 

Комітет Верховної Ради України 

з  питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

Круглий  стіл на тему: 

 «Напрацювання Національної стратегії відновлення  справедливості та 

миру на окупованих територіях. Посилення спроможності судової системи 

та механізми запобігання внутрішнього конфлікту в умовах збройної 

агресії РФ» 

 

11 червня 2018 року  

місце проведення: м. Київ, вул. Грушевського 18/2, кімн. 12) 

початок заходу 12:00 

           реєстрація, кава  - брейк 11:00 

 

Відкриття круглого столу:  

 

Григорій Немиря, Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав 

людини, національних меншин та міжнаціональних відносин; 

Мортен Енберг, Голова офісу Ради Європи в Україні; 

Вайдотас Верба, Координатор проектів ОБСЄ в Україні; 

Георгій Тука, заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України; 

Ноель Калхун, Заступниця представника УВКБ ООН в Україні; 

Євген Марчук, Представник України у робочій підгрупі з питань безпеки 

Мінської переговорної Тристоронньої контактної групи; 

Сергій Тарута, народний депутат України. 

 

Сесія 1: 
 

Інституалізація діалогу, як спосіб  вирішення конфлікту. Міжнародні 

механізми запобігання внутрішньому конфлікту. 

 

Наталія Міріманова, експерт. Досвід: 25-річна посередницька робота 

розробки та сприяння процесам діалогу, дослідження та адвокація  на 

Південному Кавказі, в Центральній Азії, Росії, Україні, на Західних Балканах, у 

Східній Європі та на Кіпрі. Директор та засновник мирної ініціативи Євразії. 

Консультант ООН, ОБСЄ, ЄС. Доктор філософії.( Брюссель, Бельгія); 

 



Тереза Дюмай, експерт. Директор політики лондонської ММО «Ресурси 

примирення». 12 років  працювала для уряду Великої Британії, аналіз з 

політичних питань та програми управління у відомстві Великої Британії та 

Міністерстві міжнародного розвитку. Доктор філософії та магістр міжнародних 

відносин Кембриджського університету, Великобританія («Ресурси 

примирення» Лондон); 

 

Ентоні Формен, експерт. Радник з питань побудови миру ММО "Ініціатива 

мирних змін". Досвід роботи: дослідження конфліктів, полегшення діалогу, 

економічного розвитку та побудови громади для постраждалого від конфліктів 

населення, а також налагодження здібностей, спрямованих на залучення думок 

таких груп до процесу прийняття рішень на місцевому, національному та 

міжнародному рівнях через адвокацію. Конфлікти в Ліберії, Судані (Дарфурі), 

Чечні, Молдові, на Південному Кавказі.( «Ініціатива Мирних Змін», Лондон); 

 

Томас де Ваал: експерт. Співробітник аналітичного центру Carnegie Europe, 

працював у Фонді Карнегі у Вашингтоні. Спеціалізується на Східній Європі та 

Кавказькому регіоні (Лондон); 

 

Виступи в обговоренні 

 

Сесія 2 

 

Спроможність судової системи забезпечувати правосуддя в умовах 

збройної агресії РФ. Презентація ключових висновків та рекомендацій за 

результатами дослідження спроможності судової системи. Законодавче 

регулювання українського правосуддя в умовах збройної агресії. Впровадження 

окремих елементів перехідного правосуддя. 

 

Антон Кориневич, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного 

права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. 

 

Роман Романов, Директор Програмної ініціативи  «Права людини і 

правосуддя» МФ «Відродження. 

 

Роман Куйбіда, кандидат юридичних наук, заступник голови правління Центру 

політико-правових реформ, доцент кафедри адміністративного права КНУ ім. 

Тараса Шевченка; 

 

Маркіян Галабала, кандидат юридичних наук, адвокат. 

 

Роман Мартиновський, адвокат, експерт Регіонального центру прав людини. 

 

Виступи в обговоренні 

 

Підведення підсумків 

Координатор заходу: Тетяна Перченко     tatadvokat2@gmail.com 

 


