КРАВЧУК ЛЕОНІД МАКАРОВИЧ,
народився 10 січня 1934 року в селі Великий Житин Рівненського району Рівненської області
У 1958 році закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, у 1970 р. –
Академію суспільних наук при ЦК КПРС. За освітою – кономіст, викладач політичної економії.
Кандидат економічних наук
Обирався членом ЦК КПРС, членом ЦК Компартії України, кандидатом і членом Політбюро ЦК
Компартії України
Був членом Ради Федерації СРСР і членом Державної Ради СРСР
У 1990 році обраний Головою Верховної Ради України
З грудня 1991 року по липень 1994 року - Президент України
Під головуванням Леоніда Кравчука прийнятий історичний акт - Декларація про державну
незалежність України, яка містить положення про Україну як безядерну державу
Повна і добровільна відмова третьої за потенціалом власниці ядерної зброї в світі від ядерної
складової своєї національної безпеки - безпрецедентний крок у сучасній історії
Україна пішла на цей крок, усвідомлюючи, що розповсюдження зброї масового знищення є
одним з найнебезпечніших джерел ризику для миру та стабільності у світі
У грудні 1991 року на перших в історії України всенародних президентських виборах Леонід
Кравчук обраний Першим Президентом незалежної держави
За час перебування на посадах Голови Верховної Ради і Президента України послідовно
відстоював державну незалежність України, її суверенітет, національну безпеку. Запобіг
виникненню в Україні кровопролитних війн які ведуться на просторах колишнього СРСР до
цього часу
Його велика особиста заслуга полягає в тому, що для українських юнаків афганська війна стала
останньою

Леонід Кравчук відіграв історичну роль в процесі створення цивілізованих відносин з Росією та
іншими партнерами по СНД
Добився міжнародного визнання Української держави, укріплення її авторитету на світовій
арені, Україну визнало 145 держав світу
Більше двох років за надзвичайно складних умов Перший Президент незалежної України
підтримував громадську рівновагу, знаходив вирішення політичним, міжконфесійним та
міжнаціональним пристрастям. Це дало можливість уникнути громадянської війни, зберегти
територіальну цілісність України
Леонід Кравчук створив дієздатні інститути виконавчої влади, які взяли під контроль і
забезпечили в державі конституційний порядок, функціонування народно-господарського
комплексу. На базі прийнятих Верховною Радою законів і указів Президента України
реформував і підпорядкував Українській державі силові структури, які стали підлеглі
незалежній Україні
Леонід Кравчук не допустив ні одного випадку застосування зброї проти власного народу,
подавлення кризових ситуацій силовими діями
У час найбільшого загострення протиріч між виконавчою та законодавчою гілками влади
проявив виключну витримку і розсудливість
При безпосередній участі Леоніда Кравчука були створені основи законодавчої бази нової
держави, її майбутньої Конституції, вперше прийняті на території колишнього СРСР закони про
національні меншинства, свободи совісті
Виключна риса Першого всенародно обраного Президента України - поважне ставлення до
демократії, правам і свободам людини. Переконливе свідчення цьому - здійснення вперше
серед країн колишнього Радянського Союзу передачі влади демократичним шляхом після
президентських виборів у 1994 році
Сьогодні Леонід Кравчук здійснює велику державну та громадську роботу

Не випадково він очолює Українську Раду Миру - єдину в Україні миротворчу громадську
організацію високого міжнародного рівня, членами якої є відомі політичні та громадські
діячі

