
                                 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ МИРУ ЗА 2013 РІК 

У 2013 році Українська Рада Миру згідно своїх статутних завдань та окреслених 

пріоритетних напрямів діяльності, затверджених Президією на 2013 рік, здійснювала розробку та 

реалізацію наступних проектів та програм.  

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, 

Федерацією жінок за мир в усьому світі, Грецьким Департаментом Української Ради Миру, 

Товариством української діаспори в Греції «Українсько-Грецька Думка», МЗС України, 

Посольством України у Греції та Франції, Посольством Греції в Україні, Українсько-Японським 

Центром НТУУ «КПІ», іншими громадськими та державними організаціями. 

Продовжуючи співпрацю з Федерацією всесвітнього миру Українська Рада Миру брала 

участь у низці міжнародних миротворчих масштабних заходів спрямованих на побудову сталого 

миру, розвиток гармонійного світового суспільства та добросусідських відносин між країнами і 

народами, зміцнення культури миру як джерела згуртованості людей, громад, національностей, 

рас і країн з метою сприяння і забезпечення миру та розвитку для всіх людей. 

Зокрема, участь у Світовому саміті Федерації всесвітнього миру в Сеулі, Південна 

Корея (22-25 лютого 2013р.). 

Як колективний член ООН, Федерація Всесвітнього Миру зібрала 800 делегатів з 91 

держави, зокрема, очільників держав і урядів Європи, Африки та Азії, Перших Леді, Президентів 

Національних Асамблей, представників потужніших громадських миротворчих організацій світу.  

Під час роботи Міжнародного Саміту особливу увагу було приділено питанням миру, 

безпеці, толерантності, взаєморозумінню між народами, культурами та релігіями, сімейним 

цінностям. 

Своїми поглядами на укріплення миру, розвиток гармонійного світового суспільства та 

добросусідських відносин між країнами і народами, ділилися видатні громадські діячі світу, діючі 

та колишні президенти, прем’єр міністри, спікери парламентів з різних країн світу, а також 

учасники Світового Саміту.  

У роботі Саміту, на запрошення Федерації Всесвітнього Миру, взяв участь  заступник 

Голови – директор Української Ради Миру Володимир Новохацький. 

Участь делегації Ради Миру у Міжнародній конференції «Українська національна ідея: 

вчора, сьогодні, завтра» (18 жовтня 2013р.). 

На якій з вітальним словом від Голови Української Ради Миру, Першого Президента України 

Леоніда Кравчука виступив заступник Голови – директор УРМ Володимир Новохацький. Він 

зауважив, що у співпраці з Федерацією Всесвітнього миру, протягом останніх восьми років, було 

організовано та проведено низку важливих миротворчих заходів в Україні, спрямованих на 

утвердження миру та злагоди в Україні та світі, побудову процвітаючої української нації, 

толерантного, справедливого та гармонійного суспільства. Цей захід - ще один крок по співпраці 

наших організацій по створенню сталого миру на нашій планеті.  

Одним із важливіших заходів стала Європейська конференція з лідерства «Європа та 

Євразія - співробітництво на шляху до загальної культури миру і людського розвитку» (3-4 

грудня 2013р., Париж, Франція), яка відбувалася під патронатом д-ра Бутрос Бутрос-Галі - 

Генерального секретаря ООН (1992-1996) за сприянням Постійних представництв різних країн в 

ЮНЕСКО, Академії геополітики Парижу, Федерації жінок за мир в усьому світі, Федерації 

всесвітнього миру, інших громадських організацій.  

http://kpi.ua/uajc
http://kpi.ua/uajc


                                 

 

Ця конференція є однією з частин серії конференцій з актуальних тем розвитку Європи та 

всього світу. Подібні заходи протягом останніх років проводилися у штаб-квартирах ООН в 

Женеві та Відні, штаб-квартирі ЮНЕСКО, національних парламентах Великобританії та Норвегії, 

в Президентському Палаці на Мальті.  

