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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВРЦіРО 

 

25 років міжконфесійної співпраці 
на благо України 

 
Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

утворено наприкінці 1996 року як міжконфесійну інституцію. Її 
метою є об'єднання зусиль конфесій у справі духовного відрод-
ження України та координації міжцерковного діалогу як в 
Україні, так і за її межами, а також участь у розробленні проєктів 
нормативних актів із питань державно-конфесійних відносин та 
здійснення комплексних заходів доброчинного характеру.  

 
Організаційні засади 
Рада Церков функціонує на засадах рівності та рівноправ'я, 

поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх релігійних органі-
зацій, що діють у межах законодавства України, та є незалежною 
від органів державної влади, політичних партій, інших громад-
ських формувань та їхніх керівних органів.  

Станом на червень 2021 року до складу ВРЦіРО входять 15 
церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, 
серед яких православні, греко- і римсько-католицька, протес-
тантські та євангельські церкви, а також іудейське та мусуль-
манське релігійні об'єднання. Відтак Рада Церков представляє 
більш як 90 % усіх релігійних організацій України.  

Згідно з Положенням, головування у ВРЦіРО члени Ради 
здійснюють почергово. Ротація головуючого у Раді Церков відбу-
вається щопівроку. Це допомагає розподілити між конфесіями 
відповідальність за поточну координацію діяльності ВРЦіРО, її 
Секретаріату та профільних комісій. 

Організаційне забезпечення діяльності ВРЦіРО з 1996 по 2005 
рік здійснював Державний комітет України у справах релігій, а з 
2005 року і по теперішній час ВРЦіРО діє як самоврядна 
неурядова організація. Секретаріат ВРЦіРО, що складається з 
представників кожної конфесії, створено 2005 року для 
попереднього опрацювання актуальних питань перед їх 
винесенням на засідання для розгляду членами Ради. Також у 
складі ВРЦіРО функціонують профільні групи – Комісія з питань 



16 

 

соціального служіння, Комісія медіа служіння та Робоча група з 
питань реституції майна релігійних організацій.  

У липні 2019 року відбулася державна реєстрація ВРЦіРО як 
громадської спілки. Засновниками виступили церкви і релігійні 
організації, які входять до її складу. 

 
Державно-церковна взаємодія 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій проводить 

регулярні зустрічі з Президентом України, Головою Верховної 
Ради України, Прем'єр-міністром України, керівництвом 
міністерств та парламентських фракцій, представниками судової 
гілки влади. На цих заходах виробляються рішення щодо подаль-
шого розвитку партнерської моделі державно-конфесійних 
відносин, за якої потенціал релігійної спільноти може якнай-
краще послужити українському суспільству у справі морального 
оздоровлення, становлення справедливості, розвитку доброчин-
ності та вирішення багатьох нагальних суспільних  викликів.  

2008 року ВРЦіРО підписала угоду про співробітництво з 
Міністерством охорони здоров'я України та ініціювала 
співробітництво з Міністерством освіти і науки України. При цих 
та інших міністерствах були утворені спеціальні громадські ради 
для діалогу та співробітництва держави з релігійними 
організаціями. З 2009 року при МОЗ діє Громадська рада з питань 
співпраці з ВРЦіРО, при МОН створено Громадську раду з питань 
співпраці з церквами та релігійними організаціями, а при 
Міністерстві оборони України працює Рада у справах душпас-
тирської опіки. 2015 року при МЗС утворено Громадську рада з 
питань співпраці з релігійними організаціями. Цього ж року при 
Державній пенітенціарній службі України утворено Душпастир-
ську раду, яка у 2017 році була реорганізована у Душпастирську 
раду з питань релігійної опіки у пенітенціарній системі України 
при Міністерстві юстиції України. 

За прикладом ВРЦіРО досвід міжконфесійної співпраці 
поширився на місцевий рівень. З 2005 року при більшості 
обласних державних адміністрацій були утворені ради церков і 
релігійних організацій, спрямовані на взаємодію та об’єднання 
зусиль місцевої влади та релігійних спільнот у вирішенні 
соціальних проблем регіону. Подібні міжконфесійні ради фун-
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кціонують при деяких органах місцевого самоврядування – 
обласних і міських радах. 

Багаторічне аналітичне та організаційне сприяння діяльності 
ВРЦіРО надає Інститут релігійної свободи. 

 
Міжнародна діяльність  
Діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організа-

цій сягнула також міжнародного рівня. У липні 2001 року ВРЦіРО 
зустрілася з Папою Римським Іваном Павлом ІІ під час його візиту 
в Україну. 2009 року Рада Церков провела виїзне засідання в 
Єрусалимі, де зустрілася з Міністром закордонних справ та 
Міністром у справах релігій Держави Ізраїль. 2011 року відбулася 
зустріч із послами та представниками посольств низки інозем-
них держав, зокрема США, Франції, Канади, Держави Ізраїль, 
Великої Британії, Німеччини, Польщі та Ватикану.  

У квітні 2012 року делегація ВРЦіРО в Оттаві провела зустрічі 
в парламенті Канади та зустрілася з Прем'єр-міністром Канади, а 
у Вашингтоні та Нью-Йорку провела зустрічі з посадовими 
особами Державного департаменту США, українською діаспорою 
та релігійними діячами США.  

Протягом 2013 року члени Ради Церков здійснили низку 
візитів до Брюсселя, наголошуючи на європейському виборі 
українського суспільства та обстоюючи традиційні для України 
сімейні та моральні цінності. 2014 року делегація ВРЦіРО 
провела низку миробудівничих зустрічей в Осло (Норвегія) з 
релігійними діячами Росії, намагаючись донести правдиве 
свідчення про події в Україні та запобігти подальшій російській 
військовій агресії. 2015 року члени ВРЦіРО зустрілися у Києві з 
делегацією Всесвітньої Ради Церков.  

2016 року, напередодні консультативного референдуму в 
Нідерландах про затвердження Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС, делегація ВРЦіРО провела зустрічі в Сенаті 
Королівства Нідерландів із членами Постійного комітету з 
закордонних справ, презентувала Україну на заходах для 
місцевих журналістів і громадських діячів, зустрілася з Послом 
Нідерландів з прав людини та співробітниками МЗС Нідерландів. 
Цього ж року ВРЦіРО провела зустрічі в Києві з Державним  
Секретарем Ватикану та релігійними діячами Швеції, а 2018 року 
відбулася зустріч із представниками Польської Екуменічної Ради. 
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Під час другого візиту до Ізраїлю 2019 року делегація ВРЦіРО 
провела зустрічі з Президентом Держави Ізраїль, Спікером 
Кнесету, Міністром у справах Єрусалима та національної 
спадщини, Міністром охорони навколишнього середовища 
Держави Ізраїль та іншими урядовцями, а також відвідала 
Генеральний Штаб Армії оборони Ізраїлю та зустрілася з 
Головним військовим рабином ЦАХАЛу. 

Регулярними стали зустріч Ради Церков з іноземними 
дипломатами, зокрема у форматі країн «Великої сімки» (G7) у 
2018 та 2020 роках. Під час цих заходів глави конфесій діляться 
своїм баченням шляхів демократичного розвитку України, 
утвердження верховенства права та справедливого судочинства, 
спираючись на загальновизнані релігійні моральні засади. 

Результатом багаторічної співпраці ВРЦіРО з Представниц-
твом Фонду Конрада Аденауера в Україні стало проведення 
низки круглих столів на високому рівні в Києві, інших експерт-
них і міжнародних заходів. За підтримки Фонду делегація ВРЦіРО 
2013 року провела низку зустрічей з високопосадовцями та 
представниками громадськості в Брюсселі, 2015 року – в Берліні 
(Німеччина), 2017 року – в Страсбурзі (Франція), зокрема зустрічі 
в Європарламенті, Офісі Ради Європи та Європейському суді з 
прав людини. 

 
ВРЦіРО як авторитетний суб’єкт громадянського 

суспільства  
На сьогодні Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організа-

цій є найбільшою й найавторитетнішою громадською інститу-
цією в Україні, яка діє на засадах самоорганізації та самофін-
ансування і не залежить від уряду, політичних партій і бізнес-
структур.  

Рада Церков бере активну участь у громадському житті 
країни, реагуючи на суспільні виклики публічними заявами, 
миротворчими та іншими заходами. Яскравим прикладом цього 
є роль ВРЦіРО у захисті прав громадян на мирний протест під час 
Євромайдану (Революції Гідності 2013–2014 років).  

З початку російської агресії проти України ВРЦіРО активно 
долучається до захисту прав віруючих і релігійних громад, які 
потерпають від релігійних переслідувань на тимчасово окупова-
них територіях України в Донецькій і Луганській областях та АР 
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Крим. Також Рада Церков веде послідовну діяльність, спрямовану 
на звільнення з російського полону військових і ув’язнених із 
політичних мотивів громадян України, зокрема тих, які свавільно 
утримуються окупаційною владою на сході України та зазнають 
тортур.  

З 2017 року за ініціативи Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій у Києві щочервня відбувається Всеукраїн-
ська хода на захист прав дітей та сімей. В умовах запроваджених 
в Україні карантинних обмежень цю громадську акцію проводять 
у форматі телемарафону.  

З 2020 року ВРЦіРО об’єднує зусилля різних конфесій та 
розвиває позитивний досвід у сфері запобігання та протидії 
насильству в сім’ях. Завдяки діяльності міжконфесійної Робочої 
групи з протидії домашньому насильству було розроблено 
Комунікаційну стратегію для церков і релігійних організацій та 
створено міжконфесійний вебсайт «Зупини насильство!» 
(family.org.ua). 

Комісія з питань соціального служіння ВРЦіРО розробила 
Стратегію участі Церков і релігійних організацій у миробуду-
ванні «Україна – наш спільний дім», яка з 2017 року активно 
впроваджується на місцевому рівні в релігійних громадах різних 
конфесій. 

Особливу увагу Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій звертає на необхідність утвердження в суспільстві 
соціальної справедливості та незалежного правосуддя, забезпе-
чення свободи віросповідання та інших фундаментальних прав 
людини, захисту суспільної моралі та боротьби з корупцією, 
належного соціального захисту вразливих і малозабезпечених 
верств населення, проведення чесних і прозорих виборів, 
підвищення екологічної свідомості населення. Ця громадська 
діяльність стає ще ефективнішою завдяки співпраці ВРЦіРО з 
органами місцевого самоврядування та іншими інституціями 
громадянського суспільства як на національному, так і на 
місцевому рівнях. 
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СПИСОК 
членів Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 

(станом на 24.06.2021 р., в алфавітному порядку) 

 
1. Всеукраїнський союз церков євангельських християн-

баптистів  
Валерій Антонюк – Голова ВСЦ ЄХБ  
 

2. Духовне управління мусульман України  
Ахмед Тамім – Голова ДУМУ, Верховний муфтій України 

 
3. Закарпатська Реформатська Церква  

Олександр Зан-Фабіан – Глава Консисторії ЗРЦ, єпископ 
 
4. Німецька Євангелічно-Лютеранська Церква України  

Павло Шварц – Єпископ НЄЛЦУ 
 
5. Об’єднання іудейських релігійних організацій України  

Яків Дов Блайх – Президент ОІРОУ, Головний рабин м. 
Києва та України  

 
6. Православна Церква України  

Епіфаній (Думенко) – Предстоятель ПЦУ, Митрополит 
Київський і всієї України  

 
7. Римсько-Католицька Церква в Україні 

Віталій Кривицький – Єпископ РКЦ, Ординарій Київсько-
Житомирський  

 
8. Українська Греко-Католицька Церква  

Cвятослав Шевчук – Отець і Глава УГКЦ, Верховний 
архієпископ Києво-Галицький  

 
9. Українська Євангельська Церква  

Олександр Зайцев – Старший єпископ УЄЦ 
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10. Українська Церква Християн Віри Євангельської  
Михайло Паночко – Старший єпископ УЦ ХВЄ  

 
11. Українська єпархія Вірменської Апостольської Церкви  

Маркос Оганесян – Єпископ УЄ ВАЦ 
 
12. Українська Лютеранська Церква  

В’ячеслав Горпинчук – Єпископ УЛЦ 
 
13. Українська Православна Церква  

Онуфрій (Березовський) – Предстоятель УПЦ, Митрополит 
Київський і всієї України 

 
14. Українська Уніонна Конференція Церква адвентистів 

сьомого дня  
Станіслав Носов – Президент УУК ЦАСД 

 
15. Українська Християнська Євангельська Церква  

Леонід Падун – Старший єпископ УХЄЦ 
 
16. Українське Біблійне Товариство  

Григорій Комендант – Президент УБТ 
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Список членів-засновників  
Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 

(станом на 01.12.1996 р., у порядку підписання) 

 

1. Нурі Мустафаєв, муфтій Духовного управління мусульман 
Криму 

2. Володимир (Сабодан), предстоятель Української 
Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України 

3. Брагін Рашид Євгенович, голова Президіуму Незалежного 
духовного центру мусульманських громад України 

4. Ахмед Тамім, муфтій Духовного управління мусульман 
України 

5. Комендант Григорій Іванович, президент Всеукраїнського 
Союзу об'єднань євангельських християн-баптистів 

6. Гізбрехт Петро Генріхович, президент Синоду Німецької 
Євангелічно-Лютеранської Церкви України 

7. Любомир Гузар, єпископ-помічник Глави Української 
Греко-Католицької Церкви 

8. Димитрій (Ярема), предстоятель Української Православної 
Автокефальної Церкви, патріарх Київський і всієї України 

9. Філарет (Денисенко), предстоятель Української 
Православної Церкви Київський Патріархат, патріарх 
Київський і всієї Руси-України 

10. Маркіян Трофім'як, єпископ Римо-католицької церкви в 
Україні 

11. Мельник Микола Адамович, голова Всеукраїнського Союзу 
Церков християн віри євангельської – п'ятидесятників 
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12. Коваль Анатолій Дмитрович, голова Державного комітету 
України у справах релігій 

13. Яків Дов Блайх, головний рабин м. Києва та України, 
президент Об'єднання іудейських релігійних організацій 
України 
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ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ ВРЦіРО 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнську Раду Церков  

і релігійних організацій 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 1  
від 17 лютого 1998 р. (зі змінами: 
протокол № 2 від 29.05.2001 р.; протокол 
№ 3 від 25.10.2005 р.; протокол № 8 від 
11.12.2007 р.) 

 
1. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі – 

Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-
дорадчим органом, що діє на громадських засадах. 

2. Рада утворюється з метою об'єднання зусиль релігійних 
організацій по національне-духовному відродженню України: 
координації міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її 
межами; участі в розробці проектів законодавчих та інших 
нормативних актів з питань відносин між державою та 
релігійними організаціями; здійснення колективних заходів 
добродійного характеру. 

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, 
поважною ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх 
офіційно діючих в Україні релігійних організацій. 

4. Рада є незалежною від будь-яких політичних партій, рухів, 
інших громадських формувань та їх керівних центральних 
органів. 

Рада не втручається у внутрішні справи релігійних і 
громадських організацій. 

5. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, 
Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», 
іншими актами законодавства та міжнародними договорами 
України у тій частині, що стосується релігійних організацій. 

6. Основні завдання Ради: 
- обговорення актуальних питань релігійного життя та 

підготовка взаємоузгоджених пропозицій по вдосконаленню 
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чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних 
організацій; 

- об'єднання зусиль релігійних організацій у добродійній 
діяльності; 

- сприяння міжконфесійному взаємопорозумінню та злагоді; 
- активізація участі релігійних організацій у духовному 

відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспільства; 
- організація та проведення конференцій, семінарів, нарад 

тощо з питань духовності, застосування і додержання законодав-
ства про свободу совісті та релігійні організації; 

- сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в 
Україні засобами масової інформації. 

7. Для забезпечення виконання своїх завдань Рада: 
- входить до центральних і місцевих державних органів, а 

також до керівних органів громадських і релігійних організацій з 
відповідними пропозиціями: 

- одержує в установленому порядку від органів державної 
виконавчої влади всіх рівнів інформації з питань, які вносяться 
на розгляд Ради; 

- звертається за необхідною інформацією до керівних органів 
громадських і релігійних організацій; 

- залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, 
експертів-правників, інших фахівців з питань, що вносяться на 
розгляд Ради; 

- приймає звернення до громадськості; 
- використовує для підготовки питань, що вносяться на 

розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, 
громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформа-
ційного, консультативного чи рекомендаційного характеру; 

- створює на громадських засадах робочі групи з актуальних 
напрямів діяльності (відродження духовності, морального 
виховання. експертно- консультативної роботи, добродійництва 
та милосердя, міжцерковної злагоди, видавництва та зв’язків із 
засобами масової інформації тощо). 

8. Членство у Раді. Порядок набуття, припинення та призупи-
нення членства.  

