Звітна доповідь Президії
до звітно-виборної конференції
Української Ради Миру
м. Київ

17листопада 2017 року
Шановні учасники конференції!

Минуло п’ять років від попередньої звітно-виборної конференції і відповідно до Статуту,
Президія Української Ради Миру звітує про діяльність організації.
Протягом цього часу Українська Рада Миру, співпрацюючи з державними, неурядовими,
громадськими, бізнесовими, релігійними організаціями в Україні та за її межами
виконувала статутні завдання.
Зокрема, продовжуючи багаторічну співпрацю з Федерацією всесвітнього миру, яка в
2013 році увійшла до складу УРМ на правах колективного члена, делегації Ради Миру
брали участь:
- Світовий Саміт Федерації Всесвітнього Миру Сеул, Південна Корея 2013 р.
- Міжнародна конференція Федерації всесвітнього миру «Українська національна ідея:
вчора, сьогодні, завтра», Київ, Україна, 2013р.;

- Європейська конференція лідерства «Європа та Євразія - співробітництво на шляху
до загальної культури миру і людського розвитку»,яка відбулася у штаб-квартирі
ЮНЕСКО , Париж, Франція, 2013р.
Серед основних доповідачів: Д-р Бутрос Бутрос - Галі - Генеральний секретар ООН
(1992-1996рр.), Федеріко Майор Сарагота – Генеральний директор ЮНЕСКО (19871999рр.), Пол Ан – Голова Федерації всесвітнього миру в Європі, від імені Голови УРМ
Леоніда Кравчука – Президента України (1991-1994рр.) виступив заступник Голови УРМ
Володимир Новацький, інші видатні політичні та громадські діячі світу.
«Зближення культур» є офіційною темою, запропонованою ООН на десятиліття
2013-2022, а ЮНЕСКО стала основним підрозділом для реалізації завдань Міжнародного
десятиліття зіз ближення культур.
В2013 році делегація УРМ брала участь у 21-й Міжнародній виставці «МИР У
СВІТІ» (WORLD PEACE ARTEXHIBITION), яка проходила за підтримки УкраїнськоЯпонського Центру НТУУ «КПІ», Міністерства закордонних справ Японії, міст Хіросіма і
Нагасакі, Посольства України в Японії, Національної федерації асоціацій ЮНЕСКО в
Японії, Міністерства культури України, Національної спілки художників України.

- В 2015 році делегація УРМ на чолі з Головою організації Леонідом Кравчуком взяла

участь у третьому Всесвітньому Саміті Федерації Всесвітнього Миру (ФВМ) «Мир,
безпека та розвиток людства», Сеул, Південна Корея.
За час перебування делегації було проведено ряд зустрічей з релігійними,
громадськими та політичними діячами Південної Кореї.

Українська Рада Миру, беручи участь у подібних заходах, долучається до діяльності
світової мережі громадських миротворчих організацій, розвиває та укріплює дружні
міжнародні стосунки, набуває та ділиться досвідом з світовою громадськістю на користь
збереження миру.
1

Протягом останніх років Голова УРМ Леонід Кравчук провів низку зустрічей з
представниками провідних засобів масової інформації Європи, Республіки Корея, США,
Японії, інших.
Метою зустрічей було висвітлення та поширення об’єктивної інформації про ситуацію в
Україні у зв’язку з агресією Росії (анексія Криму, військові дії на Сході України) для
світової громадськості. Тематика миру та безпеки була провідною темою зустрічей.
У співпраці з Федерацією всесвітнього миру, в 2016 році була проведена
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТАЛОГО
МИРУ» Київ, Україна.
У конференції взяли участь представники українських і міжнародних громадських
організацій, Посли Миру, науковці, освітяни, представники урядових організацій.
Урочистою частиною заходу стало нагородження Почесною відзнакою Української Ради
Миру І ступеня Д-ра Кацумі Оцука та почесним званням «Посол Миру» видатних
українців, зокрема члена Президії УРМ ректора НТУУ КПІ ім. І.Сікорського,
академіка Михайла Згуровського.
Як і в попередні роки підтримувались та розвивались міжнародні зв’язки Ради Миру,
зокрема:
з Асоціацією китайського народу за захист миру та роззброєння (зустріч делегації
УРМ з делегацією Центру дослідженнясучасногосвіту (КНР);
співпраця з Товариством «Українсько-Грецька Думка» та Департаментом
Української Ради Миру у Греції.
Спільно з ними, за участю представників грецького духовенства, Посольства України у
Греції було проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті полеглих українських Героїв
під час Майдану та учасників АТО, мирного населення на Сході України.
Після Божественної літургії відбулася Панахида за жертвами подій останніх років в
Україні де було проголошено звернення першого Президента України, голови Української
Ради Миру (УРМ) Леоніда Кравчука.
У заходах Пам'яті і Вшанування загиблих брали участь десятки українців в Афінах,
представники грецьких громадських організацій, делегація Посольства України у Греції,
десятки грецьких громадян.