«Зближення культур» є офіційною темою, запропонованою ООН лейтмотивом десятиліття 

2013-2022, а ЮНЕСКО стала основним підрозділом для реалізації завдань Міжнародного 

десятиліття зі зближення культур. 

Головне завдання конференції - пошук шляхів для розвитку і зміцнення культури миру та 

взаєморозуміння як джерела згуртованості людей, громад, національностей, рас і країн з метою 

сприяння і забезпечення миру та розвитку для всіх людей на основі загальних цінностей. 

Спеціальний керівник конференції, Генеральний секретар ООН (1992-1996рр.), доктор 

Бутрос Бутрос-Галі, її організаційний комітет запросили Першого Президента України, Голову 

Української Ради Миру Леоніда Кравчука до участі у поважному міжнародному заході. 

За об’єктивних обставин Леонід Кравчук не зміг приєднатися до роботи міжнародної 

конференції та доручив заступнику Голови – директору Української Ради Миру Володимиру 

Новохацькому взяти участь у роботі конференції та виступити від імені Голови Української Ради 

Миру, Першого Президента України Леоніда Кравчука. 

Українська Рада Миру висловлює вдячність за сприяння делегації Ради Миру: Міністерству 

закордонних справ України, посольству України у Франції, колективним членам Ради Миру: 

авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яку очолює член Президії УРМ Мірошников Юрій 

Володимирович та представництву Федерації всесвітнього миру в Україні. 

Беручи участь у подібних заходах, Українська Рада Миру 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. 

Протягом звітного року продовжувалася активна  співпраця з Грецьким Департаментом 

Української Ради Миру та Товариством української діаспори в Греції «Українсько-Грецька 

Думка», проводилися зустрічі та переговори з питань спільних напрямів діяльності. Наразі 

обговорювалися питання щодо підготовки та проведення низки масштабних культурних та 

мистецьких заходів до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка та 200-річчя 

заснування в Одесі грецького визвольного товариства «Філікі Етерія» у 2014 році.  

Окремо хотілося б відзначити багаторічну активну діяльність Одеської обласної Ради 

Миру, яка в цьому році відзначала 45 – річчя з дня заснування та подякувати Голові Одеської 

обласної Ради Миру, Герою України Володимиру Станіславовичу Філіпчуку за самовіддану 

працю, вагомий внесок Одеської обласної Ради Миру у виховання молоді у дусі миру та 

патріотизму, розвиток миротворчого руху та народної дипломатії, розбудову громадянського 

суспільства. За роки своєї діяльності Одеська обласна Рада Миру здобула високу повагу та стала 

провідним обласним осередком Української Ради Миру. 

Традиційно, кожного року Одеська обласна Рада Миру дарує мешканцям Одеси культурно-

просвітницькі  програми  «Різдвяні вечори», «Пасхальні зустрічі», «Золота осінь миру», у 

співпраці з обласною державною адміністрацією, закладами культури та мистецтва міста героя 

Одеси, за підтримки Одеської єпархії та творчої інтелігенції. 

В рамках цих програм в місті Одесі та Одеській області проходять унікальні художньо-

творчі фестивалі, концерти, літературні та творчі вечори, виставки, презентації книг та інші 

заходи, до яких залучаються спеціальні учбові заклади, театри, мистецькі спілки, православні 

храми та монастирі. 

http://mfa.gov.ua/ua
http://mfa.gov.ua/ua
http://france.mfa.gov.ua/ua
http://www.flyuia.com/
http://upf.net.ua/uk/


                                 

 

До цьогорічного ювілею проведено IV Міжнародний культурний форум «Очаківський 

ренесанс - 2013», художні виставки сучасних українських та іноземних визнаних митців та 

дитячих малюнків на тему «Мир через культуру».  

В червні 2013 року, під егідою Української Ради Миру, в будинку Верховної Ради України  

Одеська обласна Рада Миру спільно Одеською єпархією, Громадською радою при Одеській 

обласній державній адміністрації організували та провели виставку переможців міжнародних 

конкурсів дитячого малюнку «Різдвяна зірка», «Пасхальне сяйво» та «Діти малюють мир». 