8.1. У роботі Ради можуть брати участь наступні категорії 
учасників: 

- члени Ради; 
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- спостерігачі; 
- запрошені особи. 
8.2. Членами Ради є релігійні центри діючих в Україні 

релігійних об’єднань (конфесій), статути яких зареєстровані у 
встановленому законодавством України порядку, представлені в 
Раді своїми керівниками. 

8.2.1. Членство в Раді є добровільним. Підставою для вступу до 
складу Ради є письмова заява релігійного об’єднання (конфесії), 
яка розглядається членами Ради на засіданні Ради. Заява має 
бути подана до Секретаріату Ради.  

До заяви повинні бути додані: 
А. Довідка про релігійне об’єднання (конфесію) із зазначенням 

наступних відомостей: 
- офіційної назви об’єднання (конфесії); 
- відомостей про державну реєстрацію власного статуту 

(положення); 
- відомостей про власну організаційну структуру та кількість 

членів; 
- відомостей про основні положення власного віровчення; 
- стислий опис історії діяльності об’єднання (конфесії) в 

Україні. 
Б. Копії своїх статутних документів, зареєстрованих у 

Державному органі України у справах релігій. 
8.2.2. Рішення щодо поданої заяви про членство, вирішується 

членами Ради на засіданні Ради. 
Питання про надання статусу члена певному релігійному 

об’єднанню (конфесії) вирішується чинними членами Ради 
шляхом консенсусу. 

8.2.3. Вихід релігійних об’єднань (конфесій) із складу Ради є 
вільним.  

8.2.4. Призупинення членства в Раді.  
8.2.4.1. Членство у Раді релігійного об’єднання (конфесії) – 

члена Ради може бути призупинено за рішенням Ради у випадку 
безпідставної відсутності уповноваженого представника члена 
Ради на трьох чергових засіданнях Ради поспіль, про що Головую-
чий у Раді письмово повідомляє керівництво відповідного члена 
Ради. 
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8.2.4.2. Член Ради, членство якого призупинено, не врахо-
вується у загальному складі Ради під час визначення кворуму на 
засіданнях Ради та не бере участь у голосуваннях Ради.   

8.2.4.3. Кожен член Ради, членство якого призупинено в 
порядку п. 8.2.4.1. цього Положення, може відновити своє 
членство в Раді у повному обсязі шляхом виголошене на 
черговому засіданні Ради заяви про такій свій намір, про що 
негайно робиться відповідний запис у протоколі засідання Ради.  

8.3. Права та обов’язки членів.  
8.3.1. Керівники релігійних об’єднань (конфесій), які є 

членами Ради мають право: 
- особисто або через своїх повноважних представників брати 

участь у засіданнях Ради та інших органів Ради; 
- делегувати своїх представників до Секретаріату Ради та 

інших робочих органів Ради; 
- отримувати в установленому порядку всю інформацію, що 

стосується діяльності Ради; 
- бути проінформованими та письмово запрошеними на 

засідання Ради та інші заходи, що здійснюються за участю Ради; 
- інформувати Секретаріат Ради та чинного Головуючого про 

святкові дні своєї конфесії; 
- мати інші права, що випливають з цього Положення та 

чинного законодавства України. 
8.3.2. У випадку неможливості особистої участі керівника 

об’єднання (конфесії) – члена Ради в її роботі, член Ради може 
бути представлений своїм повноважним представником, про що 
має бути повідомлений чинний Головуючий. 

8.4. Обов’язки членів Ради. 
8.4.1. Дотримуватися вимог цього Положення та чинного 

законодавства України.  
8.5. Запрошені особи – представники релігійних центрів, які не 

увійшли до складу Ради або не отримали статус спостерігача, а 
також представники державних органів, громадських організа-
цій та засобів масової інформації. 

9. Представники релігійних центрів, які не входять до складу 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, можуть 
отримати статус спостерігача на підставі відповідної заяви та 
рішення Ради. 

Спостерігачі мають право дорадчого голосу.  
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10. Основною формою роботи Ради є засідання, що прово-
дяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. 

На засіданні Ради можуть бути присутні – члени Ради, 
спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних 
центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники 
державних органів, громадських організацій та засобів масової 
інформації.  

Головують на засіданнях члени Ради почергово. 
Засідання Ради не можуть призначатися на п’ятницю, суботу 

та неділю, а також дні релігійних свят кожної конфесії – члена 
Ради, за умови, що зацікавлений член Ради письмово повідомить 
Головуючого або Секретаріат Ради про конкретну дату такого 
релігійного свята не пізніше ніж за місяць до його початку.  

11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо усі члени 
Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів 
та дотримано умови частини четвертої пункту 10 цього Поло-
ження.  

Рада приймає ухвали, які мають рекомендаційний характер. 
Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено 

усіма керівниками (повноважними представниками) релігійних 
організацій – членів Ради, шляхом консенсусу). 

Секретар Ради обирається на одному із її чергових засідань. 
12. Для організаційного забезпечення роботи члени Ради 

делегують повноважних представників для утворення Секрета-
ріату Ради. 
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РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні ВРЦіРО  
від 24 січня 2013 р. 

 
1. Норми цього Регламенту базуються на Положенні про 

Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, Положенні 
про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, Положенні про Комісію з питань соціального 
служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та 
мають меншу юридичну силу щодо них. 

2. Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій (далі – Рада), Секретаріату Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій (далі – Секретаріат) та 
Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій (далі – Комісія) є засідання, що 
проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на 
квартал. 

3. Головують на засіданнях члени Ради почергово.  
3.1. Список черговості затверджений Радою є загальнодос-

тупним та відкритим на офіційному сайті Ради.  
3.2. Тривалість чергового головування складає орієнтовний 

термін – пів року (2 засідання Ради) та передається автоматично 
на завершення другого з черги засідання Ради при завершенні 
піврічного терміну.  

3.3. На прохання членів Ради та при консенсусній згоді 
учасників засідання – термін чергового головування для 
конкретного члена Ради може бути продовжено на ще один, чи 
максимум – два строки (але не більше аніж три терміни поспіль). 

3.4. Член Ради має право відмовитись від свого чергового 
головування. Відмова відбувається публічно на черговому 
засіданні Ради і в такому випадку наступає черга головувати 
наступному за списком членові Ради. 

3.5. У випадку виправданої неможливості черговим 
головуючим провести засідання Ради він може делегувати 
виконання функції головування на цьому зсіданні своєму 
письмово уповноваженому представнику, чи комусь із членів 
Ради за взаємним погодженням.  
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4. На засіданні Ради можуть бути присутні – члени Ради, 
спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних 
центрів, які не увійшли до складу Ради, а також представники 
державних органів, громадських організацій та засобів масової 
інформації.  

4.1. Список запрошених осіб від державних органів влади та 
громадських організацій затверджується на засіданні 
Секретаріату, який готує чергове засідання Ради. 

5. Усі засідання Ради, Секретаріату та Комісії протоколюються 
згідно зі затвердженим зразком протоколу, підписуються 
головуючим на засіданні, та, за згодою усіх учасників засідання 
записуються на магнітний носій (диктофон).  

5.1. Кожне засідання Ради має включати такі елементи 
порядку денного: 

А. Перевірка присутності та визначення кворуму. 
Б. Затвердження порядку денного засідання. 
В. Ознайомлення з протоколом минулого засідання Ради. 
Г. Стан виконання рішень минулого засідання Ради. 
5.2. Протоколи засідань перед підписанням пересилаються 

електронним способом для погодження усім членам Ради, 
Секретаріату чи Комісії, які були на відповідному засіданні та, 
згодом, після підписання - усім членам Ради для ознайомлення.  

5.3. Витяг з протоколу щодо прийнятих рішень після 
підписання протоколу кожного засідання (а засідання Комісії – 
після їх затвердження Черговим головуючим) пересилається усім 
членам Ради у електронній та паперовій формі. 

6. Головує на засіданні Секретаріату член Секретаріату – 
представник від Чергового головуючого у ВРЦіРО.  

6.1. Головуючий у Секретаріаті приготовляє, погоджує та 
підписує протокол засідання Секретаріату та розсилає членам 
Ради витяг щодо прийнятих рішень, які носять рекомендацій-
ний характер. 

7. Діловодство Ради ведеться згідно з вимогами Примірної 
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних 
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 
1153. 
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7.1. Відповідальність за забезпечення правильності ведення 
діловодства у Раді покладається на Чергового головуючого Ради. 

8. Листи, звернення, декларації чи інші документи, які 
прийняті рішенням ВРЦіРО підписуються Черговим головуючим 
у ВРЦіРО від її імені, якщо інше не передбачено самим змістом 
рішення. 

9. У контексті прийнятих ВРЦіРО рішень, на пропозицію 
членів Ради, Черговим головуючим у ВРЦіРО можуть направля-
тись від її імені листи, за умови їх попереднього погодження 
електронним способом зі всіма членами Ради. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 4 
від 26 січня 2006 р. 

 
1. Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій (далі – Секретаріат) є робочим органом з поперед-
нього опрацювання питань, що виносяться на засідання Всеукра-
їнської Ради Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО або 
Рада). 

Секретаріат створюється для організаційного забезпечення 
роботи Ради. 

2. Секретаріат складається з повноважних представників 
членів ВРЦіРО. 

Повноваження кожного представника від конфесії – членів 
Ради, повинні бути посвідчені відповідним письмовим доручен-
ням, виданим керівництвом тієї конфесії – члена ВРЦіРО, яку він 
представляє та яка його делегує до Секретаріату. 

Кожна конфесія має право делегувати до Секретаріату Ради 
одного повноважного представника. 

3. Засідання Секретаріату скликаються черговим головуючим 
у ВРЦіРО по мірі необхідності. 

Не пізніше ніж за 2 тижні до робочого засідання Секретаріату 
черговий головуючий повинен письмово повідомити усі конфесії 
– члени ВРЦіРО про дату, місце і порядок денний цього засідання 
Секретаріату. 

Засідання Секретаріату та Ради не можуть призначатися на 
святкові чи пам’ятні неробочі дні будь-якої конфесії – члена 
ВРЦіРО. 

4. Засідання Секретаріату вважаються правомочними не 
залежно від кількості присутніх на ньому повноважних 
представників конфесій – членів ВРЦіРО за умови виконання усіх 
умов, зазначених у статті 3 цього Положення. 

5. Кожний повноважний представник конфесії – члена ВРЦіРО 
має один голос. 
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6. Проекти документів та рішень, які виносяться на чергове 
засідання Ради, вважаються попередньо узгодженими з Секрета-
ріатом, якщо їх схвалено простою більшістю голосів від фактично 
присутніх повноважних представників конфесій – членів ВРЦіРО 
на відповідному засіданні Секретаріату. 

7. Фінансові витрати, пов’язані з організацією діяльності Ради 
та її Секретаріату, у тому числі стосовно чергового засідання 
ВРЦіРО несе конфесія, керівник якої є черговим головуючим у 
Раді. 

8. З метою ефективної організації роботи Ради та Секрета-
ріату, у тому числі для ведення протоколу засідання Ради черго-
вий головуючий має право залучати необхідний кваліфікований 
технічний персонал. 

9. Для постійного зв’язку із членами ВРЦіРО, повноважними 
представниками конфесій – членів Ради та іншими  зацікавле-
ними особами, ВРЦіРО та її Секретаріат має єдиний постійно 
діючий номер мобільного телефону, котрий знаходиться у 
чергового головуючого у Раді або його помічника. 

10. Зазначений у статті 9 цього Положення номер мобільного 
телефону Ради передається від головуючого, що закінчив свою 
каденцію до нового чергового головуючого у день ротації 
головуючих ВРЦіРО. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
про Комісію з питань соціального служіння 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 4 
від 26 січня 2006 р. 

 
1. Комісія з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради 

Церков і релігійних організацій (далі – Комісія) є представниць-
ким міжконфесійним консультативно-дорадчим робочим орга-
ном Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – 
Ради), що утворюється рішенням Ради і діє на громадських 
засадах. 

2. Метою діяльності Комісії є обговорення актуальних 
соціальних проблем в українському суспільстві та підготовка 
взаємоузгоджених пропозицій по участі Церков і релігійних 
організацій у їх вирішенні. 

3. Основні завдання Комісії: 
- узгодження, представлення та відстоювання спільної позиції 

Церков та релігійних організацій України у соціальній сфері і 
донесення цієї позиції до громадськості; 

- обмін досвідом, координація спільних дій та об’єднання 
зусиль у соціальному служінні, сприяння розробці та реалізації 
благодійних і соціальних програм; 

- сприяння всебічному висвітленню соціального служіння 
Церков та релігійних організацій в Україні засобами масової 
інформації. 

4. Комісія керується у своїй діяльності Положенням про 
Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, цим Поло-
женням та рішеннями Ради. 

5. Для забезпечення виконання своїх завдань Комісія, за 
дорученням Ради, може: 

- організовувати та проводити наради, семінари, конференції; 
- виходити до центральних і місцевих державних органів 

влади, до керівних органів громадських і релігійних організацій 
з відповідними пропозиціями; 
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- делегувати своїх представників до дорадчих структур при 
державних органах влади та заслуховувати їх звіти на своїх 
засіданнях; 

- одержувати в установленому порядку віл органів державної 
виконавчої влади всіх рівнів інформації з питань, які виносяться 
на розгляд Комісії; 

- звертатися за необхідною інформацією до керівних органів 
громадських і релігійних організацій; 

- створювати на громадських засадах робочі групи з 
актуальних напрямів діяльності (проблем поширення ВІЛ/СНІДу 
та туберкульозу, медико-етичних питань, питань виховання та 
праці з дітьми і молоддю та ін.). 

- готувати проекти звернень до громадськості, які виносяться 
на затвердження Ради. 

6. Членами Комісії є представники членів Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій. 

Членство в Комісії є добровільним. Підставою для праці в 
Комісії є належно засвідчене письмове уповноваження від 
Церкви/релігійної організації – члена Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій. 

7. Повноважні представники релігійних об’єднань (конфесій) 
мають право: 

- особисто брати участь у засіданнях Комісії; 
- отримувати в установленому порядку всю інформацію, що 

стосується діяльності Комісії; 
- бути проінформованими та письмово запрошеними на засі-

дання Комісії та інші заходи, що здійснюються за участі Комісії. 
8. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводя-

ться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. 
На засіданні Комісії, за згодою її членів, можуть бути присутні 

спостерігачі та інші запрошені особи – представники релігійних 
центрів, державних органів влади, громадських організацій та 
засобів масової інформації. 

Головують на засіданнях члени Комісії почергово. Між 
засіданнями координація діяльності здійснюється згідно 
рішення Комісії. 

9. Комісія приймає ухвали, які мають рекомендаційний 
характер. 
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Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено 
усіма присутніми повноважними представниками релігійних 
організацій – членів Комісії, шляхом консенсусу. 

Рішення Комісії підлягають затвердженню черговим головую-
чим Ради. 
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УГОДИ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ 

 

МЕМОРАНДУМ 
ВРЦіРО, Мінінформу та Держкомрелігій щодо 

висвітлення засобами масової інформації проблем 
релігійно-церковного життя 

 
17 лютого 1998 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, Мін-

інформ та Держкомрелігій, розглянувши на спільному засіданні 
питання висвітлення у засобах масової інформації проблем 
релігійно-церковного життя, відзначають позитивну динаміку 
релігійної тематики по мережі національних телерадіокомпаній, 
в центральних і місцевих засобах масової інформації та 
зростаючу увагу до неї з боку Мінінформу. 

Учасники засідання висловили занепокоєння конфесійною 
заангажованістю окремих видань, що провокує конфліктність у 
релігійному середовищі, зростанням літератури, відео- та 
газетно-журнальної продукції, що сприяє розпусті та насильству, 
негативно впливає на мораль суспільства, широкою присутністю 
в телеефірі передач зарубіжних місій, які далекі від зразків 
богословської думки і проповіді, не сприяють розвиткові 
української духовності та культури. 

Відзначаючи виключно важливу роль засобів масової інфор-
мації у формуванні релігійної культури та міжконфесійного 
клімату в державі, віроповчальних принципів релігійних 
організацій для зміцнення гуманістичних засад суспільства, 
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, Мінінформ та 
Держкомрелігій (надалі Сторони) домовилися про таке. 

Мінінформ спільно із Держкомрелігій та Всеукраїнською 
радою церков і релігійних організацій здійснюватиме кроки у 
напрямі: рекомендацій органам масової інформації щодо 
створення освітніх програм, які б охоплювали широке коло 
проблем міжконфесійних відносин, історії і життя релігійних 
організацій, у т.ч. національних меншин, розкривали б теологіч-
ні і світоглядні аспекти взаємодії таких суспільних інститутів, як 
держава і Церква, сприяли б духовній консолідації українського 
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суспільства; створення мережі вітчизняних засобів масової 
інформації, що спеціалізувалися б на підготовці у співпраці із 
історичними церквами релігійних програм достатнього 
художнього рівня. 

