
Національні та міжнародні організації об'єднаються аби відзначити Міжнародний 
день просвіти щодо мінної небезпеки в Україні

КИЇВ - Уряд України, представники місцевих та міжнародних організацій, а також агенції, 
фонди та програми Організації Об'єднаних Націй організовують спільний захід, 
присвячений Міжнародному дню просвіти щодо мінної небезпеки в Україні, що 
відзначається 4 квітня 2018 року.

Під час заходу організатори продемонструють діяльність з розмінування, транспортні 
засоби та обладнання для розмінування, а також проведуть демонстрацію тренувань 
щодо наземних мін та вибухонебезпечних залишків війни. Крім того, на заході будуть 
представленні фотографії та відео, що відображають протимінну діяльність в Україні, щоб
покращити обізнаність щодо смертельних наслідків, пов’язаних з мінами, підтримати 
очищення території України від мін та продемонструвати невтомні зусилля Уряду та 
міжнародних організацій з питань розмінування та інформувати щодо мінної небезпеки. 
Також відбудуться й інші заходи з підвищення обізнаності, спрямовані на протидію 
негативному впливу мінного забруднення на сході України.

Представник преси запрошуються до участі у заході:

4 квітня 2018 року

Парк імені Тараса Шевченка (біля фонтану), вул. Володимирська 61

12:00 – 16:00 ( Церемонія відкриття о 12:00)

Спікери: 

Василь Боднар, Заступник Міністра закордонних справ України,

Генерал-майор Ігор Танцюра, перший заступник начальника Головного управління 
оперативного забезпечення Збройних Сил України,

Інгрід Макдональд, голова Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в 
Україні,

Джованна Барберіс, голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні,

Алешка Сімкіч, Заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні,

Детальніша інформація: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

Для акредитації та додаткової інформації  звертайтесь до: Олександра Гаскевич, 
УКГС ООН в Україні: gaskevych@un.org, тел. +38 050 382 4541

Довідкова інформація: Генеральна Асамблея ООН визначила 4 квітня як Міжнародний 
день просвіти щодо мінної небезпеки і допомоги в діяльності. Генеральна Асамблея 
закликала держави, за сприяння Організації Об'єднаних Націй та відповідних організацій, 
продовжувати зусилля, спрямовані на сприяння створення та розвитку національних 
потенціалів щодо протимінної діяльності у країнах, де міни та вибухонебезпечних залишки
війни представляють серйозну загрозу безпеці, здоров'ю та життю цивільного населення 
або являються перешкодою для соціального та економічного розвитку на національному 
та місцевому рівнях.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine

