
                                  
 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ 
2009- 2010 рр. 

  
Співпрацюючи з обласними осередками, колективними членами Української Ради Миру, 

громадськими організаціями України та міжнародними  громадськими організаціями було 

здійснено ряд програм, проведені міжнародні конференції, ініційовані проекти за участю  Ради 

Миру. 

Так, у 2009 році делегація Української Ради Миру, на чолі з Головою, брала участь у роботі 

міжнародної конференції Федерації Всесвітнього миру, що проходила у Нью-Йорку. Тема 

конференції: «Побудова всесвітнього миру та глобальна солідарність».  

На конференції були присутні більше 400 учасників із 194 країн світу, зокрема, діючі та 

колишні голови держав та урядів, парламентарії, релігійні діячі, інші високо посадовці,  

представники урядових та громадських організацій, делегати, що представляють академічні кола, 

приватний сектор, ЗМІ та культуру.  

Конференцію відкрив Генеральний секретар Федерації Др.Волш. 

Леонід Макарович виступив з промовою, у якій зазначив, що для народу України мир 

має визначальне значення враховуючи історичне минуле нашої держави, тому  політика 

України вже з перших днів її  незалежності  була окреслена  як миротворча, життєдайна, 

звернув увагу на те,  що Україна не має ядерних амбіцій.  Повна і добровільна відмова третьої 

за ядерним потенціалом власниці ядерної зброї в світі – безпрецедентний крок у сучасній історії. 

Голова Ради Миру закликав учасників конференції, використовуючи свою мудрість, досвід і 

можливості, об’єднати зусилля громадськості  заради утвердження миру, створення глобальної 

мережі миротворчих організацій, які сприятимуть розвитку всесвітніх миротворчих процесів. 

Учасники конференції неодноразово аплодували виступаючому. 

Українська делегація брала участь у ряді  зустрічей з керівництвом Федерації всесвітнього 

миру: Головою Федерації; Генеральним секретарем; керівниками та представниками національних 

миротворчих рухів. 

Леонід Кравчук дав інтерв’ю Федерації всесвітнього миру та ЗМІ США.  

Продовжуючи свою статутну діяльність,  Українська Рада Миру спільно з Федерацією всесвітнього 

миру виступили  організаторами  міжнародної конференції, тема якої «Все людство – єдина 

родина: Нове бачення миру в 21-му столітті», яка  відбулася у Києві.  

Конференція проходила  в рамках Світового турне за мир 2009 Федерації всесвітнього миру. 

У роботі конференції брали участь представники громадських організацій, урядових установ, 

громадсько-політичні діячі, представники дипломатичного корпусу в Україні, освітяни, науковці, 

фахівці з релігійних питань. 

Голова Ради Миру відкрив конференцію  звертаючись з промовою до її учасників. 



                                  
 

 

Виступали: Оцука Кацумі - Голова Євразійського відділення Федерації всесвітнього миру. 

Борис Ілліч Олійник, Сергій Васильович Комісаренко інші. 

Підсумовуючи роботу, учасники ухвалили Резолюцію та Заяву міжнародної конференції.  

Подібні міжнародні конференції дають можливість їх учасникам, зокрема Українській Раді 

Миру, знайти однодумців у світі, висловлювати свої думки та пропозиції, представляти 

громадськість України, врешті об’єднувати зусилля міжнародних громадських організацій заради 

досягнення зазначених цілей, бути активним учасником міжнародного миротворчого  руху від 

України.  

Продовжуючи співпрацю з колективним членом Української Ради Миру  

Національним технічним  університетом  України «Київський політехнічний інститут», Рада 

Миру брала участь у наступних міжнародних програмах. 

Розвиваючи діяльність Українсько-Японського центру, в липні  відбувся візит делегації до 

Японії.  В ході візиту проведено ряд зустрічей, серед яких зустріч з мером м. Хіросіма п. Тадатоші 

Акіба, який є учасником міжнародного об’єднання «Мери за мир».  

До об’єднання «Мери за мир» входять 1698 міст, спираючись на гасло «Мегаполіси 

найбільше страждають від війн», вони впроваджують активну компанію за повну ліквідацію 

ядерної зброї до 2020 року.  

Оскільки,  головним статутним завданням Ради Миру є збереження миру і злагоди в Україні 

та за її межами, а пріоритетним напрямом діяльності – пропагування заборони усіх видів зброї 

масового знищення, Рада Миру передала меру м.Хіросіма лист де підтримала  миротворчі 

ініціативи міжнародного  об’єднання «Мери за мир» і запропонувала  співпрацю в напрямах 

популяризації без’ядерного руху, а також закликати ядерні держави наслідувати приклад України  

щодо ядерної зброї . 

За сприянням Національного технічного університету «КПІ» Рада Миру налагодили 

стосунки з міжнародною буддійською організацією «Сока  Гаккай Интернэшнл» (SGI),  та  

долучились до заходів, на   підтримку ініціатив колективного члена Ради Миру Київського 

Політехнічного, зокрема Українсько-Польського центру «КПІ» у проведенні в Україні 

«Українсько-Польського футбольного турніру університетських команд 2010-2012».  