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій (надалі 
Рада) підтримує заходи Мінінформу щодо поліпшення висвіт-
лення у засобах масової інформації релігійно-церковного життя 
держави, які окремим документом долучаються до цього Мемо-
рандуму. Водночас конфесії, що представлені у Раді, рекомен-
дують національним телерадіокомпаніям відомих богословів, 
релігійних діячів та проповідників для участі у телерадіопрог-
рамах, організують підготовку кадрів телерадіопроповідників у 
своїх духовних навчальних закладах, а також вивчать можли-
вість створення міжконфесійної телестудії з випуску релігійних 
програм. 

Мінінформ та Держкомрелігій у межах своїх повноважень 
докладуть необхідних зусиль для припинення поширення, у т.ч. 
із-за кордону, друкованої та візуальної продукції, яка пропагує 
насильство та розпусту, може зашкодити моралі і духовності 
дітей та підлітків. Конфесії, що представлені у Раді, будуть 
інформувати Мінінформ та Держкомрелігій щодо тієї продукції, 
яка викликає у них занепокоєння. 

Мінінформ та Держкомрелігій всіляко сприятимуть прийнят-
тю Закону України «Про захист громадської моралі та психіки 
людей від негативного впливу теле-, кіно- відеопродукції», 
проект якого знаходиться на розгляді у Верховній Раді України. 
Рада звернеться з листом до парламенту на підтримку цього 
законопроекту. 

Сторони висловили стурбованість потужним тиском на 
Україну новітніх релігійних рухів, що потенційно несе загрозу 
міжконфесійного та соціокультурного конфлікту в державі. З 
урахуванням цього Мінінформ і Держкомрелігій зорієнтують 
засоби масової інформації щодо висвітлення у співпраці із 
територіальними управліннями (відділами) у справах релігій 
віроповчальних доктрин та культової практики тоталітарних 
культів, їх негативного впливу на мораль та здоров'я населення; 
конфесії, що представлені в Раді, здійснюватимуть у цьому 
напрямі відповідну духовно-просвітницьку роботу, а також 
започаткують спеціальні рубрики в релігійній періодиці; Держ-
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комрелігій забезпечить Мінінформ орієнтуваннями щодо релі-
гійних новоутворень, передовсім тих, які мають негативну між-
народну репутацію, а також, діючи в конституційно-правовому 
полі, унеможливить інституалізацію конфесій, які зловживають 
релігією на шкоду суспільній моралі й здоров'ю особи. 

Мінінформ, враховуючи стурбованість релігійних діячів 
засиллям в інформаційному просторі України зарубіжних місій і 
проповідників, здійснить в межах чинного законодавства заходи 
по звуженню, або припиненню їхньої діяльності, а також 
сприятиме використанню телерадіоефірного часу історичними 
церквами. Держкомрелігій на прохання Держтелерадіо 
здійснюватиме релігієзнавчу експертизу телерадіопрограм. 

Держкомрелігій запровадить систему інформування журналі-
стів, що спеціалізуються на релігійній тематиці, а також спільно 
із Мінінформом відновить роботу постійно діючого семінару для 
представників центральних мас-медіа з проблем державно-
церковних відносин. Члени Ради висловили готовність взяти 
участь в інформаційній роботі серед журналістського корпусу. 

Мінінформ підтримує пропозицію Всеукраїнської ради церков 
і релігійних організацій щодо створення на одному із каналів УТ 
та Українського радіо передачі «Релігія, Церква, Держава», яка б 
репрезентувала неупереджений, виважений погляд щодо ролі 
релігії і церкви у суспільному житті, несла до широкого загалу 
ідеали миру, гуманізму і злагоди, сприяла консолідації 
суспільства на основі міжконфесійного братнього діалогу і при 
наявності коштів забезпечить реалізацію цього проекту. З свого 
боку Рада вивчить можливість дольової участі конфесій у 
фінансуванні цієї програми, що прискорило б вихід її в 
телерадіоефір, а також висловилась за створення наглядової 
комісії, яка б на основі відповідних критеріїв забезпечувала рівні 
можливості участі конфесій у згаданій телерадіопрограмі. 
 

За Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій 
Митрополит Володимир 
  
За Мінінформ міністр Зиновій Кулик 
  
За Держкомрелігій голова Комітету Віктор Бондаренко 



40 

 

ЗАЯВА 
Про наміри співпраці між 

Міністерством внутрішніх справ та Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій 

 
11 лютого 2000 року, м. Київ 

 
Враховуючи історичні свідчення позитивної ролі релігії та 

церкви у суспільній свідомості, зміни, що сталися у громадському 
житті за час розбудови незалежної Української держави, 
зміцнення духовних цінностей серед особового складу органів і 
підрозділів органів внутрішніх справ, з’єднань та частин 
внутрішніх військ, Міністерство внутрішніх справ України і 
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій в особі 
головуючих на засіданні міністра внутрішніх справ України 
Кравченка Юрія Федоровича та єпископа Римсько-католицької 
церкви Маркіяна Трофим’яка висловлюють готовність до 
співпраці в питаннях з духовної підтримки, формування 
моральних, патріотичних та культурно-етичних цінностей у 
працівників органів внутрішніх справ.  

З метою здійснення цих благородних намірів Міністерство 
внутрішніх справ і Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій заявляють про наміри спільних дій з питань: 
 

− надання можливості представникам церков і релігійних 
організацій у відвідуванні органів і підрозділів внутрішніх 
справ, з’єднань та частин внутрішніх військ для 
відправлення богослужінь, проведення індивідуальних 
бесід з віруючими працівниками та членами їх сімей у 
вільний від служби і навчання час виключно на 
добровільних засадах; 

 
− проведення за участі священнослужителів на благодійних 

засадах ритуальних, громадських і культурно-масових 
заходів, спрямованих на змінення духовних засад у житті 
колективів органів і підрозділів внутрішніх справ, з’єднань 
та частин внутрішніх військ, розширення можливостей 
реалізації прав і потреб віруючих працівників; 
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− використання досвіду священнослужителів у плануванні 
навчального процесу, проведенні семінарів і нарад з питань 
духовного просвітництва, занять з окремих тем релігіє-
знавства в навчальних закладах Міністерства внутрішніх 
справ; 

 
− забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ, 

з’єднань та частин внутрішніх військ духовною літерату-
рою, відео- та аудіоматеріалами духовно-просвітницького 
змісту; 

 
− підготовки спільних інформаційних та інших матеріалів 

про роль релігії і церкви у вихованні працівників для 
висвітлення в засобах масової інформації Міністерства 
внутрішніх справ України.  

 
За колегію Міністерства  
внутрішніх справ України  
Міністр Ю.Ф. КРАВЧЕНКО 
 
За Всеукраїнську Раду Церков  
і релігійних організацій  
єпископ РКЦ Маркіян ТРОФИМ’ЯК 
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МЕМОРАНДУМ 
Про співпрацю Міністерства освіти і науки України, 
Державного комітету України у справах релігій та 

Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій 
 

18 квітня 2000 року, м. Київ 
 
Міністерство освіти і науки України, Державний комітет 

України у справах релігій та Всеукраїнська рада Церков і 
релігійних організацій (надалі Сторони), розглянувши на 
спільному засіданні питання стосовно можливих шляхів 
зближення державної і духовної систем освіти, усвідомлюючи, 
що:  

− історичний і культурний розвиток українського народу 
протягом останнього тисячоліття пов'язаний з ідеями 
християнства;  

− становлення вищої освіти в Україні бере свій початок з 
богословських студій;  

− соціальні, політичні, культурні особливості українського 
суспільства значною мірою визначені християнським 
світоглядом більшості українського народу; 

− є потреба відновлення, збереження та розвитку 
вітчизняних наукових традицій у галузі теології, 

враховуючи:  
− право українських громадян на освіту відповідно до запитів 

особи; 
− потребу суспільства у належному моральному та 

духовному вихованні громадян; 
− багатий досвід духовної системи освіти у розв'язанні 

соціальних і гуманітарних проблем та вивченні теології як 
наукової проблеми і навчальної дисципліни; 

заявляють наміри про спільні дії з таких питань: 
Міносвіти і науки, беручи до уваги пропозиції Всеукраїнської 

ради Церков і релігійних організацій, здійснить практичні 
заходи, спрямовані на поетапне впровадження знань з 
християнської етики в державних загальноосвітніх навчальних 
закладах.  
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Головною метою запровадження знань з християнської етики, 
які не супроводжуватимуться релігійними обрядами, є ознайом-
лення учнівства з основами християнського світогляду, мораль-
но-етичними засадами та головними елементами української 
християнської традиції, що сприятиме розширенню релігіє-
знавчої освіти школярів, формуванню засад моральності та 
духовності, об'єднанню зусиль держави і Церкви у вихованні 
молоді.  

Міносвіти і науки, Держкомрелігій та Всеукраїнська рада 
Церков та релігійних організацій здійснять необхідні заходи 
щодо запровадження до Переліку напрямів та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах, спеціальності "Теологія". Оскільки в Україні існує 
значна кількість конфесій, кожна з яких має свої догматичні 
особливості, Сторони вважають, що формування програми вищої 
теологічної освіти повинно ґрунтуватися на спільних для всіх 
конфесій фундаментальних принципах і догматичних поло-
женнях, які не викликають нерозв'язних суперечок між 
теологами різних віросповідань. Міносвіти і науки, Державний 
комітет у справах релігій підтримують пропозицію Всеукра-
їнської ради Церков і релігійних організацій щодо створення 
спільної державно-церковної комісії для розгляду та вирішення 
проблем теологічної освіти.  

 
Міністр освіти і науки В. Г. КРЕМЕНЬ 
 
Голова державного комітету України у справах релігій  
В. Д. БОНДАРЕНКО 
 
Голова Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ  
 
 
Примітка: Меморандум було підписано під час спільного засідання 

Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнської ради Церков і релігійних 
організацій під головуванням Міністра Василя Кременя та Святішого Патріарха 
Філарета, яке відбулося 18 квітня 2000 року у приміщенні МОН. У засіданні взяв 
участь голова Державного комітету України у справах релігій  Віктор 
Бондаренко. Обговорювалось питання викладання предмета християнської 
етики в загальноосвітніх школах та теології – у вищих навчальних закладах.  
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УГОДА 
Про  співробітництво між Всеукраїнською  

Радою Церков і релігійних організацій 
та Міністерством охорони здоров’я України 

  
16 грудня 2008 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій (в 

подальшому – ВРЦіРО), в особі Чергового Головуючого, і Мініс-
терство охорони здоров’я України (в подальшому – Міністерст-
во), в особі Міністра охорони здоров’я України Князевича Василя 
Михайловича (далі – Сторони), прагнучи до врегулювання засад 
взаємодії у справі гуманізації медичної опіки на основі поваги 
прав та гідності людини; традиційних духовних, морально-
етичних та культурних цінностей; усвідомлюючи взаємну 
відповідальність за оздоровлення українського суспільства, 
уклали цю Угоду (в подальшому – Угода) про наступне.  

 
1. Загальні положення 

1.1. Укладаючи цю Угоду, Сторони діють на засадах 
соціального партнерства, прагнучи використовувати свої 
можливості й досвід, для відродження здоров’я українського 
народу, проголошуючи та захищаючи необмежену цінність та 
гідність кожної людської особи від моменту зачаття до природної 
смерті; та підкреслюючи зцілюючу, підтримуючу та примиряючу 
силу релігійної віри.  

1.2. Метою цієї Угоди є узгодити принципи, напрямки та 
форми співпраці Сторін, спрямованої на гуманізацію медичної 
сфери шляхом формування ціннісних та морально-етичних 
орієнтирів і надання духовно-психологічної допомоги та 
задоволення релігійних потреб працівників та пацієнтів 
медичних установ.  

1.3. Співпраця Сторін здійснюється відповідно до Конституції 
України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», інших законодавчих та нормативно-правових актів 
України, а також до міжнародних правових актів, що 
ратифіковані Україною.   
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2. Співпраця Сторін 
2.1. Сторони провадять співпрацю за такими напрямками: 
- пропагування загальнолюдських цінностей та ідеалів, 

високоморального, відповідального, суспільно-корисного і здо-
рового способу життя; 

- благодійна допомога, інформаційна й духовно-
просвітницька діяльність, спрямовані на подолання відчуження, 
соціальної ізоляції осіб; 

- розробка та реалізація програм профілактики ВІЛ/СНІДу, 
алкоголізму, наркоманії, залежності від інших психоактивних 
речовин;  

- підготовка методичних рекомендацій для надання духовно-
психологічної підтримки, задоволення потреб у здійсненні Св. 
Таїнств та інших релігійних обрядів;  

- залучення можливостей доброчинних інституцій та окремих 
жертводавців для надання благодійної допомоги; 

- облаштування каплиць та молитовних кімнат на території 
установ задля створення належних умов реалізації релігійних 
потреб; 

- створення та підтримка діяльності центрів медико-соці-
ального патронажу осіб і госпісів; 

- розробка та викладання навчальних програм гуманітарних 
дисциплін (культурологія, етика); 

- проведення конференцій, науково-практичних семінарів та 
інших освітніх заходів. 

2.2. Сторони докладатимуть зусилля для вдосконалення 
українського законодавства шляхом спільної розробки та 
внесення у встановленому порядку пропозицій щодо змін 
законодавчої та нормативної бази у біоетичній сфері та з метою 
забезпечення прав, законних інтересів пацієнтів та персоналу, 
щодо задоволення їхніх релігійних потреб. 

2.3 Для здійснення цієї Угоди створюється Громадська рада 
при Міністерстві охорони здоров’я України з представників 
Сторін. Діяльність Громадської ради регламентується окремим 
По-ложенням. Положення та персональний склад Громадської 
ради затверджується Міністром охорони здоров’я України після 
погодження з представниками Церков та релігійних організацій 
України. 
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2.4 З метою реалізації положень Угоди Сторони можуть 
створювати інші робочі групи та комісії. 

 
3. Заключні положення 
3.1. Угода може змінюватися і доповнюватися за взаємною 

домовленістю Сторін у зв'язку зі внесенням змін до чинного 
законодавства, при цьому кожна з Сторін повинна внести свої 
пропозиції на загальний розгляд. 

3.2. Сторони можуть встановлювати порядок реалізації цього 
документу шляхом введення в рамках Угоди додаткових 
договорів та угод на місцевих рівнях, що їх підписують 
представники Церков та релігійних організацій і територіальних 
органів управління Міністерства охорони здоров’я України чи 
медичних освітніх закладів. 

3.3. Угода набирає сили з моменту її підписання та діє 
протягом п'яти років.  

3.4. Угода автоматично продовжується на наступний 
п'ятилітній термін, якщо жодна зі Сторін не заявить про 
протилежне не менш як за шість місяців до закінчення 
відповідного періоду і не повідомить іншу Сторону про свій 
намір. 

3.5. Угода складена у двох примірниках українською мовою, 
що мають однакову юридичну силу. 

 
Черговий головуючий 
у Всеукраїнській Раді Церков  
і релігійних організацій 
В. В. НЕСТЕРУК 
 
Міністр охорони здоров’я України 
В. М. КНЯЗЕВИЧ 
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МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво між Національною експертною 

комісією України з питань захисту суспільної моралі та 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій 
 

16 грудня 2008 року, м. Київ 
 

Національна експертна комісія України з питань захисту 
суспільної моралі (далі Національна комісія) в особі Голови 
Національної комісії Костицького Василя Васильовича та 
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій в особі 
Президента Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських 
християн-баптистів Нестерука В’ячеслава Васильовича, які 
надалі іменуються Сторони,  

визначаючи необхідність налагодження співробітництва та 
створення відповідних умов щодо забезпечення моральності 
суспільства, недопущення расової й національної ворожнечі, 
антисемітизму, ксенофобії, фашизму і неофашизму, неповаги до 
національних та релігійних святинь, недопущення пропаганди 
культу насильства, жорстокості й порнографії, 

бажаючи сприяти цим цілям шляхом укладення взаємних 
домовленостей про поєднання зусиль при проведенні спільних 
чи скоординованих заходів,  

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюва-
них заходів при досягненні спільних цілей,  

підтверджуючи спільне бажання забезпечити в рамках 
чинного законодавства баланс інтересів держави та права 
громадянина на свободу світогляду і віросповідання, взаємного 
прагнення захисту суспільства від розповсюдження продукції, 
що негативно впливає на суспільну мораль,  

враховуючи необхідність удосконалення законодавства для 
сприяння в досягненні спільної мети,  

домовились про таке.  
1. З урахуванням міжнародного досвіду сприяти вдоскона-

ленню нормативно-правової бази з питань забезпечення 
моральності суспільства, недопущення расової й національної 
ворожнечі, антисемітизму, ксенофобії, фашизму й неофашизму, 
неповаги до національних та релігійних святинь, недопущення 
пропаганди культу насильства, жорстокості й порнографії. 
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Інформувати про підготовку та проводити спільні консультації і 
переговори при підготовці проектів регуляторних актів у 
зазначеній сфері.  