- За сприянням Ради Миру та її колективних членів –авіакомпанії «Міжнародні
Авіалінії України», гімназії № 315 м. Києва виконувалась програма «Оздоровлення
дітей у Греції».

Для укріплення та розвитку дружніх стосунків і співпраці, протягом звітного періоду,
проводилися зустрічі з керівниками міжнародних та українських неурядових організацій,
представниками дипломатичного корпусу.
Почесною відзнакою Української Ради Миру «Орден Миру» І ступеню нагороджено:

- Георгіоса Георгунтзоса- Надзвичайного і Повноважного Посла Грецької Республіки в
Україні(2009-2013рр.)

- Георгіоса Пукаміссаса - Надзвичайного і Повноважного Посла Грецької Республіки в
Україні (2016р.-)
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- Д-ра Вільяма Новіка (Mr. WilliamNovick) – видатного кардіохірурга світового рівня,
керівника міжнародного благодійного фонду «Кардіоальянс Вільяма Новіка»

- Д-ра Оцука Кацумі - Голову Федерації всесвітнього миру в Євразії
- Лазоришинця Василя Васильовича - доктора медичних наук, професора, директора
Національного інституту серцевосудинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН
України.
Почесною відзнакою Української Ради Миру «Орден Миру» ІІ ступеню нагороджено:

- Шпаківську Ольгу Львівну – собистого асистента Надзвичайного і Повноважного
Посла Грецької Республіки в Україні, яка близько 20 років плідно співпрацює з УРМ.

- Лябаха Андрія Петровича - доктора медичних наук, професора, завідувача відділення
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Співпраця з колективними членами:
У 2016 році проведено Міжнародний форум «Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки
світу» співорганізаторами якого виступили: колективний член УРМ - Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Українська
Рада Миру, Міністерство закордонних справ України, Міністерство екології та
природних ресурсів України, Національна академія наук України, Державне агентство
України з управління зоною відчуження, ДСП “Чорнобильська АЕС".
У форумі брали участь представники тридцяти чотирьох країн світу, керівники
одинадцяти міністерств та відомств України, представники наукових установ і
університетів, громадських організацій, народні депутати України, відомі політики,
видатні науковці, найкращі експерти з ядерної енергетики, екології, радіобіології та
радіаційної медицини, посли кількох держав та співробітники багатьох дипломатичних
представництв, ліквідатори катастрофи на ЧАЕС, викладачі та студенти КПІ.
На церемонії відкриття Форуму його учасників вітали Президент України (1991 – 1994
рр.), Голова Української Ради Миру Леонід Кравчук, Президент Латвійської республіки
(2007 – 2011 рр.) учасникліквідаціїаварії на ЧАЕС Валдіс Затлерс , представники уряду
України та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігеку Сумі .
Кожного року, до міжнародного дня миру, спільно з колективними членами УРМ
та обласними осередками, проводились миротворчі заходи у багатьох містах України:
Києві, Кам’янецьк-Подільському, Одесі, Очакові, Миколайові.
Зокрема: дитячі «Марши Миру», акції під гаслом «Ми хочемо жити у мирі»,
конкурси малюнків, виставки переможців міжнародних конкурсів дитячого малюнку.
За підтримки Української Ради Миру, Федерації всесвітнього миру, Федерації молоді
за мир, Національного музею історії України у Другій світовій війні, Міністерства освіти і
науки України, у 2017 році до Міжнародного дня миру у Національному музеї історії
України у Другій світовій війні відбувся ІV Конгрес юних посланців миру. В рамках
конгресу проведено музейний урок патріотизму «Заради свободи».
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Голова Федерації Всесвітнього Миру в Україні Михайло Ільїн зачитав звернення до
учасників Конгресу від Першого Президента України, Голови УРМ Леоніда Кравчука.

І на завершення, дозвольте висловити подяку Голові Української Ради Миру, членам
Президії, зокрема: Меншун Валентині Іванівні, Цибуху Валерію Івановичу, Харитончуку
Миколі Васильовичу, Мірошникову Юрію Володимировичу, активним членам Дорадчої
Ради, колективним членам, членам Ради Миру.
Особливу подяку Президії Ради Миру висловлюємо члену Президії УРМ, академіку НАН
України, ректору НТУУ «КПІ» Згуровському Михайлу Захаровичу, за багаторічну
підтримку Ради Миру та плідну співпрацю.
Дякую за увагу.
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