
Засновник 
БО БФ «Львівська дитяча галерея» 
       

Ольга Михайлюк

Благодійна організація Благодійний фонд «Львівська дитяча галерея»; 79026; м.Львів; вул. Боя-Желенського 2/1; 
0678439767;  mihajluk@gmail.com www. artclass.lviv.ua р/р UA373052990000026003001009691

в ПАТ КБ «Приватбанк» Західне ГРУ, МФО 305299 ЄДРПОУ26412772 

Від 24.01.2023 р. № 23/23-2-2

                                                                 Міністру культури та інформаційної політики України
Ткаченку О. В.

Шановний Олександре Владиславовичу!
 Майже дев’ять років триває жорстока війна, яку не ми, українці, розпочинали. Руйнуються 

міста та села, гинуть дорослі та діти. Безглуздо знищується інфраструктура, культурна спадщина 
наших предків! Все це є модель руzкого миру.  Ми, українці, хочемо іншого миру, не тільки для 
себе і наших дітей, а й для всього людства! Тому сьогодні Україна бореться за свою свободу! 

І талановиті діти України – учасники ХХ щорічного міжнародного Форуму й Конкурсу ди-
тячої творчості «Золотий мольберт», ще в лютому 2022 року активно включились у боротьбу з 
рашизмом і започаткували Естафету миру, щоб мовою мистецтва розказати в інформаційному й 
культурному просторі всього світу про жахіття війни, щоб якомога більше країн підтримали Укра-
їну у її визвольній боротьбі з тероризмом. 

«Естафета миру» народилась на Львівщині за підтримки Максима Козицького, Голови Львів-
ської обласної військової адміністрації та департаментів ЛОВА під егідою Благодійного фонду 
«Львівська дитяча галерея» (Львів. Україна) в активній співпраці зі Львівською національною ака-
демією мистецтв; Національним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького; Харківським ліцеєм 
мистецтв №133, НЕК «Художня школа», м.Херсон.
 Естафету миру блискавично підхопили друзі дітей Міжнародного форуму «Золотий моль-
берт», відкривши у 2022 році 23 пересувні виставки у різних країнах світу (див. виставки Естафети 
миру у новинах на сайті artclass.lviv.ua). 
 У цей жорстокий військовий час ми шукаємо засоби, щоб зняти стрес з наших дітей і дати 
їм можливість розкрити талант, щоб мовою мистецтв висловити свої почуття та мрії про мирне 
небо над Землею та бажання про Перемогу України. Тому в рамках Форуму для всіх талановитих 
дітей, в тому числі з переселених та окупованих областей України, навіть для тих, що зараз за кор-
доном, протягом 2022 року організовувались і надалі у 2023 році будуть організовуватися, на базі 
Форуму «Золотий мольберт», безкоштовні арттерапевтичні онлай майстер-класи та виставки. 
 Наші діти – найбільша цінність, за яку нині віддають життя безстрашні українські воїни 
заради їх успішного майбутнього у незалежній європейській Україні. 
 Просимо Вас виступити партнером Естафети миру, щоб у 2023 році сприяти ще потуж-
нішій організації проведення Міжнародного Форуму, а в його рамках: Конкурсу «Мистецтво у 
мріях дітей і молоді, породжене війною в Україні» та відкрити підсумкову міжнародну виставку 
Естафети миру, яка запланована 01.06.23 році у НМЛ імені Андрея Шептицького та приурочена 
Перемозі України.
 Просимо також запросити до участі в Естафеті миру дітей художніх шкіл і студій України. 
Покликання на реєстрацію:https://artclass.lviv.ua/uk/zolotij-molbert-2022/?contest=upload-photo).
 Програма Конкурсу додається до листа. 
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