
 
 
 
 

 
 
 

Запрошення 
 

Міжнародна конференція «Відновлення миру в Україні» 

- Забезпечення гуманітарною допомогою українців та імплементація Декларації миру і 

припинення війн (DPCW) – 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній конференції «Відновлення миру в Україні», яка відбудеться з метою 

припинення війни та відновлення миру в Україні та у всьому світі. 

Під час конференції спікери розкажуть про ситуацію війни в Україні, будуть представлені результати гуманітарної 

допомоги українцям і шляхи міжнародної співпраці для забезпечення цієї допомоги надалі. 

Експерти з права представлять погляд щодо необхідності імплементації Декларації миру і припинення війн (DPCW) 

задля миру в Україні та забезпечення сталого миру в усьому світі. 

Дана конференція має мету консолідувати світові зусилля для надання гуманітарної допомоги українцям, закликати 

міжнародне суспільство і ООН до відновлення миру в Україні та імплементації Декларації миру і припинення війн 

(DPCW). Результати заходу будуть представлені на міжнародному рівні. 

Просимо зареєструватися до 18 квітня (Пн), заповнивши гугл форму (посилання на підключення до ZOOM 

конференції буде надіслано на Ваш електронну пошту після реєстрації): https://forms.gle/cezYZjdxSeJmGwWH9  

Ця конференція буде присвячена заклику до припинення війни та відновлення миру в Україні, тому ми просимо Вас 

взяти участь у цьому заході як член сім'ї миру. 

Ми єдині! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hwpl.kr    Tel. +82 10 4467 2226 (Viber, WhatsApp)   E-mail: hwpl_cis@hwpl.kr   

Дата: 21 квітня 2022 року, 14:00 - 15:30 (GMT +3, Укр. час) 

Місце: ZOOM (онлайн) 

Мова конференції: українська, англійська 

Співорганізатори: Міжнародна організація за мир «HWPL», Міжнародний журнал Business Woman 

Партнери: Міжнародна жіноча група за мир (IWPG), Міжнародна молодіжна група за мир (IPYG), ВГО «Поруч», БФ 

«ЛЕБІДЬ», ГО «ВЕТЕРАНСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА СПІЛКА», Міжнародний штаб допомоги українцям, Озеленення планети, 

Business Woman Club, Спілка жінок України, Книга світових рекордів 

Медіа партнери: Khoja Khabar, Hamar Pahura, Non-stop khabar, Track Nepal, Faxun Time News, Diaryong Tagalog, DZMJ 

online, Diaryo Milenyo, Ronda Balita, Harian Jurnal, Borneo News, Kalamanthana, Bedah Nusantara, Berita Lima, jambidaily.com, 

Kaltimtara.id, klikwarta.com, bunaken.co.id, Koran Pemberitaan Korupsi, Suara Kalimantan, Info Banua, Ghana News Online, 

Naagyei Fm, Ghana News TV, ARTCRAFT Media Consult, The Shield Online, Daily News Cover, Horndaskoure Global Concept 

https://forms.gle/cezYZjdxSeJmGwWH9

