
                                  
 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ 

2011 РІК 

  

У 2011 році  Українська Рада Миру згідно своїх статутних завдань та окреслених  

пріоритетних  напрямів діяльності здійснювала розробку та реалізацію наступних проектів та 

програм. 

До відзначення 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи: 

- Українська Рада Миру спільно з Міністерством надзвичайних ситуацій реалізовувала  

інформаційно-просвітницьку програму для українських та іноземних громадян «Чорнобиль 

– екологічна катастрофа та її наслідки», в рамках якої Українська рада Миру сприяла в 

організації екскурсійних турів до «зони відчуження» з метою інформатизації широких кіл 

громадськості про сьогоднішній стан  території та об’єктів постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

- Спільно з колективним членом УРМ Національним технічним університетом України 

«КПІ», Міністерством надзвичайних ситуацій, Міжнародною кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна 

освіта, прикладний системний аналіз та інформатика», «Українсько-Японським центром», мерією 

міста Славутич,  Українська Рада Миру виступила співорганізатором Міжнародного форуму 

«За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного миру». 

На форумі розглядалися глобальні проблеми, з якими зіткнулося людство після аварії на 

ЧАЕС, технологічні та медично-біологічні питання подолання її наслідків. 

У Форумі взяли участь Голова Української Ради Леонід Кравчук, члени Президії УРМ:  

Михайло Згуровський – академік НАН України, ректор Національного технічного університету 

України «КПІ», Юрій Щербак -  президент Інституту сталого розвитку України, Володимир 

Яценківський – директор департаменту Міністерства закордонних справ України, Осаму Мідзутані 

– директор «Українсько-Японського центру», представники Міністерства надзвичайних ситуацій 

України, мерії міста Славутич, керівники дипломатичних представництв іноземних держав в 

Україні. 

На пленарних та секційних  засіданнях виступили  українські, японські та  польські фахівці.  

В рамках своєї статутної діяльності Українська Рада Миру долучилася до створення 

всеукраїнської громадської організації «Українська  ліга сприяння розвитку паліативної та 

хоспісної допомоги», мета якої сприяння розвитку такої системи надання медичної допомоги в 

Україні, яка забезпечить гідний догляд та підтримку невиліковно хворим. Новостворену 

організацію очолив член Президії Української Ради Миру, Міністр охорони здоров’я (2007 – 

2010рр.) Василь Князевич. 

 



                                  
 

 

У співпраці з Лігою Українська Рада Миру брала участь в організації та проведенні 

першого  Національного семінару з паліативної допомоги на тему: «Забезпечення доступу до 

опоїдних знеболюючих засобів» (березень, 2011р.).  

Семінар висвітлював проблематику недостатнього доступу невиліковно хворих людей до 

опоїдних знеболюючих засобів  в Україні та європейський досвід подолання цих проблем. До 

семінару приєдналися іноземні спеціалісти, зокрема: провідний фахівець з питань використання 

контрольованих субстанцій Всесвітньої організації охорони здоров’я, виконавчий  директор 

Міжнародної асоціації паліативної допомоги, президент Європейської асоціації паліативної 

допомоги інші. 

За участю Української Ради Миру, у жовтні цього року, Українська Ліга  сприяння 

розвитку паліативної та хоспісної допомоги ініціювала проведення Благодійного  заходу 

приуроченого  до Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги.  

Ціль заходу  -  привернення уваги держави до цієї проблематики та обміні досвідом 

європейських країн; підвищенні розуміння серед осіб, які впливають на рішення, що приймаються 

в державі про медичні, соціальні, практичні та духовні потреби людей, які мають невиліковні 

захворювання та членів їх сімей.  

Під час благодійного заходу був організований аукціон картин провідних українських 

художників (Василя Сада, Миколи Бабака, Сергія Цюпка, Анатолія Мельника та Івана 

Остафійчука). Зібрані благодійні кошти пішли на потреби українських хоспісів у Києві, Херсоні та 

Дубно. 

У заході брали участь Голова Української Ради Миру Леонід Кравчук, Філарет, Патрiарх 

Київський i всiєї Руси – України; Блаженніший Любомир (Гузар), представники УПЦ 

Московського патріархату, відомі політики, народні депутати,  представники дипломатичних 

представництв, ректори навчальних закладів, керівники медичних закладів України. 

