
                                  

 

 
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ ЗА 2012 РІК 

  
У 2012 році Українська Рада Миру згідно своїх статутних завдань та окреслених 

пріоритетних напрямів діяльності, затверджених Президією на 2012 рік, здійснювала 
розробку та реалізацію наступних проектів та програм, як в Україні так і на 
міжнародному рівні. 

 
Співпрацюючи з міжнародними неурядовими громадськими організаціями по 

створенню спільних проектів, які сприяють взаєморозумінню, зміцненню 
миротворчого руху в Україні та за її межами, Українська Рада Миру протягом року 
співпрацювала з Федерацією Всесвітнього Миру, Світовим Конгресом Українців, 
Європейським Конгресом Українців, Міжрелігійною Міжнародною  Федерацією за 
Мир в усьому Світі,  Асоціацією китайського народу за захист миру та роззброєння, 
Міжнародним благодійним фондом допомоги та дружби, Грецьким Департаментом 
Української Ради Миру, Товариством української діаспори в Греції «Українсько-
Грецька Думка», МЗС України, Посольством Греції в Україні, Посольством КНР в 
Україні, іншими громадськими та державними організаціями. 

 
Насамперед, нагадаю, що з 1987 року Українська Рада Миру співпрацює з 

Асоціацією китайського народу за захист миру та роззброєння. (25 років) В рамках 
співпраці, кожного року між нашими організаціями відбувається обмін делегаціями, 
що дає можливість розвивати та поглиблювати стосунки між нашими країнами. 

 
Так, в цьому році, у червні, на запрошення Асоціації китайського народу за мир 

та роззброєння (АКНМР) делегація Української Ради Миру (УРМ) на чолі з членом 
Президії УРМ, Надзвичайним і Повноважним Послом України Валерієм Цибухом 
відвідали Китайську Народну Республіку. 

 
До складу української делегації увійшли: член УРМ Ігор Литвин, 

Надзвичайний і Повноважений Посол України, Голова Правління Асоціації 
українсько-китайського співробітництва, Валерій Осадчий, член УРМ, генеральний 
директор компанії «Група», Олександр Бірюк, член Дорадчо-консультативної Ради 
Президії УРМ, директор гімназії №315 м. Києва Анатолій Костенко, член УРМ, 
генеральний директор ТОВ «Міжнародний індустріальний парк». 

 
Делегація відвідала столицю КНР Пекін та міста Нінбо і Шанхай де 

ознайомилися з роботою промислових та сільськогосподарських підприємств, їх 
соціальним та культурним розвитком, функціонуванням нової економічної зони 
Пудун. 

 
На зустрічах відзначалося, що 25 років співробітництва Ради Миру та 

Асоціації за мир та роззброєння  сприяють розвитку  та зміцненню дружніх  
відносин між народами України і Китаю. 

 



                                  

 

Українська та Китайська сторони зацікавлені розвивати економічні та 
культурні зв’язки між нашими країнами, зокрема, на громадському рівні.  

  
Делегація Ради миру передала лист Першого Президента України, Голови 

Президії УРМ Л.М. Кравчука на адресу нового керівництва Асоціації та запросила, 
в свою чергу, відвідати Україну у 2013 році. 

 
У листопаді, на прохання Асоціації, Голова Української Ради Миру Леонід 

Кравчук привітав листом учасників 18-го Всекитайського з’їзду комуністичної партії 
Китаю. Вітальний лист був розміщений у центральних ЗМІ КНР, про що 
проінформувала китайська сторона. 
 

Генеральний секретар пан Xi Jinping на своєму першому публічному виступі 
зауважив: «Китайській Республіці необхідно пізнавати навколишній світ, а світу, в 
свою чергу, цікаво дізнатись більше про Китай». 

 
Цей вислів також стосується і України, тому  впевнений, що співпраця 

Української Ради миру та Асоціації китайського народу за захист миру та 
роззброєння, і в подальшому буде корисною для громадян обох держав. 

 
Продовжуючи співпрацю з Грецьким Департаментом Української Ради 

Миру, спільно з Товариством української діаспори в Греції «Українсько-Грецька 
Думка»,   Европейським Конґресом Українців (ЕКУ) та під егідою Світового 
Конґресу Українців, Українська Рада Миру, традиційно, виступила 
співорганізатором Vміжнародного Форуму української діаспори у Греції, який 
відбувся у вересні цього року. 

 
Тема Форуму: «УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ 

В СВІТІ: ПОГЛЯД З ДІАСПОРИ». 
 
В рамках Форуму проведена конференція на тему: «ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ТА 

ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ЯК ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ 
УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ». 

