
ЗАБІГ МИРУ 



Мета – подяка європейцям за підтримку України у прагненні Миру! 
Забіг Миру — це безпрецедентний спортивно-масовий захід міжнародного масштабу, який 
об’єднає громадян більше 40 країн світу у прагненні до стабільності, миру та безпеки. 
Разом всі ми будемо долати надмарафонські дистанції, зустрічатись із представниками влади, 
бізнесу, громадських організацій та української діаспори, а також молитись за Мир в Україні та 
світі. 
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Забіг Миру 

84 дні 17 995 км 42 європейські 
столиці 

щодня 20 км  
на кожного  12 бігунів 

Старт в Києві 21 березня 2015 



Деталі проекту 
Ми зробимо кроки, які раніше ніхто не робив. 21 березня 2015, у річницю підписання Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, команда з 12 сміливців вирушить у 
бігову подорож усіма країнами Європи. Один за одним члени команди долатимуть 
неймовірні відстані, незважаючи на час доби, погодні умови та інші перешкоди. За час 
пробігу, який триватиме 84 дні, команда розраховує подолати близько 20 тисяч кілометрів, 
відвідавши усі столиці Європи. 
Жителям кожного європейського міста, де будемо бігти, ми дякуватимемо за підтримку 
України в цей непростий для нас час. На будь-якому етапі забігу ми запрошуватимо усіх 
бажаючих долучитися до нас, подолавши разом із основною командою будь-яку відстань — 
від кількох метрів до десятків кілометрів.  
Також у рамках проекту ми плануємо у багатьох містах зустрічатись із представниками влади, 
бізнесу, громадських організацій та української діаспори, а також молитись за Мир в Україні та 
світі. В організації заходів в країнах Європи нам допомогатимуть представники посольств 
України та залучені партнерські організації.  

Ми переконані, що Забіг Миру покращить зв'язки  
між Україною та Європейським союзом  
і ще раз покаже, що ми — єдині. Разом подолаємо  
будь-які негаразди. Сильніші разом!  
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Маршрут забігу 
Наша щира подяка європейцям за всебічну підтримку України у прагненні Миру! 
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Забіг у книгах рекордів 

Нашим пробігом ми плануємо 
встановити декілька рекордів. 

 Зокрема, найдовший 
безперервний забіг, здійснений 
групою людей та найшвидший 
час, за який пробігла група 
людей всіх країн Європи.  

Ми підготували відповідні заявки 
до Книги Рекордів Гіннесу та 
Реєстру національних рекордів 
України.  
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8:00 21.03.2015 - ранкова молитва «За 
мир в Україні та світі» в Михайлівському 
Соборі у Києві. 
 
Початок «Забігу Миру» о 12:00 
21.03.2015 від Верховної Ради України 
(площа Конституції) до Європейської 
площі, Майдану незалежності (до 2 км). 
В пробігу візьмуть участь всію бажаючі. 
Захід також відвідають видатні 
громадські діячі, українські та 
європейські політики, представники ЗМІ, 
бізнесмени, спортсмени тощо. 
 
Фініш 12.06.2015 на площі перед 
Базилікою Святого Петра в Ватикані – 
спільна молитва за мир в Україні та світі. 
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Старт та фініш 



План забігу 
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1 тиждень:  
Київ  21.03 
Варшава     24.03 
17:00 год. – Забіг Миру 
18:00 год. – передача подяки польському народу 
19:00 год. – відкриття фотовиставки 

Вільнюс     26.03 
18:00 год. – Забіг Миру 
19:00 год. – передача подяки Президенту Литви 

Рига     28.03 
Таллінн   29.03 
Гельсінкі     29.03 
 
2 тиждень: 
Стокгольм   30.03 
Осло  02.04 
 
3 тиждень: 
Копенгаген    06.04 
Берлін     08.04 
Амстердам    11.04 
Гаага       11.04 
Брюссель         12.04 
16:00 год. – Забіг Миру 
17:00 год. – передача подяки бельгійському народу 
18:00 год. – відкриття фотовиставки 
 
4 тиждень: 
Люксембург     13.04 
Париж         15.04 
09:00 год. – Забіг Миру 
10:00 год. – передача подяки в адміністрації Парижу 
11:00 год. – відкриття фотовиставки/молитва 