Як і кожного року, у червні,  реалізовано програму оздоровлення дітей у Греції.  

Приємно зазначити, що в цьому році парафія Св. Варвари, яка більше 15 років приймає на 

оздоровлення дітей з України,  відзначала 20-річчя  своєї діяльності. Протягом цих років табір 

Св. Варвари прийняв понад 1300 дітей з України.  

Українська  Рада  Миру, в особі  виконавчого  директора Грецького департаменту УРМ та 

Надзвичайного  і Повноважного Посла України у Греції Володимира Шкурова  подякувала за щиру 

самовіддану працю,  привітала особисто отця Теодора та парафіян Св. Варвари  від імені Голови 

Української Ради Миру,  передала подарунок -  ікону Святої Варвари. 

 



                                  
 

 

Нагадаю присутнім, що Грецький департамент Української Ради Миру, створений у 2007 

році, веде активну діяльність на миротворчій ниві об’єднуючи  українські та грецькі громади, 

укріплюючи дружні стосунки між  народами обох держав.   

В цьому році під егідою Української Ради Миру, у співпраці з Грецьким департаментом Ради 

Миру та Товариством «Українсько-грецька думка», за активним сприянням Посольства України в 

Греції та Посольства Греції в Україні  - вийшло двомовне видання творів Тараса Шевченка та 

статей про нього українською та грецькою мовами «Заповіт», приуроченого до 150-ліття з дня 

смерті Тараса Шевченка. 

Це  знаковий українсько-грецький  національно- культурний  проект. 

Над виданням працювали відомі грецькі та українські перекладачі, філологи, відомі науковці, 

дослідники життя та творчості Кобзаря.  

У презентації взяли участь українські та грецькі освітяни, митці, науковці, представники МЗС 

Греції, України, Посли багатьох країн, представники української діаспори та грецької 

громадськості, а також делегація Української Ради Миру на чолі з Першим Президентом України, 

Головою Української Ради Миру Леонідом Кравчуком – який презентував видання  міжнародній 

громадськості.  

 До делегації Ради Миру увійшли представники колективних членів УРМ та члени Президії 

Ради Миру. 

 Презентація була відкрита вітальними листами від Президена України - Віктора Януковича 

та Президента Греції - Каролоса Папуліаса.  

У рамках заходів було нагороджено Почесною відзнакою Української Ради Миру «Орденом 

миру» І ступеню Президента Греції, вручити яку було доручено Надзвичайному і Повноважному 

Послу України у Греції Володимиру Шкурову.  

Відбулася урочиста вечеря від імені Української Ради Миру за участю делегації Ради Миру,  

представників дипломатичного корпусу акредитованого у Греції, української громади, бізес-кіл 

Греції.  

Хотілося б відзначити плідну громадську діяльність члена Президії Ради Миру, 

Надзвичайного і Повноважного Посла України Валерія Цибуха, за його особистої участі Рада 

Миру знайшла спонсорів для втілення вищезазначеного проекту. 

Наразі розробляється спільний проект з Грецьким департаментом «Українці разом». Проект 

є довготривалою програмою, яка ставить за мету створити умови для поширення демократичних 

цінностей в Україні і налагодити плідний діалог між журналістами, політологами і політиками з 

України з одного боку, і з країн ЄС, з іншого.  



                                  
 

 

Першим етапом проекту є створення Європейської Експертної Ради (ЄЕР) з залученням до неї 

фахівців в галузі мас медіа, політології, комунікацій, політиків країн Європейського Союзу і 

України. 

Остаточним результатом проекту є виявлення перешкод для розвитку демократичних 

процесів, зближення позицій ЄС і України, і просування України до набуття членства в 

Європейському Союзі.  

Вважаємо, що досвід роботи Грецького департаменту Ради Миру необхідно поширювати на інші 

країни, в першу чергу де проживають етнічні українці, тим самим допомагаючи державним 

інституціям впроваджувати національні програми та підтримувати  процеси інтеграції України у 

світову спільноту.  