 
У роботі конференції брала участь делегація Української Ради Миру на чолі з 

членом Президії, Василем Михайловичем Князевичем. Голова делегації передав 
учасникам конференції звернення та вітання Першого Президента України, Голови 
Української Ради Миру Леоніда Макаровича Кравчука. 

У рамках Форуму щоденно відбувалися зустрічі-бесіди за участю науковців, 
істориків, соціологів, журналістів, письменників, громадських діячів з багатьох країн 
Європи та Америки. 

 
Продовжуючи співпрацю з Грецьким Департаментом, у листопаді,  

делегація Української Ради Миру на чолі з заступником Голови - директором УРМ 
Володимиром Новохацьким з робочим візитом відвідала Грецьку Республіку. 



                                  

 

 
В рамках візиту відбулося засідання членів Ради директорів Грецького 

департаменту Ради миру за участю Дімітріоса Теодоролеаса, Галини Маслюк, 
Володимира Новохацького. На засіданні обговорювалися та узгоджувалися 
програми та спільні проекти на 2013 рік. 

 
Під час перебування делегації в Греції відбулися зустрічі з представниками 

громадських, релігійних, бізнесових організацій. Обговорювалися, зокрема, питання 
обміну студентами, оздоровленню українських дітей та молоді. 

 
Грецьким департаментом  було запропоновано розробити та впровадити 

освітньо-культурний  проект для юнацтва України «Греція – давня і сучасна», який 
передбачає ознайомлення української молоді шкільного та студентського віку з 
стародавньою історією Греції, її сучасною культурою, архітектурою, мистецтвом,  
національними традиціями. 

 
Проект освітньо-культурної програми пропоную розглянути сьогодні  на 

засіданні. 
 
Також, делегація  відвідала Церкву Святої Варвари де зустрілася з керівником 

програми оздоровлення українських дітей у Греції Протоієреєм Теодором Георгіу, 
з яким Рада Миру співпрацює з 1998 року.  

 
Зауважу, що і в цьому році, в дитячому таборі на о.Евія  були оздоровлені  60 

дітей, а за весь час реалізації цієї програми – більше 1000 дітей. Під час зустрічі 
обговорили  програму оздоровлення на 2013 рік. 

 
Треба відзначити плідну співпрацю у цьому проекті з національним 

університетом ім. Тараса Шевченка, який є колективним членом Ради Миру, 
подякувати ректору - Леоніду Васильовичу Губернському за надання  перекладачів 
для  дитячих груп. Це кращі студенти елліністи, які мають  можливість набувати 
мовну практику безпосереднього спілкування з носіями грецької мови.  

  
В цьому році, на виконання статутної програми «Встановлення  зв’язків з 

міжнародними неурядовими громадськими організаціями» Українська Рада 
Миру, завдячуючи члену Президії - Щербаку Юрію Миколайовичу, встановила 
дружні відносини з Міжнародною Платформою «Діалог Еврації», яка заснована у 
1998 р. 

 
 В її діяльності беруть активну участь вчені, громадські діячі, письменники, 

журналісти, діячі мистецтв та інші добровольці з більш ніж 20 країн. 
 
Ініціатор створення і перший Голова Платформи - Чингіз Айтматов. У 2011 р. 

Голова Платформи - Володимир Сергійчук, професор - історик Київського 
національного університету ім.Тараса Шевченка. 



                                  

 

 
Платформа ставить перед собою завдання розвивати діалог між народами, що 

проживають в євроазійському регіоні, виробляти стратегію і проекти, що сприяють 
соціальному, економічному, політичному і культурному розвитку регіону з 
урахуванням місцевих традицій, пов'язаних з певними релігійними, етнічними, 
інтелектуальними цінностями. 

 
На зустрічах з координатором Платформи "Діалог Евразії" в Україні паном 

Гьокхан Деміром обговорювалися спільні можливі проекти та програми на 
майбутнє. 

 
Протягом року тривала плідна співпраця з колективними членами Української 

Ради Миру. Необхідно відзначити їх активну діяльність на підтримку миротворчого 
руху України, наприклад: 

 
- Національний технічний університет України «КПІ», висловлюємо вдячність 

за співпрацю ректору Згуровському Михайлу Захаровичу; 
- Вже згаданому вище - Київський національний  університет ім. Тараса 

Шевченка; 
- Національний  педагогічний  університет ім. Михайла Драгоманова, 

висловлюємо вдячність його ректору Андрущенку Віктору Петровичу, який   
запрошений на засідання Президії; 

-  гімназія № 315 м. Києва – асоційованої школи  ЮНЕСКО, дякуємо за 
співпрацю  Директора Бірюка Олександра Олексійовича; 

- авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, висловлюємо вдячність 
Президенту Мірошникову Юрію Володимировичу; 

- Кам’янець-Подільська районна дитяча громадська організація «Клуб юних 
миротворців», вдячні Барановському Володимиру Івановичу; 

-  Товариство «Україна - Болгарія», вдячні за співпрацю  Президенту Сєдих 
Юрію Івановичу; 

- Всеукраїнська громадська організація «Ліга сприяння хоспісної та 
паліативної допомоги»,  очолює яку член Президії Ради Миру – Князевич Василь 
Михайлович, також  якому  вдячні за співпрацю. 