Лондон         16.04 
Единбург   19.04 
 

5 тиждень: 
Белфаст  20.04 
Дублін         21.04 
Порто         26.04  
10:00 год. – Забіг Миру 
11:00 год. – передача подяки польському народу 
 
6 тиждень: 
Лісабон   27.04 
Мадрид  29.04 
Барселона  02.05 
14:00 год. – Забіг Миру 

Андорра-ла-Валья 03.05 
12:00 год. – Забіг Миру 
 
7 тиждень: 
Монако   06.05 
Женева   08.05 
Берн  09.05 
Лихтенштейн 10.05 
 
8 тиждень: 
Страсбург   11.05 
Прага   14.05 
Відень   15.05 
Братислава   16.05 
Будапешт    17.05 
 
9 тиждень: 
Загреб   19.05 
Любляна  20.05 

9 тиждень: 
Сан Марино  21.05 
Сараєво   23.05 
 
10 тиждень: 
Белград   25.05 
Бухарест   27.05 
Софія   29.05 
Скоп’є   30.05 
Приштина   30.05 
 
11 тиждень: 
Тирана   01.06 
Афіни   04.06 
Нікосія   05.06 
Валлетта   05.06 
 
12 тиждень: 
Рим   10.06 
Ватикан  10.06 
 
В містах можуть бути організовані : 
1. символічний Забіг Миру; 
2. зустрічі з публічними особами; 
3. проведення дискусій з учасниками забігу; 
4. проведення фотовиставки; 
5. проведення прес-конференцій;  
6. проведення зустрічей в Посольствах; 
7. інші заходи запропоновані 

співорганізаторами. 
 



Команда 

8 

Віктор Мазярчук  
34 роки, громадський  
діяч, марафонець. 
«Ідея Забігу з'явилася 
в листопаді 2014, коли 
думав про те, що  я 
можу зробити, аби в 
світі було більше 
любові та добра - з 
Ангелом в серці». 

Ксенія Джуган 
24 роки, фінансист, 
марафонець. 
«Моя хата не з краю. 
Моя Країна – єдина. 
Якою вона буде 
залежить від нас. І 
наших дій. Почни з 
себе, зміни світ 
навколо». 

Сергій Попов 
34 роки, журналіст, 
марафонець. 
«Ми готові на 
неймовірні речі заради 
своєї Батьківщини, ми 
сильні та витривалі, бо 
нас підживлює любов 
до України, ми 
переможемо, бо ми 
разом». 

Олексій Кононенко 
34 роки, помічник 
тренера МК «Тарас 
Бульба», марафонець.  
«Біжу з надією на мир в 
Україні. Забіг – це 
приклад єднання усіх 
людей з однією метою – 
Мир у всьому світі». 
 
 

Дмитро Бабенко 
32 роки, менеджер 
МК «Тарас Бульба», 
марафонець. 
«Для мене біг – це не 
спорт, це стиль життя.   
Хочеться бігти, тобто 
жити. Хочеться жити у 
світі без війни». 

Олександр Кузін 
40 років, майстер 
спорту 
міжнарождного класу, 
тренер учасників 
Забігу Миру. 
Директор МК «Тарас 
Бульба». Переможець 
марафону Лінц 
(Австрія, 2:07:33 год). 

Ініціатор та керівник проекту 



Команда 
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Ігор Новіков 
37 років, підприємець.   
«Мені не все одно, яке 
буде майбутнє моєї 
країни. В Україні слова 
«спорт» і «мир» мають 
бути поруч». 

Роман Жорін 
36 років, маркетолог. 
«Хочеться засинати і 
знати, що настане 
завтра для тебе, твоїх 
дітей, близьких, для 
всіх. Настав час, коли  
необхідно зібрати всю 
свою волю, 
об’єднатися і твердо 
сказати ні військовим 
агресорам». 

Наталя 
Мартіашвілі 
32 роки, фінансист 
«Я усі 100 днів буду 
доводити, що звичайна 
людина може надихати 
до миру та злагоди і 
наші можливості 
нескінченні, життя 
безцінне, та головна 
мета це Мир.» 