Українська Рада Миру через мережу департаментів може взяти на себе функцію 

координатора громадських відносин між Україною та іншими країнами, які сприятимуть 

вирішенню зазначених цілей. 

Міністерство закордонних справ  України підтримує ініціативи Ради Миру щодо відкриття 

департаментів за кордоном та сприятиме  їх діяльності, зокрема в наступному році планується 

відкриття двох департаментів Ради Миру за сприянням МЗС України, можливо в Італії або Іспанії, 

Португалії.  

До відзначення Міжнародного дня миру,  21 вересня,  Українська Рада Миру звернулася до 

Київської міської державної адміністрації та обласних державних адміністрацій з пропозицією 

приєднатися до святкування та провести низку миротворчих заходів присвячених Дню миру.  

На пропозицію відгукнулися майже всі області, зокрема: делегація Української Ради Миру на 

чолі з членом Президії УРМ В.В.Пасаком, в рамках проведення урочистих заходів в Києві,  взяла 

участь у Марші Миру, який проходив під патронатом Голови Київської міської державної 

адміністрації. 

Учасники Маршу Миру пройшли ходою до Національного музею історії Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 років, поклали квіти біля пам’ятника загиблим у Афганістані, взяли участь у 

мітингу миру. На мітингу з промовою за дорученням Президії Української Ради Миру виступив 

Віктор  Пасак. 

Миротворчі заходи з ініційовані Радою Миру пройшли в Вінницькій, Донецькій, 

Житомирській,  Запорізькій, Львівській, Одеській,  Полтавській, Сумській, Харківській, 

Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях України.  

24 жовтня Українська Рада Миру святкувала 60-річчя з дня заснування організації на 

державному рівні (Постанова Верховної Ради України  №3689-VI від 08/07/2011р.).  



                                  
 

 

До проведення урочистого заходу, за дорученням Кабінету Міністрів України, творчим колективом 

Київської Державної регіональної телерадіокомпанії створено презентаційний фільм про діяльність  

Ради Миру, який транслювався по телебаченню та  на урочистому заході. 

Спільно з колективним членом НТУУ «КПІ», проведена фотовиставка «Україна – країна 

миру» та  «Українській Раді Миру – 60» .  

Укрпошта  випустила конверти з символікою Української Ради Миру. 

В урочистостях взяли участь члени Президії, дорадчо-консультативної ради Президії, 

регіональні представники, колективні члени Української Ради Миру, активісти миротворчого руху, 

представники більше 30 українських та іноземних громадських організацій, з якими співпрацює 

Рада Миру, представники уряду та дипломатичного корпусу в Україні.  

Українську Раду Миру вітали: Президент України Віктор Янукович, Верховна Рада України, 

Київська міська державна адміністрація, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 

культури України, Президент міжнародної Федерації всесвітнього миру Др. Томас Волш, Дуаєн 

дипломатичного корпусу, Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин 

Вєлічко, інші знані громадські та політичні діячі.  

Під егідою Ради Миру, в рамках проведення урочистого заходу відбулася презентація двох 

книг: - «Заповіт» - двомовне видання творів Тараса Шевченка та статей про нього грецькою та 

українською мовами; -  «Діалоги. Японія та Україна - різні долі, спільні надії» - за авторства 

Михайла Згуровський та всесвітньо відомого філософа Дайсаку Ікеди.  

До 60-річчя УРМ Почесними відзнаками «Орден миру» І та ІІ ступеня нагороджено: 

М.Я.Азарова – Прем’єр-міністра України; В.М.Литвина – Голову Верховної Ради України; 

О.П.Попова - Голову Київської міської державної адміністрації; Святішого Патріарха - Київського 

і всієї Руси - України Філаре́та; Блаженнійшого Патріарха Святослава - Главу Української греко-

католицької церкви; Георгіоса Георгунтзоса - Надзвичайного і Повноважного Посла Грецької 

Республіки в Україні; Томаса Волша – Президента міжнародної Федерації всесвітнього миру 

(США); Джека Корлі – регіонального директора Федерації всесвітнього миру (Європа); Дайсаку 

Ікеда – Президента Громадської організації «Сока Гаккай Інтернешнл»; В.Д. Гончар – дружину 

Олеся Гончара; Г.К.Крючкова – члена Президії Української Ради Миру, громадсько-політичного 

діяча; В.П. Андрущенка – академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора 

Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, який є колективним членом 

УРМ; І.В. Сергієнка – члена дорадчо-консультативної ради Президії Української Ради Миру, 

академіка Національної академії наук України, директора Інституту кібернетики ім. В. М. 