 
Зокрема, на запрошення НТУУ «КПІ» делегація УРМ на чолі з заступником 

Голови - директором УРМ В.Новохацьким брала участь у засіданні Виконавчої 
ради Мережі університетів Чорноморського регіону (BSUN), яке відбулося в 
Кримському інженерно-педагогічному університеті (м. Сімферополь).  

 
Засідання було присвячено розгляду проекту щодо створення в Криму на базі 

Кримського інженерно-педагогічного університету "Міжнародного молодіжного 
центру Академічне сприяння ООН", як моделі співробітництва університетів, 
спрямованої на питання міжкультурного обміну, соціальної згуртованості, 
толерантності заради  миру і злагоди у суспільстві. 

 



                                  

 

У листопаді 2011 року проект створення Молодіжного центру підтримала 
ООН. У реалізації проекту виявили бажання брати участь представники 
університетів України, Росії, Туреччини, Азейбарджану, Казахстану, Татарстану. 

 
На засіданні Президії УРМ було вирішено підтримати проект  створення 

"Міжнародного молодіжного центру Академічне сприяння ООН" на базі Кримського 
інженерно-педагогічного університету та  сприяти його реалізації.  

 
 Відзначимо активну миротворчу діяльність Кам’янець-Подільської 

районної дитячої громадської організації «Клуб юних миротворців». 
 
До Дня Миру, за підтримкою Української Ради Миру, представництва ООН в 

Україні, департаменту культури науки та освіти Кам’янець – Подільської міської 
Ради, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської Ради, 
Міжнародної організації «Ініціативи нації», «Клуб юних миротворців» ініціював 
проведення акція миру «МИ Разом», яка була спрямована на підтримку звернення 
Генерального Секретаря ООН пана Гі Муна про припинення бойових дій на 
Близькому Сході. До участі у акції було запрошено всіх дітей віком від 7 до 17 років, 
навчальні заклади, дитячі клуби, гуртки, дитячі громадські організації.  

 
У жовтні, в рамках відзначення Дня ООН в Україні, з нагоди 68-ї річниці 

визволення України від німецько-фашистських загарбників та 7-ї річниці 
створення Клубу Юних Миротворців було проведено ряд миротворчих заходів за 
підтримкою Української Ради Миру. 

 
Протягом року продовжувалась реалізація програми "Громадські діячі 

України", мета якої відзначення Почесними Відзнаками Ради Миру громадських, 
державних діячів,  громадян, які співпрацюють з нашою організацією у миротворчих 
напрямах за їх активну, плідну громадську діяльність. 

 
Нагороджено Почесною відзнакою «Орден Миру» І ступеня: 

- Губерського Леоніда Васильовича. 
 

Почесною відзнакою «Орден Миру» ІІ ступеня: 
-  Сєдих Ю.І. – Президент Товариства «Україна Болгарія»; 
-  Знаменська М.В. – віце-президент Товариства «Україна Болгарія»; 
-  Бабаєв О.М. – Міський Голова м. Кременчука; 
-  Коваленко В.М. – Голова Автозаводської райради м. Кременчука; 
- Мельника А.В. – Президента Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та 

розвитку.  
 
Протягом року Рада Миру співпрацювала з Посольством Греції в Україні, 

Посольством Китайської Народної Республіки в Україні, Посольством України у 
Греції, МЗС України, Міністерством соціальної політики України,  Мінкультури 
України,  



                                  

 

 
З 26 листопада в мережі Інтернет розміщено новий сайт Української Ради 

Миру. Порівняно з попереднім  новий сайт більш сучасний та  інформативніший. 
З’явилися нові розділи:  

- фотоархів з 60-их років; 
- відео інформація; 
- фотогалерея про діяльність УРМ; 
- звіти про роботу Ради Миру. 
 
Сподіваємося, що новий сайт приверне до себе увагу своїм наповненням та 

вичерпно ознайомить громадян з діяльністю Української Ради миру  за багато років і 
популяризуватиме миротворчу діяльність організації.  

 
Дякую за увагу. 
 

 
 
 