Однією з визначних подій, приурочених до ювілею, стало створення міжнаціонального 

гуманістичного руху «Місія миру», організаторами якого є Одеська обласна Рада Миру та 

Одеський комітет Пакту культури та миру ім. М.К.Реріха. Мета «Місії» - поширення миротворчих, 

гуманістичних ідей та просвітництва. 

Також, необхідно відзначити активну діяльність колективних членів Української Ради 

Миру на миротворчій ниві. 

Висловлюємо вдячність за співпрацю ректору Національного технічного університету 

України «КПІ» Згуровському Михайлу Захаровичу. Так, за підтримки Українсько-Японського 

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 Києві була проведена 21-ї 

міжнародна виставка «МИР У СВІТІ» (WORLD PEACE ART EXHIBITION).  

Виставка «МИР У СВІТІ» проводиться щорічно в Японії та за кордоном  понад 20 років, з 

метою сприяння поширенню японськими художниками ідеї «Мир через мистецтво», розвитку 

культурних взаємовідносин між різними країнами. На виставці було представлено більш ніж 160 

мистецьких робіт з короткими посланнями миру, написаними японськими художниками, в тому 

числі оригінальні писанки. Делегація Української Ради Миру взяла участь у відкритті поважного 

заходу. 

Також, висловлюємо вдячність за співпрацю ректору Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка Губерському Леоніду Васильовичу, ректору Національного 

педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова Андрущенку Віктору Петровичу, Голові 

Правління авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Мірошникову Юрію Володимировичу, 

Президенту Товариства «Україна - Болгарія» Сєдих Юрію Івановичу, керівнику Кам’янець-

Подільської  районної дитячої громадської організації «Клуб юних миротворців» Барановському 

Володимиру Івановичу, директору гімназії № 315 м. Києва – асоційованої школи  ЮНЕСКО 

Бірюку Олександру Олексійовичу.  

В цьому році до складу Української Ради Миру на правах колективних членів 

приєдналися Федерація всесвітнього миру в Україні та спеціалізована школа № 80 міста 

Києва. 

Приємно зазначити, що в цьому році Українська Рада Миру ініціювала відродження 

проведення «Уроків миру» у навчальних закладах Києва в рамках відзначення Міжнародного 

дня миру. Також, спільно з обласними осередками та колективними членами проведено ряд 

урочистих заходів присвячених Міжнародному дню миру. 

Сподіваємося, що в наступному році традиція проведення «Уроків миру» знайде підтримку в 

інших навчально-освітніх закладах України, адже діти та молодь - це майбутнє нашої країни, від їх 

виховання та освіти залежить якою надалі буде доля нашої країни, особливого значення це 

набуває  в контексті подій сьогодення.  



                                 

 

Подібні заходи, які ініціює Українська Рада Миру, спрямовані на виховання молоді в дусі 

миру, ненасильницької психології, толерантності, відродження загальнолюдських моральних та 

духовних цінностей. 

Традиційно, як і кожного року, реалізовано програму «Оздоровлення дітей у Греції». 

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: 

членів Президії Ради Миру: 

Мірошникова Юрія Володимировича, 

Харитончука Миколу Васильовича. 

 

Грамотами та подяками відзначені активісти миротворчого руху Одеської обласної Ради 

Миру, педагогічні та дитячі  колективи 315 гімназії та спеціалізованої школи № 80 міста Києва, 

Товариство дружби «Україна - Болгарія» 

В мережі Інтернет постійно поповнюється сайт Української Ради Миру.  

Протягом року у різних національних виданнях друкувалися статті про діяльність 

Української Ради Миру, зокрема, за сприянням членів Президії УРМ Валентини Іванівни 

Меншун та Віктора Володимировича Пасака, висловлюємо їм вдячність. 

Більш детальну інформацію про діяльність Ради Миру можна отримати на нашому сайті 

http://peacecouncil.com.ua, http://peacecouncil.org.ua. 

http://peacecouncil.com.ua/
http://peacecouncil.org.ua/