2. З метою визначення та зближення позицій під час 
прийняття рішень, Сторони забезпечуватимуть проведення 
консультацій, робочих зустрічей, обмін наявною в їхньому 
розпорядженні інформацією як у рамках двостороннього 
співробітництва, так і на рівні відповідних інституцій соціаль-
ного діалогу з дотриманням принципів і норм законодавства 
України.  

3. Для сприяння Сторонами в популяризації в суспільстві 
ідеології конструктивного соціального діалогу, важливості 
розвитку всіх інституцій громадянського суспільства, Сторони 
співпрацюватимуть з Міністерством України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством культури і туризму України та Урядом України 
для вивчення проблем дозвілля неповнолітніх.  

4. Сторони проводитимуть за домовленістю спільні заходи, 
спрямовані на підвищення ефективності співробітництва в 
питаннях проведення в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Київ та Севастополь науково-практичних конференцій, 
семінарів, „круглих столів”, наукової роботи тощо за тематикою 
захисту моральних засад і утвердження здорового способу 
життя.  

5. Сторони координуватимуть заходи, що представляють 
взаємний інтерес і спільне проведення яких може підвищити їх 
ефективність.  

6. Сторони зобов’язуються ввести в практику роботи по 
реалізації положень цього Меморандуму проведення консуль-
тацій та підготовки пропозицій щодо вирішення питань, що 
представляють взаємний інтерес у сфері забезпечення мораль-
ності суспільства, недопущення расової й національної ворож-
нечі, антисемітизму, ксенофобії, фашизму й неофашизму, непо-
ваги до національних та релігійних святинь, недопущення 
пропаганди культу насильства, жорстокості й порнографії.  

7. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 
запроваджуватиме настанови релігійно-повчального змісту під 
час їх відправлення, які втілюють у життя здоровий моральний 
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стан сучасної людини, приділяючи особливу увагу неповнолітнім 
парафіянам.  

8. Національна комісія звертатиметься до педагогічної 
громадськості щодо необхідності запровадження та всебічного 
застосування заходів спрямованих на моральне і духовне 
виховання підростаючого покоління, відродження у суспільстві 
традиційних сімейних цінностей та доброчинства.  

9. У рамках співробітництва Сторони здійснюватимуть заходи 
щодо забезпечення розробки критеріїв суспільної моралі. 

10. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій для 
вирішення питань пов’язаних із формування єдиної комплексної 
системи забезпечення захисту моральних засад співпрацює з 
Національною комісією щодо проведення моніторингу інформа-
ційної продукції, що впливає на суспільну мораль. 

11. У рамках співробітництва Сторони оперативно реагують 
на заяви та звернення одна одної.  

12. Інформація, отримана в рамках виконання цього 
Меморандуму, може бути за згодою Сторони, яка її надала, 
доступною для всіх зацікавлених учасників цього Меморандуму. 
При відсутності згоди Сторони щодо оприлюднення інформації 
така інформація не підлягає розголошенню. 

13. Меморандум набирає чинності з моменту підписання 
Сторонами і діє протягом 5 років. 

14. У випадку прийняття актів законодавства, які б 
унеможливлювали реалізацію окремих положень цього Мемо-
рандуму, Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших 
зобов’язань за цим Меморандумом.  

15. Меморандум складено у двох примірниках, по одному для 
кожної Сторони.  
 

На підтвердження зазначених положень цей Меморандум 
підписали уповноважені особи.  
 
Голова Національної експертної комісії України з питань захисту 
суспільної моралі В.В. КОСТИЦЬКИЙ 
 
Черговий Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних 
організацій, президент Всеукраїнського Союзу Об’єднань 
євангельських християн-баптистів В.В. НЕСТЕРУК 
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ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ  
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій 

щодо перспективних напрямків розвитку 
державно-конфесійних відносин 

 
13 квітня 2005 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЮЩЕНКУ В.А. 

 
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 
 
Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій, переконані в тому, що стабільний стан суспільства і 
його гармонійний розвиток неможливі без побудови партнерсь-
ких взаємовідносин між державою і релігійними конфесіями. 
Тому, зібравшись в рамках засідання Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій, після всебічного обговорення сучасного 
стану державно-конфесійних відносин та перспектив їхнього 
розвитку, ми звертаємося до Вас з проханням врахувати 
викладені нами нижче побажання під час розгляду і вирішення 
державою питань, які мають відношення до релігійного життя в 
Україні. 

І. Церкви і релігійні організації схвально сприйняли бажання 
нового державного керівництва будувати життя в Україні на 
основі пріоритету духовних цінностей над матеріальними, 
неухильного дотримання принципу свободи віросповідання та 
рівності всіх конфесій перед законом, про що, зокрема, йшлося у 
Ваших заявах і виступах, а також зазначено у програмі дій 
Кабінету Міністрів України. В міру своїх сил і можливостей 
Церкви і релігійні організації готові сприяти Президенту і 
Кабінету Міністрів України у реалізації задекларованих намірів. 

Вважаємо, що неухильне дотримання як державою, так і 
Церквами та релігійними організаціями закріплених у 
Конституції України і Законах України принципів свободи совісті 
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та віросповідання, рівності всіх конфесій перед законом і рівного 
ставлення держави до конфесій повинно бути не тільки 
задеклароване, але й має реалізуватися у повсякденному житті. 

У зв’язку з цим нам видається актуальним прискорення 
розгляду і затвердження Верховною Радою України проекту 
Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, розроб-
леного в 2004 р. за участю представників конфесій, спеціалістів 
УЦЕПД ім. Разумкова та Комітету Верховної Ради України з 
питань культури і духовності. Вважаємо, що після доопрацю-
вання цього проекту за участю Церков і релігійних організацій та 
затвердження його Парламентом, Концепція державно-
конфесійних відносин в Україні зможе стати доброю базою для 
подальшого реформування державно-конфесійних відносин, 
внесення належних змін до законодавства України і сприятиме 
гармонізації взаємовідносин між державою та Церквами і 
релігійними організаціями. 

ІІ. Церкви і релігійні організації підтримують ідею створення 
при Президентові України дорадчого органу. На нашу думку ним 
могла би бути Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій, як механізм міжконфесійної і державно-конфесійної 
співпраці. Сподіваємося, що створення такого органу при 
Президентові України сприятиме більш оперативному 
вирішенню актуальних питань державно-конфесійних відносин. 

ІІІ. Завдяки досягненню в нашій державі достатньо високих 
стандартів релігійної свободи, Церкви і релігійні організації 
мають досить широкі можливості для діяльності, спрямованої на 
підвищення рівня духовності і моралі в суспільстві. Разом з тим 
існують проблемні питання, без вирішення яких неможливе 
проведення Церквами і релігійними організаціями повноцінного 
суспільного служіння. Ці проблемні питання торкаються як 
законодавчого закріплення розширення можливостей для 
суспільного служіння Церков і релігійних організацій, так і 
поліпшення матеріальної бази для його проведення. Узгоджений 
Церквами і релігійними організаціями перелік першочергових та 
перспективних питань, які потребують свого розв’язання, 
додається. 

IV. В цілому позитивно відзначаючи досвід співпраці Церков і 
релігійних організацій з Державним комітетом України у справах 
релігій, ми з розумінням сприймаємо бажання керівництва 
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України провести реформування державного органу, який 
відповідає за державно-конфесійні відносини. На нашу думку цей 
орган повинен мати статус центрального органу виконавчої 
влади. Сподіваємося, що у процесі розробки відповідних 
положень про діяльність нового державного органу у справах 
релігій будуть враховані думки і побажання Церков і релігійних 
організацій, які готові делегувати своїх представників до робочої 
групи з узгодження цих документів. 

V. На жаль, протягом кампанії з виборів Президента України 
були відзначені непоодинокі випадки порушення Закону України 
«Про свободу совісті і релігійні організації» в тій частині, яка 
забороняє релігійним організаціям брати участь у політичній 
агітації або сприяти її проведенню. Враховуючи цей гіркий 
досвід, ми від імені Церков і релігійних організацій засуджуємо ці 
порушення і сподіваємося, що надалі, в тому числі і під час прове-
дення наступної виборчої кампанії до Верховної Ради України та 
органів місцевого самоврядування, релігійні організації будуть 
неухильно дотримуватися духу і букви Законів України. 

Від імені Церков і релігійних організацій висловлюємо надію 
на гармонізацію державно-конфесійних відносин і виведення їх 
на якісно новий, партнерський рівень. 

Бажаємо Вам, вельмишановний Вікторе Андрійовичу, і всім 
Вашим співпрацівникам благословення Божого і підносимо за це 
свої молитви. 

 
Додаток до листа  
Президенту України В. А. Ющенку 
від 13 квітня 2005 р. 

 

ПЕРЕЛІК 
перспективних та першочергових питань  

державно-конфесійних відносин,  
які потребують свого розв’язання 

 
І. Перспективні питання 

 
1. Освіта і релігійні організації 
1.1. Необхідно визнати Церкви і релігійні організації 

суб’єктами права заснування дошкільних, загальноосвітніх і 
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вищих навчальних закладів неприбуткового характеру шляхом 
внесення відповідних змін до чинного законодавства. 

1.2. Реалізація закріпленого законодавством світського, а не 
атеїстичного, характеру освіти, повинна передбачати забез-
печення в навчальному процесі реального світоглядного 
плюралізму. Зокрема, поруч з викладанням еволюційної теорії 
повинні викладатися інші теорії виникнення світу і життя. 

1.3. Для спеціальності «Теологія», введеної у перелік спеціаль-
ностей, за якими надається вища освіта, необхідно встановити 
державний освітній стандарт. Це забезпечить можливість добро-
вільної державної акредитації релігійних вищих навчальних зак-
ладів, визнання їхніх дипломів і наданих ними вчених ступенів та 
звань. 

1.4. Викладачі (вчителі) і студенти (вихованці, учні) релігій-
них дошкільних, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів 
мають право бути прирівняними у соціальних правах і гарантіях 
до відповідних соціальних категорій державних і приватних нав-
чальних закладів. На сьогодні така соціальна рівність не забез-
печується, що зокрема видно з неможливості для студентів 
релігійних навчальних закладів користуватися пільговими тари-
фами на проїзд у транспорті. 

 
2. Соціальна діяльність 
2.1. Просимо запровадити режим сприяння Церквам і 

релігійним організаціям з боку органів влади у їхній соціальній, 
гуманітарній та благодійній діяльності. 

2.2. Практична реалізація співпраці держави і конфесій у 
вирішенні соціальних питань може відбуватися на основі 
Концепції державно- конфесійних відносин в Україні. 

2.3. Церкви і релігійні організації глибоко занепокоєні 
питаннями захисту життя людини, зменшення і викорінення 
практики абортів, формування у суспільстві відповідального 
ставлення до статевих відносин, народження і виховання дітей. У 
зв’язку з цим християнськими Церквами України в червні 2004 р. 
було прийнято спільне звернення на захист життя, яке може бути 
основою для подальшої міжконфесійної та державно- 
конфесійної співпраці в цих питаннях. 
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3. Участь в інформаційному просторі України 
3.1. Надання Церквам і релігійним організаціям можливості 

мати  ефірний  час на  державних  теле- і радіоканалах за некомер- 
ційними розцінками. 

3.2. Участь Церков і релігійних організацій у можливому зас-
нуванні і діяльності громадського телебачення і радіомовлення. 

3.3. Визнання релігійних організацій суб’єктами права 
заснування електронних засобів масової інформації. 

 
ІІ. Питання для практичної реалізації. 

 
4. Забезпечення права на свободу совісті 
4.1. Потребує свого усунення правова колізія між Законом 

України „Про свободу совісті та релігійні організації” та Законом 
України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” у частині подвійної реєстрації релігійних 
організацій, як юридичних осіб. Така реєстрація має відбуватися 
виключно в порядку та на підставі Закону України „Про свободу 
совісті та релігійні організації”. 

4.2. Потребує свого усунення правова колізія між Законом 
України „Про свободу совісті та релігійні організації” та Законом 
України „Про загальний військовий обов’язок” (пропонуємо у ст. 
ст. 17 і 30 останнього замінити слово „конфесії” словами 
„релігійні організації”). 

4.3. Потребує свого усунення правова колізія між частиною 4 
ст. 24 Закону України „Про свободу совісті та релігійні 
організації” та п. 12 Правил оформлення візових документів для 
в’їзду в Україну (затверджено Постановою КМУ від 20.02.1999 р. 
№227). Пропонуємо пункт 12 Правил оформлення віз викласти у 
наступному вигляді: “літера Р – запрошення релігійної організа-
ції, засвідчене органом виконавчої влади, який здійснив реєстра-
цію її статуту (положення)”. 

4.4. Просимо встановити для релігійних організацій орендну 
ставку за використання нерухомого державного майна в розмірі 
не вище 0,8% від вартості нерухомого майна, визначеної 
експертним шляхом (Додаток 2 Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду державного майна, затвердженої 
Постановою КМУ від 04.01.1995 р. № 786). 
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4.5. Просимо встановити для релігійних організацій та 
заснованих ними навчальних закладів тарифи оплати за газо- та 
водопостачання на рівні тарифів для населення. 

4.6. Потребують вдосконалення положення статті 5 Закону 
України “Про свободу совісті та релігійні організації” щодо 
заборони релігійним організаціям брати участь у політичній 
агітації або сприяти її проведенню, а також заборони тиску з боку 
органів влади або політичних партій чи окремих кандидатів на 
релігійні організації щодо такої участі. 

  
5. Реституція 
5.1. Потребує свого розв’язання питання повернення Церквам 

і релігійним організаціям колишніх культових будівель та іншого 
конфіскованого у них майна, яке перебуває у державній і 
комунальній власності. Видається доцільним укладання з цією 
метою уповноваженими представниками держави за участі 
Церков і релігійних організацій спеціального законопроекту, в 
якому були б комплексно вирішені питання реституції 
релігійного майна. 

 
6. Землекористування релігійними організаціями 
6.1. Релігійні організації повинні бути визначені суб’єктами 

права на постійне користування земельними ділянками із земель 
державної і комунальної власності (із внесенням відповідних 
змін до ч. 2 ст. 92 Земельного кодексу України), а також 
суб’єктами права власності на землю (із внесенням відповідних 
змін до ч. 1 ст. 82 Земельного кодексу України). 

6.2. Для релігійних організацій мають бути збережені пільги 
зі сплати податку на землю, зазначені у ст. 12 Закону України 
„Про плату за землю”. 

6.3. Потребує свого спрощення процедура надання релігійним 
організаціям земельних ділянок для будівництва культових 
споруд (можливо через розробку і прийняття окремого законо-
проекту). 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій 

щодо державно-конфесійної співпраці  
на регіональному рівні 

 
24 червня 2005 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЮЩЕНКУ В.А. 

 
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 

 
Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій, висловлюємо Вам щиру подяку за зустріч і 
спілкування з Вами, яке ми мали 14 червня цього року. 
Переконані, що ця зустріч сприятиме встановленню справді 
партнерських взаємовідносин між державою і релігійними 
організаціями, налагодженню їх плідної співпраці на благо 
українського народу, розв’язанню проблем у релігійному 
середовищі. 

Ми схвально сприймаємо висловлене Вами 15 червня 2005 р. 
на зустрічі з Головами обласних державних адміністрацій 
побажання, щоб на обласному рівні були налагоджені дієві 
механізми державно-конфесійної співпраці. Наші Церкви і 
релігійні організації готові брати активну участь в їх організації 
та діяльності. 

Разом з тим ми передбачаємо, що формування цих механізмів 
співпраці на регіональному рівні може зіткнутися з 
об’єктивними труднощами. 

Зокрема, до участі в них можуть прагнути потрапити 
маловпливові у суспільстві, нечисленні та неконструктивно 
налаштовані релігійні діячі. Це може стати причиною збільшення 
міжконфесійної напруженості та нарікань з боку релігійних 
організацій на дії органів державної влади. 

Для того, щоб уникнути подібної небезпеки ми пропонуємо 
скористатися досвідом способу формування та роботи 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка працює 
з 1996 року. Незважаючи на об’єктивні проблеми і суперечки, які 
виникали в процесі її роботи, ВРЦіРО залишається дієвим 
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механізмом державно-конфесійної і міжконфесійної співпраці, в 
якому представлені всі основні релігійні конфесії України, що 
об’єднують понад 95 відсотків віруючих в нашій державі. 

Тому вважаємо, що для створення більш плідних і дієвих 
механізмів державно-конфесійної співпраці на регіональному 
рівні до них, з урахуванням місцевої специфіки та розповсюдже-
ності тієї чи іншої конфесії в межах регіону, найкраще було б 
залучати тих релігійних діячів, які мають рекомендації і письмо-
во засвідчені повноваження від відповідних керівників конфесій, 
представлених у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних органі-
зацій. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо проблемних питань державно-конфесійних 
відносин, які потребують свого розв’язання 

 
2 червня 2006 року, м. Київ 

 
Президентові України 
ЮЩЕНКУ В.А. 

