
AНОНС (проект) 

 

Екологічна безпека та збройні конфлікти: що відбувається та як про це 

писати/знімати/розповідати 

 

Прес-тур і майстер-клас з екологічної журналістики 

 

м. Краматорськ, 29-31 жовтня 2019 р. 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні запрошує журналістів та блогерів обмінятися досвідом, 

познайомитися з екологічними проблемами на територіях, які постраждали внаслідок воєнних 

дій, поспілкуватися з українськими й міжнародними фахівцями, підвищити рівень 

поінформованості про міжнародні й місцеві екологічні ініціативи.  

У програмі майстер-класу:  

- Робота ОБСЄ з виявлення та оцінювання екологічних проблем, які виникли внаслідок 

збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях; 

- Вплив збройного конфлікту на екологічну безпеку в Донецькій та Луганській областях: 

водні об’єкти, стан повітря, заповідні території, промислові об’єкти тощо; 

- Специфіка екологічної журналістики в сучасному світі; 

- Превентивна екологічна журналістика: роль ЗМІ в попередженні катастроф, вирішенні 

екопроблем. Підвищення ефективності екоматеріалів. 

- Що означає стежити за темою до вирішення екологічної проблеми; 

- Як грамотно висвітлити екологічні проблеми, які виникли внаслідок воєнних дій; 

- Джерела інформації для підготовки матеріалів з територій, які постраждали внаслідок 

бойових дій. Чи є ефективними традиційні способи - інформаційний запит тощо; 

- Підготовка розгорнутих планів статей/сюжетів, за темами, які учасники оберуть в ході 

прес-туру/майстер-класу 

 

Передбачається відвідування об’єктів, де в результаті військових дій виникли екологічні 

проблеми – водних, промислових, заповідних. 

Учасники зможуть отримати консультації експертів та поради колег щодо підготовки 

матеріалів за підсумками прес-туру/майстер-класу 

Для участі в майстер-класі на конкурсній основі запрошуються журналісти (штатні, позаштатні, 

фрілансери) всіх видів ЗМІ (Інтернет-видання, радіо, газети, телебачення
1
) та блогери, які 

працюють або бажають працювати в області екологічної журналістики.  

Орієнтовна кількість учасників – 20. 

Корисні інформаційні ресурси: 

 Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України (2017) – 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581 

 Інформаційна система довкілля Донбасу – http://www.deis.menr.gov.ua/ 

 Огляд стану басейну Сіверського Дінця та фактори впливу в умовах військових дій. 

Технічний звіт (2018) – https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/419462 

                                                           
1
 Примітка для тележурналістів: якщо ви плануєте проведення зйомок, бажано мати свій транспорт. Проживання й 

харчування оператора (другої людини від організації) організатор не оплачує, але готовий забронювати місце в 

готелі й організувати харчування за попередньою заявкою. У зв'язку із твердим часовим графіком, відстаючих 

операторів і фотографів не чекаємо! За наявності достатнього інтересу серед учасників можлива централізована 

організація роботи оператора від організатора з наданням відзнятих матеріалів бажаючим. 

https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/362581
http://www.deis.menr.gov.ua/
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/419462


 Огляд екологічних ризиків вугільного регіону до конфлікту «Сoalland» (англ. 2011)  – 

https://zoinet.org/product/coalland-donetsk/ 

 Матеріали прес-турів в рамках ініціативи «Довкілля та безпека» (ENVSEC): 

2008 року (тема - промисловість):  

http://pryroda.in.ua/lystopad/kak-dela-ekodonbass/  

2009 року (тема – заповідна справа): 

http://pryroda.in.ua/lystopad/druge-oblichchya-donbasu/ 

http://pryroda.in.ua/lystopad/drugoj-mir/ 

http://pryroda.in.ua/lystopad/imenem-leta/ 

 

ПРОГРАМА (проект) 

 

29 жовтня (13:00-18:00) робота в аудиторії 

- Вітальне слово, представник Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

- Вітальне слово, представник департаменту екології Донецької ОДА 

- Знайомство учасників, постановка завдань 

Теми для обговорення: 

- Екологія і безпека в умовах військових дій 

- Робота ОБСЄ з дослідження впливу збройного конфлікту на екологічну безпеку в 

Донецькій та Луганській областях 

- Екскурс щодо проблем з охорони довкілля регіону в умовах збройного конфлікту та 

огляд місцевих екологічних ініціатив 

- Вплив збройних конфліктів на заповідні об’єкти та дику природу 

- Обмін досвідом з висвітлення впливу збройних конфліктів на довкілля та екологічну 

безпеку у ЗМІ 

Запрошені учасники: 

Представники департаментів екології Донецької та Луганської ОДА, Сіверсько-Донецького 

басейнового управління водних ресурсів, місцевих громадських організацій, адміністрацій 

об’єктів природно-заповідного фонду.  

30 жовтня (09:00-19:00) прес-тур 

- знайомство з роботою об’єктів природно-заповідного фонду та наслідками впливу 

військових дій (Регіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик» - буде підтверджено) 

- знайомство з роботою постів спостереження (м. Краматорськ – буде підтверджено) 

- знайомство з проблемами екологічної безпеки, які виникли на промисловому об’єкті 

внаслідок бойових дій конфлікту (ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» - буде 

підтверджено) 

31 жовтня (09:00-13:00) 

Обговорення (за участі експертів) проектів матеріалів, які журналісти планують готувати за 

підсумками майстер-класу/прес-тура.  

Вручення сертифікатів 

https://zoinet.org/product/coalland-donetsk/
http://pryroda.in.ua/lystopad/imenem-leta/