Турнір проводився з 20 по 26 вересня в Донецьку, Києві, Львові та Харкові – в містах, які 

вибороли право на проведення чемпіонату Європи «Євро 2012». Девіз турніру: «Через спорт - до 

співробітництва і взаєморозуміння в Європі».  

Мета цього міжнародного заходу - розширення співробітництва між вищими навчальними 

закладами Республіки Польщі та України, зміцнення дружніх стосунків між молоддю об’єднавши  

зусилля молоді України і Польщі в підготовці до «Євро-2012». 

В рамках проведення турніру, 24 вересня відбувся Вечір Українсько-Польської дружби. 



                                  
 

 

Сподіваємось, що  проведення таких  турнірів стане традицією і розширить географію її 

учасників, а Рада Миру активно сприятиме у цьому. 

Як і в попередні роки, вже чотирнадцятий рік, виконувалась програма «Оздоровлення дітей 

у Греції». До співпраці  залучено Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. 

За домовленістю з Університетом дитячі групи супроводжували та забезпечували 

кваліфікованим перекладом кращі студенти кафедри елліністики. 

Оскільки Київський  національний університет ім. Тараса Шевченка став колективним 

членом Ради Миру, впевнені, що наша співпраця в подальшому дасть плідні результати.  

З 1987 р. Року Українська Рада Миру співпрацює з Асоціацією китайського народу за 

захист миру та роззброєння. Нагадаю, кожного року наші організації обмінюються 

делегаціями. Так, у 2008 році КНР відвідала чергова делегація Ради Миру.  В   травні 2010р.  

делегація Асоціації китайського народу за захист миру та роззброєння відвідала Україну.  

Делегацію очолював пан Ванг Гунгтао – Віце-президент Асоціації, голова Комітету захисту 

навколишнього середовища та збереження ресурсів Народних зборів (парламенту) КНР.  

Програма  перебування  передбачала  ряд  науково-освітянських, культурних, екскурсійних 

заходів  та  відвідини   міст  України – Києва та Одеси. В рамках візиту відбулася зустріч делегації 

з Головою Української Ради Миру,  під час якої обговорювалися напрями подальшої співпраці між 

організаціями, окреслено ряд перспективних проектів та програм.  

До проведення науково-освітянських заходів долучилися колективні члени Ради Миру: 

Національний технічний університет України «КПІ» та гімназія № 315 м. Києва.  

Гості були ознайомлені з діяльністю та історією університету, відвідали університецький 

музей. Під час офіційної зустрічі у Політехнічному університеті відбулась дружня бесіда, під час 

якої керівництво КПІ проінформувало китайську делегацію, що співпраця з університетами Китаю 

формувалась та розвивалась протягом багатьох десятиліть. НТУУ “КПІ” співпрацює з 18 

китайськими університетами-партнерами. На сьогодні в КПІ навчається 60 громадян з КНР, 

активно працює земляцтво китайських студентів.  

Пан  Ванг Гунгтао висловив зацікавленість у розвитку подальшої співпраці в науково-

технічній сфері між НТУУ “КПІ” та КНР, у зміцненні зв’язків між Асоціацією китайського народу 

за мир та роззброєння і Українською Радою Миру.  

Відвідуючи гімназію № 315 м. Києва,  делегація Асоціації китайського народу за захист миру та 

роззброєння високо оцінила рівень навчально – виховної підготовки вчителів та учнів, 

матеріально-технічної бази, а також творчі здібності колективу гімназії пі час художніх виступів 

учнів для гостей.  

Голова делегації  запропонував своє сприяння у встановленні обопільних контактів між 

середніми навчальними закладами КНР та України, зокрема Київської гімназії № 315. 



                                  
 

 

В рамках розвитку співпраці між підприємствами КНР та України була проведена зустріч з 

керівництвом авіаційного науково-технічного комплексу ім.О.Антонова, проведена екскурсія по 

підприємству та музею. 

Під час перебування в  Одесі, делегацію Асоціації зустрічали Голова Одеської обласної 

Ради Миру В.С. Філіпчук та його заступники. 

В Одесі було проведено ряд зустрічей:  з секретарем Одеської міської Ради 

А.А.Прокопенко; членами Президії Одеської обласної Ради Миру; студентами та аспірантами - 

громадянами КНР, які навчаються в Одеській музичній Академії ім. А.В. Нежданової.  

Візит делегації Асоціації китайського народу за захист миру та роззброєння сприяв 

подальшому розвитку співробітництва між громадськими організаціями КНР та України,  

укріпленню дружніх стосунків, налагодженню нових контактів, розробці перспективних спільних 

напрямів діяльності.  

Вже традиційно,  Рада Миру,  спільно з Департаментом Ради Миру у Греції, Товариством 

української діаспори в Греції «Українсько-грецька Думка», у співпраці з Світовим Конгресом 

Українців та Європейським Конгресом Українців виступила співорганізатором  IV Форуму 

української діаспори у Греції, який проходив з 3 по 13 вересня на о. Евія. 