 
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 
 
Ми, керівники церков і релігійних організацій, зібравшись в 

рамках Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 
після всебічного обговорення стану та перспектив розвитку 
державно-конфесійних взаємин в Україні, відзначаючи пози-
тивні зрушення, які відбулися в цій сфері протягом останнього 
часу, дійшли до висновку, що відносини між державою та 
релігійними організаціями потребують подальшого вдоско-
налення та розв’язання низки проблемних питань (Перелік 
питань державно-конфесійних відносин, які потребують свого 
розв’язання див. в додатку). 

Більшість з цих проблемних питань вже порушувалися нами у 
минулорічному зверненні Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій до Президента України від 13 квітня 2005 
року. Ці питання певною мірою знайшли своє відображення у 
Вашому дорученні від 8 липня 2005 року № 1-1/657, яке було 
зроблено за результатами зустрічі Президента України із 
членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій від 
14 червня 2005 року. 

На жаль, мусимо констатувати, що ряд актуальних питань 
державно- конфесійних відносин, зазначених у Вашому 
дорученні, не було опрацьовано належним чином відповідними 
виконавцями. Дані обставини спонукають нас знову звернутися 
до Вас і актуалізувати ці питання у цьому листі. 

Серед проблемних питань державно-конфесійних відносин, 
які містяться у додатку, окремо хочемо торкнутися питання 
оновлення чинного Закону України “Про свободу совісті та 
релігійні організації”, який було ухвалено у 1991 році. Цей Закон 
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певною мірою застарів, але він залишається є вкрай важливим 
для практичної реалізації права на свободу совісті та 
віросповідання. 

Планом заходів із виконання обов’язків та зобов’язань 
Україною, що випливають з її членства в Раді Європи, який 
затверджено Указом Президента України від 20.01.2006 року № 
39/2006, Міністерству юстиції України доручено до 01.09.2006 
року підготувати і подати Кабінету Міністрів України для 
наступного внесення на розгляд парламенту законопроект про 
нову редакцію Закону України “Про свободу совісті та релігійні 
організації”. З цією метою у складі Міністерства юстиції України 
було утворено відповідну робочу групу, яка досить ефективно 
працює в цьому напрямку. 

В цілому позитивно оцінюючи ці процеси, разом з тим 
вважаємо за доцільне наголосити, що на наше переконання перед 
тим, як приймати відповідні законодавчі акти у сфері свободи 
совісті та діяльності церков і релігійних організацій, спочатку 
необхідно опрацювати концептуальні засади державно-
конфесійних відносин в Україні, у яких було б закріплені 
положення про партнерські відносини між державою та 
церквами і релігійними організаціями. Тільки після цього, на 
основі цих концептуальних засад, доцільно було б приймати 
відповідні законодавчі акти. 

Слід зазначити, що опосередковано така позиція була 
підтримана багатьма учасниками Міжнародної конференції 
“Взаємини між державою та релігійними організаціями: правові 
та політичні аспекти”, яка відбулася в Києві 18-20 травня 2006 
року. 

З огляду на означене просимо Вас, вельмишановний пане 
Президенте, надати сприяння у розв’язанні проблемних питань 
взаємин між державою та релігійними організаціями в Україні, у 
тому числі, опрацюванні концепції державно-конфесійних 
відносин. 

Користуючись нагодою, дозвольте висловити Вам вдячність 
за увагу, яку Ви приділяєте питанням додержання прав і свобод 
людини і громадянина, державно-конфесійного діалогу та 
співробітництва. 

 
Закликаємо на Вас Боже благословення! 
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Додаток до листа  
Президенту України Ющенку В. А. 
від 2 червня 2006 р. 

 

ПЕРЕЛІК 
проблемних питань державно-конфесійних відносин, 

які потребують свого розв’язання 
 
Даний перелік опрацьовано на підставі звернення 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до 
Президента України від 13 квітня 2005 року, зустрічей 
Президента України В.А. Ющенка з членами Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій (від 14 червня 2005 року і 3 
березня 2006 року), також результатів виконання доручення 
Президента України від 8 липня 2005 року. 

 
1. Внесення змін до статей 82 та 92 Земельного кодексу 

України (щодо визначення релігійних організацій 
суб’єктами права власності на землю та постійного 
користування земельними ділянками із земель державної та 
комунальної власності). 

 
2. Внесення змін до статей 3, 9 Закону України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” 
(щодо усунення процедури “подвійної” реєстрації релігійних 
організацій та розробки механізму внесення відомостей про 
них до Єдиного державного реєстру під час набуття 
статусу юридичної особи відповідно до статей 13, 14 Закону 
України “Про свободу совісті та релігійні організації”). 

 
3. Прийняття в першочерговому порядку на законодавчому 

рівні Концепції державно-конфесійних відносин в Україні 
(2003 р. попередньо опрацьованої робочою групою за участю 
представників конфесій, Центру ім. Разумкова, Верховної 
Ради України. 

 
4. Внесення відповідних змін до Закону України “Про свободу 

совісті та релігійні організації” (нова редакція). 
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5. У відповідності до раніше висловлених пропозицій – 
включення до утвореної Робочої групи з питань свободи 
віросповідання представників церков і релігійних 
організацій – членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій. Документальне і організаційне оформлення 
роботи цієї групи при Президентові України або при 
Секретаріаті Президента України. 

 
6. Звільнення релігійних організацій від сплати збору за 

резервування земельної ділянки, яка виділяється для 
будівництва культової споруди. 

 
7. Комплексне вирішення питання реституції майна релігійних 

організацій (колишніх культових будівель та іншого 
конфіскованого у них майна), в тому числі через розробку 
спеціального законопроекту. 

 
8. Внесення змін до підпункту 5.1.14 пункту 5.1 статті 5 Закону 

України “Про податок на додану вартість” (щодо звільнення 
від сплати податку на додану вартість богослужбової 
літератури, яка ввозиться в Україну). 

 
9. Внесення змін до законодавства про освіту (щодо 

визначення релігійних організацій суб’єктами права 
заснування закладів освіти, розрізнення приватних 
навчальних закладів по типу прибуткові та неприбуткові та 
запровадження принципу “гроші за учнем”, вирівняння в 
соціальних правах студентів духовних навчальних закладів 
із студентами державних і приватних закладів освіти). 

 

10. Доопрацювання питання щодо встановлення для релігійних 
організацій мінімальної орендної ставки орендної плати за 
використання нерухомого державного та комунального 
майна в розмірі 0,8% від вартості майна, визначеної 
експертним шляхом (внести зміни до додатку 2 Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою КМУ від 
04.01.1995 р. № 786). 
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11. Позитивне вирішення питання щодо встановлення для 
релігійних організацій цін за спожитий газ на рівні тарифів, 
передбачених для населення. 
 

12. Внести зміни до пункту 12 Правил оформлення візових 
документів для в’їзду в Україну, затверджених Постановою 
КМУ від 20.02.1999 р. № 227 (щодо оформлення релігійної 
візи). Пункт 12 зазначених Правил пропонується викласти в 
такому вигляді: “літера Р – запрошення релігійної 
організації, засвідчене органом виконавчої влади, який 
здійснив реєстрацію її статуту (положення)”. 

 
13. Врахувати потреби в спрощеному оформленні віз для 

релігійних діячів – громадян України, які виїжджають за 
кордон для виконання своїх релігійних обов’язків під час 
проведення переговорів з іноземними державами (в першу 
чергу – членами так званої “Шенгенської угоди”) про 
спрощення візового режиму для громадян України. 

 
14. Опрацювати питання щодо визначення спеціалізованого 

телеканалу та виділення відповідного ефірного часу для 
проведення за участю представників релігійних організацій 
духовно-просвітницьких передач. 

 
 
 
 
 
 
 

Примітка: З метою вдосконалення державно-церковних взаємин в Україні 
ВРЦіРО надіслала цей Перелік питань державно-конфесійних відносин, які 
потребують свого розв’язання, керівникам фракцій політичних партій, що 
перемогли на виборах до Верховної Ради України 26 березня 2006 року, 
зокрема: 
− Керівнику фракції Партії регіонів ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 
− Керівнику фракції Блоку Юлії Тимошенко ТИМОШЕНКО Ю. В. 
− Керівнику фракції «Наша Україна» БЕЗСМЕРТНОМУ Р. П. 
− Керівнику фракції Соціалістичної партії України МОРОЗУ О. О. 
− Керівнику фракції комуністів СИМОНЕНКУ П. М. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо вирішення проблемних питань, 
які пов’язані зі створенням належних умов  

для церков і релігійних організацій 
 

16 грудня 2008 року, м. Київ 
 

Прем'єр-міністру України 
ТИМОШЕНКО  Ю. В. 

 
Шановна Юліє Володимирівно! 

 
Перш за все, дозвольте подякувати Вам за значний поступ у 

сфері гармонізації державно-конфесійних відносин, який можна 
було спостерігати  протягом 2008 року. Зацікавленість та 
відкритість профільних центральних органів державної 
виконавчої влади у взаємодії з конфесіями у вирішенні складних 
проблем соціального характеру відповідає сьогоднішнім 
потребам українського суспільства та з часом засвідчить свої 
добрі плоди. 

В останні роки Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій послідовно вела діалог з керівництвом держави 
відносно налагодження партнерських відносин та співробіт-
ництва у соціальній сфері, що неможливе без законодавчого 
поліпшення нинішніх складних умов, в рамках яких Церкви і 
релігійні організації звершують свою суспільно-важливу 
діяльність.  

Вважаємо за потрібне знову наголосити на важливості 
якнайшвидшого вирішення проблемних питань, які пов’язані зі 
створенням належних умов для Церков і релігійних організацій у 
здійсненні ними духовної, морально-виховної та іншої суспільно-
важливої діяльності. Серед них першочерговими та найбільш 
актуальними є такі: 

1. Встановити для релігійних організацій ціни на природний 
газ на рівні як для населення – для опалення та обслуговування 
приміщень, які використовуються для здійснення релігійної та 
соціальної діяльності; 
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2. Передбачити можливість для релігійних організацій 
взяття в оренду земельних ділянок державної та комунальної 
власності для обслуговування діючих та будівництва нових 
об’єктів культового та соціального призначення без застосуван-
ня аукціонних процедур (усунути двозначність застосування та 
конкретизувати чинну редакцію абзацу четвертого частини 
другої статті 134 Земельного кодексу України); 

3. Відновити право релігійних організацій на постійне 
користування земельними ділянками із земель державної та 
комунальної власності через внесення відповідних змін до 
частини другої статті 92 Земельного кодексу України, зокрема 
шляхом ухвалення в цілому у другому читанні законопроекту 
№0973; 

4. Дозволити релігійним організаціям поза конкурсами 
набувати право оренди на нерухоме майно державної та 
комунальної власності для здійснення своєї релігійної та 
соціальної діяльності (на сьогодні такий обов’язок встановлено 
статтею 76 Закону України «Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України» № 107-VI від 28.12.2007 р.); 

5. Вирішити проблему «подвійної» реєстрації релігійних 
організацій, яка виникла через колізію положень статей 13, 14 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» та 
статей 3, 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців» шляхом запровадження 
механізму подання відомостей про релігійні організації до 
Єдиного державного реєстру органом, що здійснює первинну 
реєстрацію (за зразком реєстрації громадських організацій); 

6. Запровадити законодавчу заборону на приватизацію, 
продаж та відчуження іншим способом культових та інших 
будівель (споруд, приміщень) та їх окремих частин, які історично 
належали релігійним організаціям та дотепер знаходяться у 
державній та комунальній власності, до вирішення питання про 
їх повернення релігійним організаціям у відповідності до 
зобов’язань України перед Радою Європи (пункт V рекомендації 
ПАРЄ № 1556 (2002) від 24.04.2002 року);   

7. Визначити релігійні організації суб’єктами права щодо 
заснування світських закладів освіти різних форм та рівнів 
акредитації. 
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Ми з добрими сподіваннями сприйняли урядове доручення № 

21602/0/1-08 від 15.04.2008 року, яке було видане за 
результатами Вашої зустрічі з членами Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій. Проте на сьогодні, опісля рівно 
восьми місяців з того часу, ми спостерігаємо, що найбільш 
актуальні питання державно-церковних відносин, викладені у 
нашому зверненні  від 11.04.2008 року, не знайшли свого 
практичного вирішення. З боку виконавців урядового доручення 
інколи можна спостерігати байдужість, а подекуди і супротив 
тим добрим ініціативам у сфері вдосконалення державно-
конфесійних відносин, які особисто Вами були підтримані. 

Як приклад можна навести ситуацію із некомпетентним 
вирішенням питання щодо звільнення релігійних організацій від 
обов’язку участі в аукціонах з набуття права на оренду земельних 
ділянок (п.12 урядового доручення). Так, редакція абзацу другого 
частини першої статті 124 Земельного кодексу України, яка була 
ухвалена урядовим Законом України № 309-VI від 03.06.2008 
року, майже не вирішила цю проблему. Запропоноване 
формулювання відносно рішення цієї проблеми було викладене 
виключно у площині вже збудованих кульових споруд, що і без 
цього в певній мірі охоплювалось положеннями цієї статті, які 
стосувались оренди землі під нерухомими об’єктами права 
власності юридичних осіб. 

Проте на сьогодні зазначені формулювання перейшли у 
положення абзацу четвертого частини другої статті 134 
Земельного кодексу України (в редакції Закону України № 509-VI 
від 16.09.2008 року), через що проблема набуття в оренду 
земельних ділянок релігійними організаціями під будівництво 
культових споруд та соціальних об’єктів залишається не 
вирішеною.  

 
З огляду на означене, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій пропонує налагодити системний та послідовний 
державно-конфесійний діалог, який дозволить не тільки 
належним чином опрацювати та вирішити зазначені проблемні 
питання, але й запровадити ефективну співпрацю між Державою 
та Церквами і релігійними організаціями у подоланні найбіль-
ших суспільних проблем сьогодення.  
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Враховуючи зазначене, звертаємось до Вас, шановна Юліє 
Володимирівно, з проханням врахувати викладену у цьому 
зверненні позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій під час опрацювання відповідних законодавчих 
ініціатив та ухвалення державних рішень.  

 
З глибокою повагою, 
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Подібні звернення ВРЦіРО спрямувала також до Президента 

України В. А. Ющенка та Голови Верховної Ради України В. М. Литвина. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо подальшого розвитку 
державно-конфесійних відносин 

 

28 жовтня 2009 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ЮЩЕНКУ В. А. 

 
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 
 
З приємністю відзначаємо, що за останні роки в Україні 

спостерігається значний поступ у державно-конфесійних 
відносинах. Цьому у значній мірі сприяла Ваша ініціатива щодо 
регулярних зустрічей Президента України з членами Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій, що з часом стало 
прикладом для інших органів влади та підкреслило важливість 
формування діалогу держави та релігійної спільноти. 

Висловлюємо Вам велику вдячність за те, що в Україні за 
останні п'ять років забезпечується високий рівень релігійної 
свободи та співпраці органів державної влади з Церквами і 
релігійними організаціями, що було позитивно відзначено і на 
рівні представників Європейської спільноти, і під час 
нещодавнього виїзного засідання Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій в Єрусалимі. 

Поряд з цим все ще залишається низка питань державно-
конфесійного та суспільного характеру, для вирішенні яких 
необхідно консолідувати зусилля влади та громадськості у 
найближчий час. 

Звертаємо Вашу увагу на все більш актуальну проблему браку 
моральності в українському суспільстві, що без невідкладних 
спільних заходів нормативного та духовно-просвітницького 
характеру може призвести до вкрай сумних наслідків у 
суспільстві, зокрема у підростаючому поколінні. На наше 
переконання, держава має законодавчо захистити українських 
громадян від пропаганди слабоалкогольних напоїв, насильства, 
жорстокості, безвідповідального ставлення до родини, 
розпусного та споживацького способу життя, чим на сьогодні 
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переповнене вітчизняне телебачення та радіомовлення, 
рекламні заходи та медіа-ринок. 

Важливим є також утвердження моральних засад у площині 
економічної діяльності господарюючих суб'єктів та 
представників великого бізнесу, що має запобігти ідеям про 
кримінальний спосіб вирішення суперечностей та завдання 
кривди пересічним працівникам та підприємцям. Вважаємо, що в 
Україні стає на часі питання формування культури відносин у 
різних суспільних сферах, чому у певній мірі сприяє підтримана 
Вами ініціатива викладання у навчальних закладах курсів 
духовно-морального спрямування. 

У зв'язку з цим, просимо Вас ініціювати виділення 
відповідного ефірного часу на всеукраїнських та регіональних 
державних і комунальних теле- і радіоканалах для проведення 
духовно-просвітницьких та морально- виховних передач за 
участі представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій. 