В процессі 
відбору 

В процессі 
відбору 

В процессі 
відбору 



До нас приєднаються 
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Тетяна Кузін 
39 років, майстер 
спорту 
міжнарождного 
класу, тренер МК 
«Тарас Бульба», 
переможець 
марафону  у Римі 
(Італія, 2:25:44 год). 

Віктор Шлінчак 
39 років, 
заслужений 
журналіст 
України, 
громадський  
діяч, 
марафонець. 

Олексій Мушак 
32 роки, 
громадський діяч, 
співорганізатор 
Забігу Миру. 

Юрій Гусєв 
35 роки, 
державний 
службовець 

Юрій Бірюков 
40 років, 
волонтер, радник 
Президента 
України 

Давід Арахамія 
35 років, 
засновник 
Асоціації 
волонтерів 
України 

Ганна Гопко 
32 роки, голова 
комітету у 
закордонних 
справах Верховної 
Ради України 

Олександр 
Стручаев 
бізнес  тренер, 
Марафонець. 

Роман Бондар 
32 роки, 
триатлет, 
засновник Тalent 
Adviser 

Віталій 
Шершньов 
29 років, триатлет 

Ян Томбінський 
56 роки, голова 
Представництва 
ЄС в Україні 



Існуючі партнери 
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Організаційні партнери 

Організаційна підтримка 

Агрофірма 
Конрацьких 

Конгрес 
українців Італії 

Партнер 

Представництво  
ЄС в Україні 

Інформаційна підтримка 

Юридичний партнер 



Партнери Забігу Миру не лише матимуть змогу долучитися до безпрецедентного суспільно-значущого 
заходу, а і отримають потужний інструмент для просування своєї компанії, бренду чи товару завдяки 
широкому висвітленню заходу у національних та світових засобах масової інформації на всіх етапах його 
проведення. 
 
Чим наш проект буде корисним українським бізнесам: 
 позитивний PR Вашої компанії в Україні та за кордоном, як соціально активної, яка підтримує Мир та спорт; 
 інформація про кампанію в Україні / за кордоном у ЗМІ, веб-порталі, прес-релізах, заходах, одязі бігунів, 

автомобілях супроводження тощо; 
 організація тематичних зустрічей між українськими та європейськими політиками, бізнесменами та 

представниками громадських організацій в перспективних для Вашого бізнесу країнах; 
 інформація в ЗМІ щодо Вашої підтримки та просування Вашої кампанії учасниками забігу за кордоном; 
 інформація про Вас та Вашу кампанію в підсумкових відеофільмі та фотоальбомі, які будуть зроблені після 

проведення Забігу Миру; 
 можуть бути проведені окремі заходи відповідно до побажань партнера. 

 
Яка Ваша підтримка проекту цікава нам: 
 повне або часткове фінансування проекту; 
 забезпечення учасників транспортом, одягом, їжею, пересування (трансфери), проживання тощо; 
 організація заходів будь-якого формату в країнах проведення забігу – від забігу співробітників Вашої 

компанії разом із нами до BTL-акцій, зустрічей та інше. 
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Запрошення партнерам 

Наше велике сподівання – принести нашим заходом максимум користі всім його 
учасникам! Тому ми гнучкі щодо визначення рамок взаємодій і готові обговорювати 
індивідуальні умови та наповнення спонсорських пакетів. Маємо свої ідеї та відкриті для 
Ваших! 



Ініціатор та керівник проекту 
Віктор Мазярчук 
 
• Телефон: 067 444-222-1  
• e-mail: victor.mazjarchuk@gmail.com 
• Twitter: @runpeacEUkraine 
• Facebook: 

www.facebook.com/victor.mazyarchuk  
• www.facebook.com/pages/Run-for-

Peace/777984612278803 
• Vkontakte: https://vk.com/club86283743 
• www.runforpeace.eu (в розробці) 
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Контакти 

http://www.runforpeace.eu/
mailto:runforpeaceukraine@gmail.com
http://www.facebook.com/victor.mazyarchuk
https://vk.com/club86283743
https://vk.com/club86283743
https://vk.com/club86283743
http://www.runforpeace.eu/


14 

Ubi concordia, ibi victoria! 
Перемога там, де єдність! 
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