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Заява Української Ради Миру 

 

Шановні громадяни України! 

 

Анексія Криму російськими окупантами, постійні провокації в південно-східних областях 

України, з метою розпалювання сепаратизму, неналежна боєздатність збройних сил України, 

реорганізація спеціальних силових структур, надтяжкий стан української економіки, пропаганда 

деяких російських ЗМІ, які працюють на дестабілізацію в Україні, врешті протистояння у 

Верховній Раді – все це, на жаль, зійшлось в просторі і часі в найвищий рівень небезпеки для 

самого існування української держави. 

Сьогодні, як ніколи, Україна потребує консолідації конструктивних сил півночі та півдня, 

заходу та сходу, швидких політично виважених рішень Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів, усіх політичних партій, всіх без винятку міжнародних інститутів заради стабілізації 

громадсько-політичного, економічного та соціального життя України. 

Очевидним стало те, що народ України повинен остаточно розраховувати на власні сили та 

розум у захисті своїх національних інтересів, обираючи до керівництва держави на всіх рівнях 

порядних та достойних громадян - справжніх патріотів України.  

Багато що стало зрозумілим українському та міжнародному суспільству протягом останнього часу. 

Цей важкий урок історії зробив мудрішими всіх без винятку. 

Ми стали свідками реалій сьогодення, безпрецедентних дій Російської Федерації з проявом 

неофашизму, сепаратизму, шовінізму, військової агресії, попрання міжнародних угод і 

міжнародного права. 

Практично, Російською Федерацією кинуто виклик світовому правопорядку, всьому 

цивілізованому світу. 

Але в той же час, за таких обставин проявилися найкращі риси українського народу: 

високий патріотизм, самовідданість, сила духу в об’єднанні за збереження незалежності та 

цілісності України. Агресивні дії Росії об’єднали міжнародну спільноту, яка підтримує Україну 

морально, політично та економічно, відкриваючи для нас дорогу до членства в європейській 

спільноті. 
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Відбувається очищення українського суспільства від псевдо патріотів, сепаратистів, зрадників та 

іншого непотребу заради забезпечення цілісності держави, її стабілізації, вдосконалення різних 

сфер діяльності. 

Без сумніву, глибоко проаналізувавши історичне минуле незалежної України, на жаль, 

можемо констатувати той факт, що протягом всього часу Україна так або інакше перебувала «в 

дружніх обіймах Російської Федерації», що прогнозовано визначало її політику, економіку та 

соціальний розвиток. 

Останні події, якими б тяжкими вони не були для громадян України, відкрили шлях державі 

до великих історичних перспектив заради прийдешніх поколінь, які прагнуть жити в справедливій, 

вільній, незалежній, демократичній та процвітаючій Україні. 

Заради досягнення цієї мети Українська Рада Миру, враховуючи складність історичного 

проміжку часу для нашої держави, звертається до всіх людей доброї волі в Україні та за її межами, 

Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, країн – гарантів Будапештської угоди 1994р., 

міжнародних політичних та економічних інститутів підтримати Україну у її цілісності та 

недоторканості, зберігаючи мир та злагоду, які є особливими цінностями для народу України. 

Вважаємо, що виключна роль Верховної Ради України полягає, в тому числі, у забезпеченні 

правової законодавчої бази у вирішенні конфліктних ситуацій між громадянським суспільством та 

керівними, законодавчими, виконавчими органами влади.  

Чіткий та дієвий механізм імпічменту президента та процедура відкликання народних 

депутатів повинна запобігти наступним майданам та антагонізму у Верховній Раді. Такий механізм 

матиме правове поле для уникнення протистоянь у суспільстві, зберігаючи при цьому мир в 

державі. 

Врешті, ключова ознака розвиненого громадянського суспільства полягає не тільки в 

можливості обирати до керівних органів держави, а й в достроковому припиненні повноважень 

обранців згідно законодавства, яке має забезпечити законодавчий орган – Верховна Рада України.  

Всі ці основоположні завдання мають бути записані в новій редакції Конституції України, 

надавши регіонам найширші повноваження в усіх сферах економічного, соціально-культурного 

життя, у вирішенні кадрових питань. 

Просимо багатонаціональний народ України бути гідними громадянами своєї держави. 

Достойно пережити ці важкі часи зберігаючи мир, згуртувавшись у непоборну силу, здатну 

подолати будь-які виклики що постануть перед нами на шляху до будівництва демократичної 

України. 

 

Перший Президент України 

Голова Української Ради Миру       Леонід КРАВЧУК 

 