Від Української Ради Миру, за рішенням Бюро Президії, був делегований на цей захід член 

Президії Ради Миру, Надзвичайний і Повноважний Посол України, письменник,  відома людина як 

в Україні так і світі Юрій Миколайович Щербак.  

В рамках Форуму проводились бесіди за участю політиків, істориків, освітян,  журналістів з 

України та діаспори на тему: «Україна між Європою та Росією», «Українській нації – бути. 

Проблема сучасного націєтворення та шляхи до їх подолання».  

Відбулася дводенна освітянська конференція, на якій обговорювалися актуальні питання 

розвитку українського шкільництва в країнах перебування української діаспори.  

Учасники Форуму брали активну участь в обговоренні програмних питань, приділивши 

особливу увагу розвитку української мови та історії. 

В рамках Форуму відбувся молебень за жертвами Голодомору – Геноциду українського 

народу в 1931-33рр. і запалення «Свічки моління».  

На заключній  сесії Форуму було прийнято спільну резолюцію. 

Від Української Ради Миру виступив  Юрій  Миколайович Щербак, який привітав учасників 

Форуму від Голови Ради Миру, Першого Президента України Леоніда Кравчука, а також вручив 

активістам української діаспори Почесні грамоти Ради Миру. 

Перед учасниками  Форуму  виступив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Греції 

п. Володимир Шкуров. У своїй промові В.А.Шкуров привітав закордонних українців з успішним 



                                  
 

 

проведенням Форуму та наголосив на важливості організації таких заходів з метою єднання 

українців. 

У вересні 2010 року, на запрошення Міжнародного Комітету Миру (The World Peace 

Committee, Jakarta), мера м. Кременчук,  Українська Рада Миру брала участь в урочистій церемонії 

встановлення символу боротьби за мир, проти тоталітаризму, ксенофобії та релігійної 

нетерпимості «Гонгу миру» в місті  Кременчуці.  

Гонг Миру – це символічна споруда, яка символізує боротьбу за мир, проти війни, 

тероризму, агресії. На Гонзі зображено земну кулю, знаки основних релігій світу та державні 

прапори всіх країн, його встановлено в Меморіальному комплексі Парку Миру Автозаводської 

районної ради м. Кременчука.  

За дорученням  Бюро Президії в урочистих заходах присвячених встановленню споруди 

брав участь член Президії Української Ради Миру, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

Цибух Валерій Іванович, який передав організаторам, учасникам та гостям миротворчого заходу 

вітання від  Президента України, Голови Української Ради Миру Леоніда Кравчука. 

Одним з стратегічних завдань Української Ради Миру є  залучення до своєї діяльності, у 

якості  колективних членів, провідні установи та  організації України та світу. Наш досвід роботи 

доводить, що співпраця з колективними членами є обопільно корисною.  Заходи набувають більш 

глибокого змісту, збільшуються можливості  усіх учасників, більш підсилюються  цілі та завдання 

у реалізації проектів та програм за рахунок статутних засад Ради Миру. Наприклад мета будь-якого  

заходу може доповнюватись  виключно людськими цінностями   миру, дружби, взаєморозуміння, 

інше. Розробляючи та втілюючи проекти та програми, або запропоновані Раді Миру соціальні, 

гуманітарні чи бізнес проекти,  ми в першу чергу вивчаємо можливість їх реалізації з 

колективними членами. 

До складу Української Ради Миру у якості нового колективного члена долучилося таке 

потужне підприємство як «Міжнародні Авіалінії України» на чолі з Мірошниковим Юрієм 

Володимировичем.  

В 2010 році до діяльності Української Ради Миру залучено Академіка Російської Академії 

Наук, Російської Академії Медичних Наук, Президента РАМН, професора Давидова Михайла 

Івановича,  який народився в Україні. Він став Почесним членом Президії Української Ради Миру. 

Протягом 2009-2010 р. проводилась робота з  Посольствами  та Представництвами багатьох 

країн (США, Польщі, Кореї, Куби, Італії, Греції, Китаю, Канади, Бразилії), Представництвом ООН 

в Україні, Міністерством закордонних справ України, Постійним Представництвом України при 

ООН, яке очолює  член Дорадчо – консультативної Ради Миру Юрій Сергеев.  

 

 



                                  
 

 

Почесними відзнаками Української Ради Миру  

«Орденом Миру» І ступеню за 2009 - 2010 роки нагороджено: 

 

1. Президента України, Члена Президії УРМ   Януковича В.Ф., 

2. Члена Президії Ради Миру     Згуровського М.З.,  

3. Члена Президії Ради Миру     Меншун В.І., 

4.Заступника Голови Одеської обласної Ради Миру  Шаровського В.М., 

5. Видатного державного та громадського діяча   Єльченка Ю.Н. 

 

Почесними відзнаками Української Ради Миру  

«Орденом Миру» ІІ ступеню за 2009 - 2010 роки нагороджено: 

 

1. Члена Президії УРМ      Гавриленка І.В., 

2. Заступника Голови  Донецької обласної Ради Миру  Некрасову С. О. 

 