 
Окрім цього, засвідчуючи готовність до поглиблення 

державно-конфесійного діалогу на засадах партнерства, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертає Вашу 
увагу на низку проблемних питань, вирішення яких дозволить 
Церквам і релігійним організаціям бути більш ефективними у 
своєму суспільно-важливому духовному та соціальному служінні 
на благо Українського народу. 

 
1. Вжити заходів щодо забезпечення та розвитку соціальної 

діяльності релігійних організацій, яка спрямована насамперед на 
малозахищені верстви населення. 

Зокрема шляхом надання дозволу про передачу релігійним 
організаціям в оренду державного та комунального майна не 
тільки для забезпечення проведення богослужінь, релігійних 
обрядів та церемоній, але і для проведення діяльності 
соціального характеру, не пов'язаної з отриманням прибутку та 
спрямованої на надання допомоги малозабезпеченим та 
незахищеним верствам населення (доповнити частину першу 
статті 75 проекту Закону України про Державний бюджет 
України на 2010 рік). 
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2. З метою припинення фактів приватизації та відчуження 
тих об'єктів колишнього культового призначення, з приводу 
яких вже кілька років йде мова про їх повернення історичних 
власникам, необхідно невідкладно ухвалити Закон про заборону 
приватизації, продажу та відчуження іншим способом культових 
та інших будівель (споруд, приміщень) та їх окремих частин, які 
історично належали релігійним організаціям та дотепер 
знаходяться у державній та комунальній власності. 

Зокрема шляхом ухвалення поданого до Парламенту 
законопроекту №3347 від 10.11.2008 р., що важливо реалізувати 
до ухвалення спеціального закону про повернення релігійним 
організаціям їх колишньої власності відповідно до зобов'язань 
України перед Радою Європи. 

 
3. Надати релігійним організаціям право засновувати 

навчальні заклади державного стандарту освіти різних форм та 
рівнів акредитації, які діятимуть згідно державних вимог до 
якості навчально-виховного процесу нарівні з закладами, засно-
ваними громадськими організаціями чи приватними особами. 

Зокрема шляхом підтримки та ухвалення поданого групою 
парламентарів законопроекту №2729 від 09.07.2008 р., який 
враховує успішний європейський досвід діяльності освітніх 
закладів, заснованих Церквами чи релігійними організаціями. 

 
4. Поліпшити процедуру державної реєстрації релігійних 

організацій, яка була ускладнена через неузгодженість положень 
статей 13, 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» та Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». 

Пропонується внести зміни до статей 3 і 9 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців», якими запровадити механізм подання відомостей 
про релігійні організації до Єдиного державного реєстру органа-
ми, що здійснюють їх первинну реєстрацію (впровадження 
принципу “єдиного вікна” за зразком реєстрації громадських 
організацій). 

 
5. Повернутися до опрацювання проекту Концепції 

державно- конфесійних відносин України, яка зможе стати 
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основою для подальшого реформування законодавства у сфері 
свободи віросповідання та діяльності релігійних організацій. На 
наше переконання, така концепція, ухвалена у якості закону, 
дозволить не тільки створити підґрунтям для розробки нової 
редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», але захистить суспільство від поспішних та 
непередбачуваних законодавчих змін у цій сфері. 

Як раніше повідомлялося у листі Головуючого у ВРЦіРО від 
15.10.2009 р. №038, то на думку Церков і релігійних організацій – 
членів Ради лише після ухвалення в якості закону 
концептуальних засад державно- конфесійних відносин в Україні 
слід порушувати питання про внесення змін чи ухвалення нової 
редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», що доцільно відстрочити на більш пізній 
післявиборчий період. 

 
Зауважимо, що належне та юридично збалансоване вирішення 

наведених питань можливе шляхом проведення попередніх 
консультацій на рівні Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій. 

Крім цього, на нашу думку, важливе значення в утвердженні 
миру та злагоди у суспільстві відіграють створені на виконання 
Вашого доручення №1-1/657 від 08.07.2005 року регіональні 
ради по співпраці з Церквами і релігійними організаціями при 
місцевих державних адміністраціях. Не зважаючи на те, що в 
окремих областях вони відсутні або ще не почали діяти 
належним чином, у більшості регіонів такі міжконфесійні органи 
сприяють гармонізації державно-конфесійних відносинам на 
місцевому рівні. 

Тому пропонуємо звернути увагу керівників місцевих 
обласних державних адміністрацій на позитивні результати 
роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій на 
загальнодержавному рівні та рекомендувати їм надавати 
сприяння діяльності подібних міжконфесійних органів на 
регіональному рівні. 

  
Вельмишановний пане Президенте, пропонуючи до Вашої 

уваги вищевказаний перелік проблемних питань державно-
конфесійних відносин, ми сподіваємось на налагодження 
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ефективного співробітництва Церков і релігійних організацій, як 
складових громадянського суспільства, з Вами та органами 
державної влади задля вирішення багатьох складних проблем 
суспільства. 

Віримо, що консолідація наших спільних у багатьох суспільно- 
важливих сферах дозволить покращити добробут Українського 
народу – на благо нинішнього та майбутніх поколінь! 

 
З глибокою повагою, 
 
Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
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ЛИСТ ПОДЯКИ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

Президенту України В. А. Ющенку 
 

22 лютого 2010 року, м. Київ 
 
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 
Висловлюємо Вам велику вдячність за те, що в Україні за 

останні п'ять років забезпечується високий рівень релігійної 
свободи та відбулось суттєве поліпшення умов для духовної та 
суспільно-корисної діяльності Церков і релігійних організацій. 

За період Вашої роботи на посаді Глави держави був започат-
кований новий рівень діалогу держави та релігійної спільноти, 
який знайшов продовження у практичному співробітництві 
центральних органів виконавчої влади з Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій у соціально-гуманітарній сфері. 
Варто згадати, що такий діалог та співпраця державної влади з 
конфесіями в Україні знайшли високу оцінку та схвалення з боку 
високопосадовців Ради Європи та інших держав. 

Ми також цінуємо Ваші зусилля спрямовані на гармонізацію 
державно-церковного діалогу на регіональному рівні. Озвучена 
Вами у липні 2005 року ініціатива з утворення міжконфесійних 
консультативно-дорадчих органів при обласних державних 
адміністраціях у якості “майданчиків” для проведення державно-
конфесійного та міжконфесійного діалогу на регіональному рівні 
у теперішній час засвідчила свою ефективність та вже має перші 
добрі плоди. 

З приємністю відзначаємо, що за останні роки в Україні 
спостерігається значний поступ у державно-конфесійних 
відносинах. Цьому у значній мірі сприяли Ваші зустрічі як 
Президента України з членами Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, що з часом стало прикладом для інших 
органів влади та підкреслило важливість формування діалогу 
держави та релігійної спільноти. 

Вельмишановний пане Президенте, прийміть щиру подяку від 
імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій за Ваші 
зусилля на посту Глави держави задля покращення рівня 
релігійної свободи в Україні та гармонізації державно-церковних 
відносин в Україні. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до новообраного Президента України 
 

16 березня 2010 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ В.Ф. 

 
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) засвідчую Вам нашу повагу і бажання продовжити 
традицію конструктивної співпраці Ради з Главою Української 
держави. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій плідно 
працює вже протягом майже 14 років. До її складу входять 18 
Церков і релігійних організацій України та одна міжконфесійна 
організація – Українське біблійне товариство. В Раді представ-
лені всі основні конфесії України, зокрема – православні (УПЦ, 
УПЦ КП, УАПЦ), греко- і римо-католики (УГКЦ та РКЦ), провідні 
протестантські об'єднання (баптисти, п'ятидесятники, адвентис-
ти сьомого дня, лютерани та інші), іудеї та мусульмани (київсь-
кий, кримський та донецький центри). Ці Церкви та релігійні 
організації загалом об'єднують понад 95% релігійної мережі 
України. 

Протягом часу своєї діяльності ВРЦіРО стала провідним 
майданчиком для міжконфесійного діалогу та партнерів у 
вирішенні державно- конфесійних питань. Саме у форматі 
спілкування з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій відбувалися регулярні зустрічі Президентів України, 
Прем'єр-міністрів України, Голів Верховної Ради України, 
керівників та представників парламентських фракцій. За участю 
представників членів ВРЦіРО утворено громадські ради при 
міністерствах оборони, освіти і науки, охорони здоров'я та інших 
урядових структурах України. 

19-20 жовтня 2009 р. відбулося перше виїзне засідання Ради – 
у м. Єрусалимі (Ізраїль). Учасники засідання зустрілися з 
урядовцями Держави Ізраїль, зокрема Віце-прем'єром та Мініс-
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тром закордонних справ Ізраїлю Авігдором Ліберманом та 
Міністром релігій Яковом Маргі. На цих зустрічах було дано 
високу оцінку позитивному досвіду співпраці конфесій України в 
рамках Ради, що, безперечно, підвищило авторитет України за 
кордоном. 

Ознакою поваги до авторитету Ради ми вважаємо те, що в 
рамках заходів з нагоди інавгурації Президенти України Леонід 
Кучма (у 1999 р.) та Віктор Ющенко (у 2005 р.) проводили зустріч 
з главами Церков і релігійних організацій у стінах Собору Святої 
Софії. Ця практика отримала своє відображення і в Указі 
Президента України «Про Державний Протокол та Церемоніал 
України» (№ 746/2002 від 22 серпня 2002 р.) де в розділі VI, 
підрозділі 1 в пункті 104 зазначено: «До плану заходів у зв'язку з 
інавгурацією Президента України включаються: …церемонія 
благословення Президента України настоятелями церков і 
керівниками релігійних конфесій України у Софіївському соборі 
Національного заповідника "Софія Київська"». 

На засіданні Секретаріату ВРЦіРО, яке відбулося 25 лютого 
2010 р., представники низки конфесій висловили своє 
занепокоєння тим, що на цей раз у традиції інавгурації 
Президента України було внесено зміни у частині участі членів 
Ради в інавгураційних заходах. За результатами обговорення 
було прийняте консенсусне рішення доручити головуючому на 
засідання Ради звернутися до Вас з цим листом, зміст якого 
погоджений з членами ВРЦіРО. 

У зв'язку з цим звертаюся до Вас, вельмишановний Вікторе 
Федоровичу, з пропозицією про проведення у найближчий 
зручний для Вас час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій з Президентом України з метою 
продовжити традицію конструктивної співпраці Ради з 
Президентом України. 
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Додаток до листа Президенту 
України Януковичу В.Ф. та Прем’єр-
міністру України Азарову М.Я. 
від 16.03.2010 р. 

 
ПЕРЕЛІК 

актуальних питань державно-конфесійних відносин  
в Україні 

 
1. Захист та утвердження високих моральних цінностей у 

суспільстві на національному та міжнародному рівнях. 
2. Подальший розвиток співпраці між державою та 

конфесіями в гуманітарній сфері, зокрема через механізм 
діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої 
влади з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями. 

3. Продовження співпраці Уряду та конфесій у форматі 
Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних 
організацій, яка утворена при Кабінеті Міністрів України згідно 
постанови № 571 від 25.06.2008 р. 

4. Перспективи та алгоритм оновлення базового 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації 
(спочатку ухвалення Концепції державно-конфесійних відносин 
в Україні, а після цього робота над новою редакцією Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації»). 

5. Звільнення релігійних організацій від сплати збору за 
резервування земельної ділянки, яка виділяється для 
будівництва кульової чи обслуговуючої її споруди. 

6. Комплексне вирішення питання повернення Церквам і 
релігійним організаціям майна, експропрійованого 
тоталітарним режимом минулого, відповідно до зобов'язань 
України перед Радою Європи (колишніх культових та 
допоміжних будівель, предметів релігійного вжитку, іншого 
майна), у тому числі через ухвалення відповідних законодавчих 
актів. 

7. Внесення змін до чинного законодавства України про 
освіту: 

– щодо визначення релігійних організацій суб'єктами права 
заснування навчальних закладів державного стандарту 
освіти; 
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– розрізнення приватних навчальних закладів за типами –
прибуткові та неприбуткові; 

– запровадження принципу “гроші за учнем”, зокрема з 
метою належного фінансування освіти, що здобувається у 
приватних навчальних закладах; 

– вирівняння в соціальних правах студентів та викладачів 
духовних навчальних закладів зі студентами та 
викладачами державних і приватних навчальних закладів. 

8. Звільнення від сплати податку на додану вартість 
богослужбової літератури, яка ввозиться в Україну в митному 
режимі імпорту (доповнення абзацу другого пункту 5.5 статті 5 
Закону України «Про податок на додану вартість»). 

9. Виділення ефірного часу на всеукраїнських та 
регіональних державних і комунальних теле- та радіоканалах 
для проведення духовно-просвітницьких і морально-виховних 
програм за участю представників Церков і релігійних 
організацій. 

10. Спрощення процедури державної реєстрації релігійних 
організацій, шляхом внесення відповідних змін до статей 3 і 9 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців» (впровадження принципу «єдиного 
вікна» за зразком громадських організацій). 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до новопризначеного Прем’єр-міністра України 
 

16 березня 2010 року, м. Київ 
 

Прем'єр-міністрові України 
АЗАРОВУ М.Я. 

 
Шановний Миколо Яновичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

вітаю Вас з призначенням на посаду Прем'єр-міністра України! 
Україна багатьма державами справедливо вважається 

прикладом високого рівня міжконфесійного діалогу та 
конструктивної співпраці держави з конфесіями, що окремо 
відзначили в тому числі і високопосадовці Ради Європи. 

Церкви та релігійні організації, які є членами Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, прикладом свого служіння 
у суспільстві прагнуть показати, як можна знаходити спільну 
мову, співпрацювати та висловлювати спільну позицію, 
залишаючись вірними своїм переконанням. Рада Церков вважає, 
що цей досвід порозуміння та співпраці зараз особливо 
потрібний для України – для нашої держави та для українського 
суспільства. Тому ми готові й надалі робити все від нас залежне, 
щоби в Україні панували мир, злагода й порозуміння серед 
прихильників різних віросповідань, а також підтримувати Ваші 
ініціативи, спрямовані на досягнення цієї мети. 

Сподіваємося, що протягом Вашої роботи на посту Прем'єр-
міністра України буде успішно продовжений діалог та 
конструктивна співпраця між Урядом та конфесіями, а також 
знаходитимуть своє розв'язання ті нагальні проблеми, які ще 
залишаються у цій сфері. Задля цього пропонуємо до Вашої уваги 
та з метою врахування у роботі Уряду перелік актуальних питань 
державно-конфесійних відносин в Україні (додається). 

Зичимо Вам, шановний Миколо Яновичу, мудрості у 
державних справах, міцного здоров'я та успішного служіння 
Україні та українському народові на чолі Уряду! 
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Молимося за Вас Богу і бажаємо, щоби Господь благословляв 
усі Ваші добрі починання! 

 
Додаток: Перелік актуальних питань державно-конфесійних 

відносин в Україні 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
до Президента України щодо налагодження діалогу 
 

11 жовтня 2010 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

 
Вельмишановний пане Президенте! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО), в черговий раз засвідчую Вам нашу повагу і бажання 
продовжити традицію конструктивної співпраці Ради з Главою 
Української держави. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, до складу 
якої входять 18 Церков і релігійних організацій України та одна 
міжконфесійна організація – Українське біблійне товариство, вже 
протягом майже 14 років плідно працює для блага віруючих 
України не залежно від їхнього віровизнання. Церкви та релігійні 
організації, які об'єднує ВРЦіРО, загалом об'єднують понад 95% 
релігійної мережі України. 

Протягом часу своєї діяльності ВРЦіРО стала провідним 
майданчиком для міжконфесійного діалогу та партнерів у 
вирішенні державно- конфесійних питань. Саме у форматі 
спілкування з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій відбувалися регулярні зустрічі Президентів України, 
Прем'єр-міністрів України, Голів Верховної Ради України, 
керівників та представників парламентських фракцій. За участю 
представників членів ВРЦіРО утворено громадські ради при 
міністерствах оборони, освіти і науки, охорони здоров'я та інших 
урядових структурах України. 

За час своєї діяльності ВРЦіРО зустрічалася з першими 
особами багатьох держав та їх державними представниками в 
Україні, які дали високу оцінку позитивному досвіду співпраці 
конфесій України в рамках Ради, що, безперечно, підвищило 
авторитет України за кордоном. 

Звертаємось до Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, з 
пропозицією проведення у найближчий зручний для Вас час 
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зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, 
оскільки нас теж турбує майбутнє нашої країни та її громадян. Ми 
хочемо продовжити традицію конструктивної співпраці Ради з 
Президентом держави, в якій ми живемо і спільно дбаємо не 
лише про духовне відродження її громадян. 

 
З глибокою повагою та побажанням Божого благословення. 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
 

Єпископ Маркіян ТРОФИМ’ЯК 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Відповідальний за зовнішні зв’язки  
Римсько-Католицької Церкви в Україні 

 
 
Додаток до листа Президенту 
України Януковичу В. Ф. та Прем’єр-
міністру України Азарову М. Я. 
від 16.03.2010 р. 