Глушкова НАН України. «Орденом миру» ІІ ступеня нагороджено: Чонг Джин Паля – Президента 

Міжнародного благодійного фонду допомоги та дружби; Ю.В. Мірошникова – члена Президії 

Української Ради Миру, Президента авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, яка є колективним 



                                  
 

 

членом УРМ; Р.А. Арцишевського – голову Волинської обласної організації Української Ради 

Миру, директора Інституту соціальних наук Волинського державного університету ім. Лесі 

Українки; О.О. Бірюка – члена дорадчо-консультативної ради Президії Української Ради Миру, 

директора гімназії № 315 м. Києва, яка є колективним членом УРМ; М.В. Ільїна – голову правління 

Федерації всесвітнього миру (Україна); Л.Г. Коваленко - члена дорадчо-консультативної ради 

Президії Української Ради Миру, Голову Вінницької обласної організації Української Ради Миру, 

генерального директора Вінницької обласної державної телерадіокомпанії; В.П. Сльоту – голову 

Запорізької обласної організації Української Ради Миру, керівника редакційно-видавничої групи 

„Книга Пам’яті України”.  

Приємно відзначити, що до  Української Ради Миру та реалізації її пріоритетних напрямів 

міжнародної діяльності активно долучаються колективні члени,  до складу яких входять провідні 

вищі та загальноосвітні навчальні заклади України, громадські організації та підприємства, це  

дало можливість  розвивати та поширювати діяльність Ради Миру в багатьох напрямах.  

В цьому році до складу Української Ради Миру на правах колективного членства прийнято 

громадську молодіжну організацію «Клуб юних миротворців» Кам’янецьк-Подільська 

(Хмельницька область), яка була створена до 60-річчя ООН.  

«Клуб юних миротворців» є місцевою дитячою громадською організацією, яка на 

добровільних засадах об'єднує дітей, яких цікавлять історія держави та світової спільноти, 

сторінки миротворчої діяльності ООН і життя дітей в "гарячих точках" планети, волонтерський 

рух, проблеми СНІДу та здорового способу життя, сучасний екологічний стан регіонів України і 

світу. 

Наразі розробляються спільні напрями діяльності. 

Співпрацюючи з Асоціацією сприяння  міжнародному бізнесу та розвитку, яка сьогодні 

офіційно увійшла до складу Ради Миру, реалізовується спільна   програма розвитку  народної 

дитячої  та молодіжної дипломатії. 

Мета програми: сприяння популяризації серед молоді України ідей європейської інтеграції, 

культури миру, виховання патріотизму і толерантності, прагнення до ознайомлення з культурними 

надбаннями, історією та традиціями різних народів світу, популяризація України у світі. 

В рамках програми організовуються візити делегацій народної  дитячої та молодіжної 

дипломатії до столиць та відомих міст європейських держав, зокрема: до Афін, Братислави, 

Будапешта,   Відня,  Кракова, Праги,  Риги.  

Наразі готується до реалізації проект «Польський досвід реформ та розвитку європейських 

традицій». 

Візит делегації народної  дипломатії до Республіки Польща (м. Варшава, м. Бидгощ, м. 

Гданськ) заплановано   на 14 - 17 лютого 2012 року  



                                  
 

 

До складу делегації увійдуть  активісти європейських клубів та центрів молодіжної 

дипломатії, старшокласники та студенти, педагогічні працівники та представники місцевого 

самоврядування з різних міст та селищ України, всього 60 осіб. 

Програмою перебування делегації передбачено відвідання Сейму, зустрічі з Маршалом Сейму 

пані Євою Копач, представниками державних інституцій, мерій міст, вищих  навчальних закладів, 

молоддю. Також запланована екскурсійно-культурна програма.  

 


