КРИМ ЯК ТЕРИТОРІЯ БЕЗПРАВ’Я: БЕЗПЕКА, ЗАХИСТ, ПРОТИДІЯ
IV зустріч Відкритої кафедри з актуальних питань
зовнішньої політики, безпеки та дипломатії
24-25 травня 2018 року

ПРОГРАМА, ПЕРШИЙ ДЕНЬ:
КРУГЛИЙ СТІЛ
24 травня, 14:00-16:30
Верхова Рада України.
Зала засідань №330 , вул. Садова, 3а
(будівля Комітетів Верховної Ради України)
Вступне слово: Ганна Гопко, Голова Комітету Верховної Ради України у
закордонних справах
І. План невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово
окупованої території України в Криму, захисту інтересів держави, громадян
України та українських юридичних осіб в Криму на 2018-2019 роки
ІІ. Взаємозв’язок питань щодо прав людини та інтересів держави в умовах
поточних загроз, пов’язаних з окупованим Кримом
Доповідач — Борис Бабін, д.ю.н., Постійний Представник Президента України в
Автономній Республіці Крим
•

◦
◦
•

Як забезпечити та спростити отримання адміністративних послуг громадянами України, які
проживають на ТОТ України в Криму?
відкриття центрів надання адміністративних послуг в територіальних громадах Херсонської
області;
забезпечення ефективних механізмів реєстрації актів цивільного стану, безкоштовної
вторинної правової допомоги, вивчення нотаріальних дій для громадян України, що
проживають ТОТ України в Криму;
Місцеві суди в районах Херсонської області, наближених до ТОТ України в Криму, із наданням
їм юрисдикції відповідних судів АРК та м. Севастополя: як забезпечити роботу та
кваліфіковані кадри?
Екологічна безпека України: ефективний комплексний моніторинг ризиків і відповідного
правового реагування щодо: діяльності підприємств хімічної індустрії Криму та

незаконного видобування підконтрольними окупантам структурами вуглеводнів та піску на
шельфі Чорного моря

ІІІ. Протидія незаконній економічній взаємодії з окупованим Кримом
Доповідач — Ізет Гданов, Перший заступник Постійного Представника
Президента України в Автономній Республіці Крим
•
Протидія експорту та імпорту товарів і послуг з ТОТ України в Криму з/в іноземні країни
•
Унеможливлення постачання до/з ТОТ України в Криму електроенергії та води
•
Впорядкування переміщення через контрольні пункти в’їзду/виїзду (далі КПВВ) речей та
•
•
•

коштів фізичних осіб, їхніх домашніх тварин
Протидія незаконним автомобільним пасажирським перевезенням до/з Криму
Запровадження ефективного комплексного правового переслідування діяльності фінансових
установ, страхових компаній та інших юридичних осіб держави-агресора в ТОТ України
в
Криму
Запровадження ефективного комплексного правового переслідування авіакомпаній, структур
морського судноплавства, підприємств залізничного транспорту, що задіяні у незаконні
перевезення до/з ТОТ України в Криму

ІV. Міжнародно-правові аспекти протидії російській окупації та захист інтересів
України та її громадян
Доповідачка — Ірина Назарова, керуючий партнер Адвокатської фірми ENGARDE
"Захист інвестицій на тимчасово окупованих територіях України за допомоги
системи міжнародного інвестиційного арбітражу"
Доповідач — Антон Кориневич, к.ю.н, доцент кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
“Проблема правового врегулювання кримінальної відповідальності за
порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Римського
статуту Міжнародного кримінального суду”
Доповідач — Ескендер Барієв, Голова правління Кримськотатарського ресурсного
центру, член Меджлісу кримськотатарського народу
“Сприяння поданню індивідуальних скарг жертв агресії щодо міжнародних
злочинів та порушень з боку окупаційної влади до міжнародних судових та
адміністративних органів”
V. Психологічний аспект кримської тематики в інформаційній агресії
Доповідач — Олег Покальчук, соціальний психолог, член правління Інституту
суспільно-економічних досліджень
VІ. Питання та відповіді. Відкрита дискусія.
Модераторка: Олена Снігир, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень
Дипломатичної Академії України імені Геннадія Удовенка, куратор Відкритої кафедри
з актуальних питань зовнішньої політики, безпеки та дипломатії

ПРОГРАМА, ДРУГИЙ ДЕНЬ:
СЕРІЯ ВІДКРИТИХ ЛЕКЦІЙ
25 травня. 9:30-17:00
Місце проведення:
Дипломатична академія України,
вул. Велика Житомирська, 2
9:30 — 11:00
Лекція 1. «Безправ’я» як наратив геополітичної доктрини РФ»
Олег Покальчук, соціальний психолог, член правління Інституту суспіль-ноекономічних досліджень.
11:15 — 12:45
Лекція 2. «Перше рішення міжнародного арбітражу по кримському
інвестиційному спору. Перспективи захиту інвестицій на окупованому Донбасі"
Микола Юрлов, юрист АФ "ENGARDE
13:45 — 15:15
Лекція 3. «Структури міжнародних організацій в Україні та питання Криму»
Борис Бабін, д.ю.н. Постійний Представник Президента України в АР Крим.
15:30 — 17:00
Лекція 4. «Проблема правового врегулювання кримінальної відповідальності
за порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Римського
статуту Міжнародного кримінального суду»
Антон Кориневич, к.ю.н. Доцент кафедри міжнародного права Інституту
міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