 
ПЕРЕЛІК 

актуальних питань державно-конфесійних  
відносин в Україні 

 
1. Захист та утвердження високих моральних цінностей у 

суспільстві на національному та міжнародному рівнях, зокрема, 
через співпрацю з Національною експертною комісією з питань 
захисту суспільної моралі. 

2. Подальший розвиток співпраці між державою та 
конфесіями в гуманітарній сфері, зокрема через механізм 
діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої 
влади з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями.   

3. Продовження співпраці Уряду та конфесій у форматі 
Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних 
організацій, яка утворена при Кабінеті Міністрів України згідно 
постанови № 571 від 25.06.2008 року, та виконання рішень, які 
були прийняті на попередніх засідання цієї Комісії.  
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4. Перспективи та алгоритм оновлення базового 
законодавства про свободу совісті та релігійні організації 
(спочатку ухвалення Концепції державно-конфесійних відносин 
в Україні, а після цього робота над новою редакцією Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації»). 

5. Комплексне вирішення питання повернення Церквам і 
релігійним організаціям майна, експропрійованого тоталітар-
ним режимом минулого, відповідно до зобов’язань України перед 
Радою Європи (колишніх культових та допоміжних будівель, 
предметів релігійного вжитку, іншого майна), у тому числі через 
ухвалення відповідних законодавчих актів. 

6. Внесення змін до чинного законодавства України про 
освіту:  
– щодо визначення релігійних організацій суб'єктами права 

заснування навчальних закладів державного стандарту 
освіти; 

– розрізнення приватних навчальних закладів за типами – 
прибуткові та неприбуткові; 

– запровадження принципу «гроші за учнем», зокрема з метою 
належного фінансування освіти, що здобувається у приватних 
навчальних закладах; 

– вирівняння в соціальних правах студентів та викладачів 
духовних навчальних закладів зі студентами та викладачами 
державних і приватних навчальних закладів. 
7. Спрощення процедури державної реєстрації релігійних 

організацій, шляхом внесення відповідних змін до статей 3 і 9 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців» (впровадження принципу «єдиного 
вікна» за зразком громадських організацій). 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про відновлення роботи Комісії з питань забезпечення 
реалізації прав релігійних організації  

при Кабінеті Міністрів України 
 

16 листопада 2010 року, м. Київ 
 

Віце-прем'єр-міністрові України 
КОЛЕСНІКОВУ Б.В. 

 
Шановний Борисе Вікторовичу! 
 
На останньому засіданні Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій, яке відбулось 4 листопада 2010 року, 
присутні глави та повноважні представники конфесій України 
були одностайні у тому, що задля ефективного розвитку 
державно-конфесійних відносин важливе значення має 
продовження на постійній основі діяльності Комісії з питань 
забезпечення реалізації прав релігійних організації. 

Зазначена Комісія при Кабінеті Міністрів України в продовж 
минулих років засвідчила свою ефективність та здатність на 
високому політичному рівні опрацьовувати складні питання 
державно-конфесійних відносин та доводити їх до остаточного 
вирішення з врахуванням позицій усіх зацікавлених суб'єктів. 

На думку представників конфесій України, на найближчих 
засіданнях Комісії потребують розгляду наступні питання: 

1. Про позицію Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій стосовно нової редакції Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації»; 

2. Про розгляд проекту Закону України «Про повернення 
культових будівель релігійним організаціям»; 

3. Про врахування пропозицій Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій до проектів Податкового кодексу України 
(реєстр. №7101-1) та Закону про Державний бюджет на 2011 рік. 

4. Про налагодження співпраці Церков і релігійних 
організацій з центральними органами виконавчої влади, зокрема 
з Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Міністерством культури і туризму, Держкомтелерадіо; 
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5. Про орієнтовний план роботи Комісії на 2011 рік. 
 
Варто відзначити, що Україна багатьма державами 

справедливо вважається прикладом високого рівня 
міжконфесійного діалогу та конструктивної співпраці держави з 
конфесіями, що окремо відзначили в тому числі і 
високопосадовці Ради Європи. Тому ми готові й надалі робити все 
від нас залежне, щоби в Україні панували мир, злагода й 
порозуміння серед прихильників різних віросповідань, а також 
підтримувати ініціативи Уряду, спрямовані на досягнення цієї 
мети. 

 Зважаючи на те, що згідно розподілу посадових обов'язків 
серед керівництва Кабінету Міністрів України до Вашого відання 
віднесено питання міжконфесійних відносин, благодійництва та 
гуманітарної допомоги, тому просимо Вас ініціювати проведення 
у 2010 році засідання Комісії з питань забезпечення реалізації 
прав релігійних організації при Кабінеті Міністрів України. 

Задля ефективної організації засідання Комісії просимо зав-
часно повідомити Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релі-
гійних організацій про дату, час та місце його проведення за нас-
тупними контактами: тел./факс […], ел.пошта: vrciro@gmail.com. 

Користуючись нагодою висловлюємо Вам, шановний Борисе 
Вікторовичу, свою глибоку повагу. 

Закликаємо на Вас Боже благословення! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про збереження єдиного державного органу  
у справах релігій 

 
14 грудня 2010 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

 
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій прагне 

підтримати Вас у питанні необхідності реформування системи 
органів виконавчої влади з метою збільшення ефективності 
їхньої роботи. Разом з тим хочемо висловити своє занепокоєння 
щодо окремих положень, що містяться в Указі Президента 
України №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади». 

Глибоко переконані, що рішення про ліквідацію Державного 
комітету України у справах національностей та релігій потребує 
перегляду з метою збереження єдиного державного органу у 
справах релігій. 

Слід зауважити, що стаття 30 Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» встановлює необхідність 
функціонування в Україні єдиного державного органу у справах 
релігій. На відміну від цього, Указ №1085/2010 передбачає 
ліквідацію Держкомнацрелігій з передачею до Міністерства 
культури України функцій з реалізації державної політики у 
сферах релігії, міжнаціональних відносин та захисту прав 
національних меншин України, а також покладає обов'язки з 
реєстрації усіх релігійних організацій до компетенції 
новоутвореної Державної реєстраційної служби України. 

При цьому новостворена Державна реєстраційна служба через 
брак досвіду та необхідних фахівців-релігієзнавців буде 
реєструвати релігійні організації без врахування їхніх 
особливостей та можливого негативного впливу як на релігійне 
середовище України, так і на все українське суспільство в цілому. 
Адже відсутність особливого фахового підходу до реєстрації 
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релігійних організацій може призвести до того, що під виглядом 
релігійних організацій державну реєстрацію в Україні зможуть 
отримати деструктивні та псевдорелігійні утворення, що в свою 
чергу спровокує релігійну нетерпимість, дестабілізацію та 
ворожнечу у суспільстві. Крім цього, на даний момент саме 
Держкомнацрелігій забезпечує на належному фаховому рівні 
проведення релігієзнавчої експертизи в процесі реєстрації нових 
релігійних організацій. 

Прагнемо зауважити, що функції Держкомнацрелігій не 
зводяться лише до сфери реєстрації статутів релігійних 
організацій. Головним завданням Комітету є гармонізація 
державно-конфесійного діалогу та міжконфесійних відносин, а 
також сприяння у вирішенні низки інших завдань, пов'язаних із 
суспільно-важливою діяльністю релігійних організацій в Україні. 

На наше глибоке переконання, розпорошення функцій 
Держкомнацрелігій між вищезгаданими Міністерством культури 
та Державною реєстраційною службою призведе до суттєвого 
погіршення релігійної ситуації, чого держава не повинна 
допустити з метою забезпечення міжнародних стандартів у сфері 
релігійної свободи та виконання зобов'язань перед Радою 
Європи. 

Віримо, що Ваше бажання, вельмишановний пане Президенте, 
реформувати систему органів виконавчої влади викликане 
бажанням створити сприятливі умови для реалізації політики 
держави у всіх галузях суспільного життя. Водночас, мусимо 
констатувати, що ліквідація державного органу у справах релігій, 
існування якого визначено чинним Законом, може негативно 
позначитись на динаміці розвитку державно-церковних відно-
син, забезпеченню прав віруючих і релігійних організацій, а саме 
головне – може створити загрозу для суспільної стабільності в 
Україні. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій глибоко 
переконана, що на даному етапі розвитку українського 
суспільства збереження єдиного державного органу у справах 
релігій є необхідним, як для релігійного середовища, так і для 
Української держави в цілому. 

 
Враховуючи зазначене, просимо Вас, вельмишановний 

Вікторе Федоровичу, врахувати нашу позицію та внести зміни до 



86 

 

Указу Президента України №1085/2010 від 09.12.2010 року «Про 
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», 
якими відповідно до вимог чинного Закону зберегти в Україні 
єдиний державний орган у справах релігій. 

Вважаємо, що прийнятним варіантом вирішення означеного 
питання буде реорганізація Держкомнацрелігій у новий орган – 
Державну службу національностей та релігій із належними йому 
повноваженнями щодо реєстрації релігійних організацій та 
іншими функціями, передбаченими статтею 30 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації». 

Закликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи!  
 
З повагою, 
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про створення при Міністерстві культури України  
Громадської ради з питань співпраці  

з Церквами і релігійними організаціями 
 

2 лютого 2011 року, м. Київ 
 

Міністру культури України 
КУЛИНЯКУ М.А. 

 
Шановний Михайле Андрійовичу! 
 
За результатами обговорення на засіданнях Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) глави та 
повноважні представники конфесій України дійшли одностайної 
позиції відносно того, що існує необхідність у налагодженні 
конструктивного співробітництва Церков і релігійних організа-
цій з Міністерством культури України. Ще більшої актуальності 
це питання набуває у зв'язку з покладенням на Міністерство 
функцій з реалізації державної політики у сфері релігії відповідно 
до Указу Президента України №1085/2010 від 09.12.2010 р. 

На наше переконання, такий діалог та співробітництво будуть 
корисними для вирішення проблемних питань по багатьом 
напрямкам роботи Міністерства, серед яких найбільш 
актуальними є такі: 
– розвиток державно-церковного діалогу та співробітництва; 
– проведення консультацій з релігійною спільнотою відносно 

законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті та діяльності 
релігійних організацій; 

– поліпшення рівня захисту культових споруд, які є 
національною спадщиною та пам'ятками архітектури; 

– об'єднання зусиль у сфері утвердження у суспільстві високих 
моральних цінностей та високої культури у суспільних 
відносинах; 

– сприяння підвищенню рівня духовності українського 
суспільства. 
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Задля цього пропонуємо створити при Міністерстві культури 
України громадську раду з питань співпраці зі Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій. Подібні громадські ради 
спеціального характеру, спрямовані на налагодження 
співробітництва з конфесіями України, протягом останніх двох 
років ефективно функціонують при Міністерстві освіти і науки 
України, Міністерстві охорони здоров'я України, Міністерстві 
оборони України та Національній експертній комісії України з 
питань захисту суспільної моралі. 

 
З метою започаткування постійного діалогу та ефективного 

співробітництва просимо Вас розглянути питання про створення 
Громадської ради з питань співпраці зі Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій при Міністерстві культури 
України. 

Пропонуємо до складу зазначеної громадської ради включити 
представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організа-
цій, зазначених у доданому списку. 

Контактна особа від ВРЦіРО для опрацювання організаційних 
питань створення спеціальної громадської ради – моб.: […], 
тел./факс: […], е-mail: vrciro@gmail.com (Олег Броноволоков). 

 
Користуючись нагодою висловлюємо Вам, шановний Михайле 

Андрійовичу, свою глибоку повагу. 
Закликаємо на Вас Боже благословення! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо актуальних питань державно-конфесійних  
відносин в Україні 

 
21 квітня 2011 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

 
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) засвідчуємо Вам нашу повагу та бажання продовжити 
традицію діалогу і співпраці Всеукраїнської Ради Церков з 
Главою Української держави. 

Державно-конфесійні відносини є важливою складовою 
державотворчого процесу та розвитку громадянського суспіль-
ства. ВРЦіРО протягом часу своєї діяльності стала провідною 
інституцією в сфері міжконфесійного, суспільно- релігійного та 
державно-церковного діалогу в Україні. 

Останнім часом в сфері державно-конфесійних відносин 
накопичилась низка актуальних питань (див. Додаток 1), що 
потребують виваженого підходу до їх розв'язання. Вважаємо, що 
для кращого опрацювання зазначених питань та стратегічного 
планування розвитку державно-конфесійних відносин доціль-
ним буде створити постійний механізм взаємодії між 
Адміністрацією Президента України та Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій, зокрема у форматі постійно 
діючого консультативно-дорадчого органу. 

У контексті Вашої підтримки ініціативи щодо утворення 
Конституційної Асамблеї, завданням якої є вироблення узгодже-
них пропозицій до зміни Основного Закону нашої держави, 
повідомляємо Вас про те, що Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій опрацьовані відповідні пропозиції, що 
мають на меті розвиток свободи віросповідання, утвердження 
інституту сім'ї та духовно-моральних цінностей в українському 
суспільстві (див. Додаток 2). Разом із цим засвідчуємо готовність 
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представників ВРЦіРО взяти участь у роботі згаданої Конститу-
ційної Асамблеї. 

Церкви та релігійні організації також звертають Вашу увагу на 
сучасні соціальні виклики, що стосуються зростання “прірви” між 
багатими та бідними в українському суспільстві, проблем захисту 
дітей і знедолених, масовим зростанням цін на споживчі товари 
та комунальні послуги тощо. Вважаємо, що керівництво держави 
має врахувати цю складну ситуацію під час проведення пенсійної, 
житлової та інших реформ. Переконані, що ефективна соціально- 
економічна політика, заснована на принципах справедливості та 
поваги до людського життя, є запорукою збереження громадян-
ського миру та утвердження незалежності нашої держави. 

Сподіваємось, вельмишановний пане Президенте України, що 
Ваша зустріч з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій сприятиме подальшому розвиткові державно-
конфесійних відносин на партнерських засадах та утвердженню 
духовно-моральних цінностей в Українському суспільстві. 

 
Додаток на 5 арк. 
 
З глибокою повагою, 
 
за дорученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій. 
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Додаток № 1 до листа ВРЦіРО 
Президенту України Януковичу В. Ф. 
від 21.04.2011 р. 

 

ПЕРЕЛІК 
актуальних питань державно-конфесійних  

відносин в Україні 
 
І. У сфері захисту та утвердження суспільної моралі необхідно: 
 
1. Зберегти Національну експертну комісію України з 

питань захисту суспільної моралі, зокрема шляхом внесення 
відповідних змін до підпункту 7 пункту 7 Указу Президента 
України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію 
центральних органів виконавчої влади» та недопущення 
скасування Закону України «Про захист суспільної моралі». 

2. Вжити заходів до покращення національного 
законодавства про захист суспільної моралі. 

3. Посилити захист та утвердження моральних цінностей на 
міжнародному рівні, зокрема через активізацію співпраці 
Міністерства закордонних справ України з Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій. 

4. Виділити ефірний час на всеукраїнських та регіональних 
державних і комунальних теле- та радіоканалах для проведення 
духовно- просвітницьких і морально-виховних програм за 
участю представників Церков і релігійних організацій України. 

 
ІІ. У сфері державно-конфесійних відносин необхідно: 
 
1. Активізувати діяльність Комісії з питань забезпечення 

реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів 
України та регіональних рад Церков і релігійних організацій при 
обласних державних адміністраціях. 

2. Сприяти подальшому розвитку співпраці між державою та 
конфесіями в гуманітарній сфері через механізм діяльності 
спеціальних громадських рад при центральних органах виконав-
чої влади з питань співпраці з Церквами і релігійними організаці-
ями (зокрема при Міністерстві охорони здоров'я, Міністерстві 
освіти і науки, молоді та спорту, Міністерстві закордонних справ, 
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Міністерстві культури, Міністерстві соціальної політики, Мініс-
терстві юстиції, Міністерстві регіонального розвитку, будівниц-
тва та житлово-комунального господарства). 

 3. У сфері вдосконалення законодавства про свободу совісті 
та релігійні організації: 

– зняття доручення Міністерству культури України та 
Міністерству юстиції України щодо підготовки проекту 
нової редакції Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» шляхом вилучення його з підпункту 6 
пункту 2 Плану заходів із виконання обов'язків та 
зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді 
Європи, затвердженого Указом Президента України № 
24/2011 від 12.01.2011 року; 

– за погодженням з ВРЦіРО ухвалити Концепцію державно- 
конфесійних відносин в Україні, розроблену Центром 
Разумкова спільно з представниками конфесій та 
парламентарями; 

– розробити та внести “точкові” зміни, погоджені з ВРЦіРО, 
до галузевого законодавства, яке регламентує діяльність 
релігійних організацій в окремих сферах суспільного 
життя. 

4. Комплексно підійти до вирішення питання про 
повернення Церквам і релігійним організаціям майна, 
експропрійованого тоталітарним режимом минулого, відповідно 
до зобов'язань України перед Радою Європи (колишніх 
культових та допоміжних будівель, предметів релігійного 
вжитку, іншого майна), у тому числі через ухвалення відповідних 
законодавчих актів, зокрема про запровадження мораторію на 
приватизацію колишнього церковного майна та про повернення 
церковного майна релігійним організаціям. 

5. Звільнити релігійні організації від сплати збору за 
резервування земельної ділянки, яка виділяється для будівни-
цтва культової чи обслуговуючої її споруди. 

6. Ухвалити комплекс змін до чинного законодавства 
України про освіту: 

– визначити релігійні організації суб'єктами права заснуван-
ня навчальних закладів державного стандарту освіти; 
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– вирівняти в соціальних правах студентів та викладачів 
духовних навчальних закладів зі студентами та виклада-
чами державних і приватних навчальних закладів; 

– комплексно вирішити питання щодо можливості акреди-
тації духовних навчальних закладів; 

– запровадити розрізнення приватних навчальних закладів 
за типами – прибуткові та неприбуткові; 

– впровадити принцип “гроші за учнем”, зокрема з метою 
належного фінансування освіти, що здобувається у 
приватних навчальних закладах. 

7. Зберегти особливості набуття та припинення статусу 
юридичної особи для релігійних організацій відповідно до 
чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» і законодавства про державну реєстрацію 
юридичних осіб. 

8. Прирівняти тарифи на природний газ, електроенергію, 
гаряче та холодне водопостачання для релігійних організацій до 
найнижчого рівня диференційованих цін, які затверджені для 
населення, та без застосування обмежень по обсягу споживання 
цих послуг. 

9. Поліпшити процедуру надання зареєстрованим 
релігійним організаціями неприбуткового статусу, зокрема 
шляхом автоматичного внесення їх податковими органами до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також 
визначення чітких підстав для ухвалення рішення про вилучення 
релігійної організації з цього Реєстру. 

10. Утворити при Державній податковій службі України 
консультативно- дорадчий орган по співпраці з Церквами і 
релігійними організаціями задля підготовки пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства та правозастосовчої практики, 
пов'язаної з оподаткуванням віруючих та діяльністю релігійних 
організацій. 

11. Запровадити інститут військового капеланства (душпас-
тирства) в Збройних Силах України та інших військових форму-
ваннях. Першим кроком до цього могло би бути ухвалення 
Концепції, розробленої Радою у справах душпастирської опіки 
при Міністерстві оборони України. 
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Додаток № 2 до листа ВРЦіРО 
Президенту України Януковичу В.Ф. 
від 21.04.2011 р. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

щодо змін до Конституції України 
 

Ухвалено за основу на засіданні 
ВРЦіРО від 16.12.2008 р. 

 
Підтверджуючи необхідність обов'язкового збереження в 

преамбулі Конституції України згадки про відповідальність 
перед Богом в чинній редакції, разом з цим пропонуємо 
врахувати наступні зміни та доповнення до тексту Конституції 
України: 

 
1. Частину 1 статті 3 викласти у такій редакції: 
“Людина, її життя (від зачаття й до природної смерті) і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю”. 

 
2. Статтю 12 викласти у такій редакції: 
“Україна дбає про задоволення національно-культурних, 

мовних та релігійних потреб українців, які проживають за 
межами держави”. 

 
3. Частину 1 статті 27 викласти у такій редакції:  
“Кожна людина має невід'ємне право на життя від зачаття й 

до природної смерті”. 
 
4. Статтю 31 викласти у такій редакції: 
“Кожному гарантується таємниця сповіді, листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 
Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 
передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати 
істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими 
способами одержати інформацію неможливо. Щодо гарантії 
таємниці сповіді винятків немає.” 
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5. Частину 1 статті 24 викласти у такій редакції: 
“Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
світоглядних переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання чи за мовними 
ознаками”. 

 
6.  Статтю 35 викласти у такій редакції: 
“Кожна людина має право на свободу думки, совісті і 

віросповідування; це право включає свободу вільно обирати та 
сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і 
разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в навчанні, 
богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів, не 
залежно від місця перебування. 

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в 
інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності 
населення або захисту прав і свобод інших людей за умови 
необхідності таких обмежень у демократичному суспільстві. 

Взаємовідносини між державою та церквами і релігійними 
організаціями базуються на засадах партнерства та 
невтручання у специфічні сфери діяльності одні одних, а також 
спільної діяльності на благо людини. Жодна релігія чи світогляд 
не можуть бути визнані державою як обов'язкові. 

Церкви та релігійні організації на рівні з іншими юридичними 
та фізичними особами, вправі засновувати, середньо освітні та 
вищі навчальні заклади зі світською, або конфесійно визначеною 
системою освіти, за умови їх відповідності державним 
стандартам освіти. 

Органи державної влади сприяють суспільно-корисній 
діяльності церков і релігійних організацій. 

Ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів за мотивами 
релігійних переконань. У разі якщо виконання військового 
обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, 
виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною 
(невійськовою) службою.” 

 
7. Частину 1 статті 45 викласти у такій редакції:   
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“Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна 
тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, 
вихідні та святкові дні, порядок надання відпочинку для 
святкування великих свят з відпрацюванням за ці дні вірним 
різних конфесій, а також інші умови здійснення цього права 
визначаються законом.” 

 
8. Статтю 51 викласти в такій редакції: 
“Шлюб – це сімейний союз між чоловіком і жінкою, який 

ґрунтується на взаємній та вільній згоді. Кожен із подружжя має 
рівні права і обов'язки у шлюбі. 

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. 
Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх 
непрацездатних батьків. 

Шлюб, сім'я, дитинство, материнство і батьківство 
охороняються державою.” 

 
9. Частину 2 статті 53 викласти у такій редакції:  
“Кожен має право на освіту. 
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, 

повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, в 
тому числі загально-релігійної, в державних і комунальних 
навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядип-
ломної освіти, різних форм навчання; надання державних 
стипендій та пільг учням і студентам.” 

 
10. Частину 2 статті 64 викласти у такій редакції: 
“В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встанов-

люватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку 
дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, 
передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 35, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.” 

 
Примітки.  
1. Пропоновані новели позначені курсивом. 
2. Ці Пропозиції у червні-липні 2015 року ВРЦіРО надіслала на розгляд 

Президенту України Порошенку П.О., Прем’єр-міністру України 
Гройсману В. Б., керівникам фракцій Верховної Ради України та членам 
Конституційної Комісії. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо налагодження діалогу з урядовими структурами 
 

19 липня 2011 року, м. Київ 
 

Президентові України 
В.Ф. ЯНУКОВИЧУ 

 
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) висловлюємо Вам свою глибоку повагу та звертаємось 
до Вас з приводу сприяння в розвитку державно-конфесійного 
діалогу і співпраці в Україні. 

З вдячністю відмічаємо Вашу зустріч 21 квітня 2011 року з 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, яка 
надала імпульс подальшому розвитку державно-конфесійних 
відносин та діалогу між владою та конфесіями в Україні. 

Відповідно до Вашого доручення від 6 червня 2011 року № 1-
1/1107, яке було видано за результатами вищезазначеної 
зустрічі, на цей час в більшості областей України відбулись 
зустрічі керівництва обласних державних адміністрацій з 
представниками релігійних організацій щодо проблемних 
питань їх діяльності. Відбулись також зустрічі релігійних діячів в 
Міністерстві культури України та Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. 

Разом з цим, надзвичайно актуальним залишається питання 
щодо налагодження діалогу між конфесіями та низкою 
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких є 
дотичною до діяльності церков і релігійних організацій. Перш за 
все, це стосується Міністерства юстиції України, Міністерства 
закордонних справ України, Міністерства соціальної політики 
України, Державної податкової служби України. 

 
У зв'язку з зазначеним звертаємось до Вас, вельмишановний 

Вікторе Федоровичу, з проханням надати доручення керівникам 
Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ 
України, Міністерства соціальної політики України та Державної 
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податкової служби України провести зустрічі з представниками 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій щодо 
актуальних питань державно-конфесійних відносин та вжиття 
відповідно до законодавства заходів для їх вирішення. 

Дякуємо Вам за сприяння в розвиткові державно-
конфесійного діалогу в Україні та утвердженні принципів 
свободи совісті і віросповідання. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо збереження Національної експертної комісії 
України з питань захисту суспільної моралі 

 
19 липня 2011 року, м. Київ 

 
Президентові України 
ЯНУКОВИЧУ  В. Ф. 

 
Вельмишановний Вікторе Федоровичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) висловлюємо Вам свою глибоку повагу та звертаємось 
до Вас з тим, щоб привернути Вашу увагу до питань захисту 
суспільної моралі в Україні. 

Конфесії, ВРЦіРО та інші міжцерковні організації України 
неодноразово у зверненнях до органів влади та громадськості 
висловлювали свою позицію щодо стану суспільної моралі в 
Україні та надавали підтримку діяльності Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі 
(НЕК). Вважаємо, що у значній мірі завдяки діяльності зазначеної 
Комісії, в останні роки спостерігаються позитивні зрушення в 
сфері захисту суспільної моралі в нашій країні. 

У зв'язку з цим діяльність НЕК викликає природню негативну 
реакцію в основному з боку тих осіб, які мають на меті отримання 
прибутку за будь-яку ціну, у тому числі шляхом пропагування 
аморальності, насильства, ворожнечі в суспільстві. Але їх 
звинувачення на адресу Комісії щодо “цензури”, “утисків свободи 
слова” тощо не мають під собою реального підгрунтя та не 
відповідають дійсності. НЕК проводить свою діяльность 
відповідно до вимог чинного Закону України “Про захист суспіль-
ної моралі”, активно співпрацюючи з різними інституціями 
громадянського суспільства, експертами, науковцями та релігій-
ними діячами. 

12 травня 2011 року у Верховній Раді України в другому 
читанні було розглянуто законопроект № 6532, яким 
передбачалося скасувати чинний Закон України “Про захист 
суспільної моралі” та ліквідувати НЕК. Але голосування по 
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зазначеному законопроекту (лише 12 голосів “за”) наочно 
продемонстувало, що українське суспільство та парламент не 
підтримують ідею стосовно ліквідації НЕК і стоять на засадах 
подальшого вдосконалення чинного законодавства про захист 
суспільної моралі. 

Разом з цим, продовжує існувати загроза щодо ліквідації НЕК 
та руйнування механізму захисту суспільної моралі в Україні у 
зв'язку з дією підпункту 7 пункту 7 Указу Президента України від 
9 грудня 2010 року № 1085/2010 “Про оптимізацію центральних 
органів виконавчої влади”, яким Уряду надано доручення 
“вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації 
Національної експертної комісії України з питань захисту 
суспільної моралі”. 

Під час Вашої зустрічі з членами Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, яка відбулась 21 квітня 2011 року, Глави 
конфесій усно та письмово порушили перед Вами питання щодо 
збереження НЕК та вдосконалення законодавства про захист 
суспільної моралі. Але з невідомих причин, зазначене питання не 
знайшло свого відображення у Вашому дорученні від 6 червня 
2011 року № 1-1/1107. 

Беручи до уваги, що діяльність НЕК за останні роки 
продемонструвала найбільш демократичний, відкритий та 
об'єктивний приклад державно-суспільного контролю у сфері 
мас-медіа з метою створення безпечного інформаційного 
простору та захисту суспільства (а головне – дітей і молоді) від 
наслідків публічного поширення розпусних матеріалів 
(порнографічного, еротичного й сексуального характеру) та 
засилля жорстокості і насильства в Україні, а також враховуючи 
те, що українське суспільство і парламент в переважній своїй 
більшості підтримує діяльність НЕК в сфері захисту суспільної 
моралі звертаємось до Вас, вельмишановний пане Президенте 
України, з проханням зняти доручення Кабінету Міністрів щодо 
ліквідації Національної експертної комісії України з питань 
захисту суспільної моралі шляхом внесення відповідних змін до 
підпункту 7 пункту 7 Указу Президента України від 9 грудня 2010 
року № 1085/2010 “Про оптимізацію центральних органів 
виконавчої влади”. 
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Користуючись нагодою заздалегідь висловлюємо Вам 
вдячність за уважний розгляд цього звернення та сподіваємось 
на подальший плідний розвиток діалогу і співпраці між Вами та 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій на 
користь українського народу та держави. 

 
З повагою, 
 
Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо актуальних питань державно-конфесійних  
відносин в Україні 

 
23 квітня 2013 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ  В. Ф. 

 
Шановний Вікторе Федоровичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) засвідчуємо Вам бажання налагодити постійний діалог 
з Главою держави та урядовими структурами, який покликаний 
сприяти утвердженню в Україні свободи віросповідання, високих 
моральних цінностей та розвитку соціального служіння церков і 
релігійних організацій. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій все 
активніше долучається до обговорення актуальних питань 
суспільного життя, презентуючи позицію віруючої спільноти та 
відстоюючи в Україні загальновизнані релігійні моральні основи. 
Будучи частиною громадянського суспільства, ВРЦіРО прагне 
розбудовувати конструктивну співпрацю на партнерських 
засадах з органами державної влади задля того, щоб духовне і 
соціальне служіння віруючих було найбільш відчутним та 
ефективним для усього українського суспільства, особливо серед 
найбільш вразливих категорій громадян: дітей-сиріт і 
позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених родин 
і людей похилого віку, хворих і людей з особливими потребами, а 
також у сфері ресоціалізації ув’язнених осіб та реабілітації людей 
з різними формами залежності. 

Саме задля цього Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій щоразу порушує перед керівництвом держави 
насущні питання державно-конфесійні відносини, вирішення 
яких є важливим як з огляду на наявні соціальні проблеми, так і 
в інтересах реалізації завдань держави в соціально-гуманітарній 
сфері.  



103 

 

Останнього разу Перелік актуальних питань державно-
конфесійних відносин в Україні був переданий Вам 21 березня 
2012 року під час зустрічі з членами ВРЦіРО. У додатку до цього 
листа пропонуємо Вашій увазі оновлений перелік питань, які, на 
наше переконання, мають бути покладені в основу подальшого 
розвитку державно-конфесійного діалогу з метою їх ґрунтовного 
опрацювання та найскорішого розв’язання. 

Вважаємо, що для кращого опрацювання зазначених питань 
доцільним буде створити постійний механізм взаємодії між 
Адміністрацією Президента України та Всеукраїнською Радою 
Церков і релігійних організацій, зокрема у форматі постійно 
діючого консультативно-дорадчого органу.  

Висловлюємо надію, шановний пане Президенте України, що 
Ваші регулярні зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій сприятимуть розбудові державно-
конфесійних відносин на партнерських засадах та утвердженню 
духовно-моральних цінностей в Українському суспільстві.    

 
Додаток на 3 арк. 

 
За дорученням членів Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій, 
 

з повагою, 
 

Архієпископ Григоріс БУНІАТЯН 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Керуючий Українською єпархією  
Вірменської Апостольської Церкви 
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Додаток до листа ВРЦіРО 
Президенту України В.Ф. Януковичу 
від 23.04.2013 р. 

 

ПЕРЕЛІК 
актуальних питань державно-конфесійних відносин  

в Україні 
 
І. У сфері захисту та утвердження суспільної моралі 

необхідно: 
 
1. Зберегти Національну експертну комісію України з 

питань захисту суспільної моралі, зокрема шляхом:  
1) скасування підпункту 7 пункту 7 Указу Президента 

України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію 
центральних органів виконавчої влади» та недопущення скасу-
вання Закону України «Про захист суспільної моралі»; 

2) зняття з розгляду або відхилення урядового законо-
проекту № 2142 від 31.01.2013 року про внесення змін до Закону 
України «Про захист суспільної моралі» (щодо державного 
нагляду). 

2. Вжити заходів до покращення національного 
законодавства про захист суспільної моралі: серед іншого 
ухвалення як закону у другому читанні законопроекту № 0945 
від 12.12.2012 року про внесення змін до деяких законодавчих 
актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний 
простір). 

3. Зняти з розгляду або відхилити урядовий законопроект 
№ 2342 від 19.02.2013 року про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо запобігання та протидії 
дискримінації в Україні, який створює підґрунтя для пропаганди 
аморальних явищ на шкоду традиційним сімейним цінностям, 
зазіхає на свободу слова та віросповідання. 

4. Виділити ефірний час на всеукраїнських та регіональних 
державних і комунальних теле- та радіоканалах для проведення 
духовно-просвітницьких і морально-виховних програм за участю 
представників Церков і релігійних організацій України. 
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ІІ. У сфері державно-конфесійних відносин необхідно: 
 
1. Активізувати діяльність Комісії з питань забезпечення 

реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів 
України задля вирішення окремих проблемних питань, 
означених у цьому Переліку, а також регіональних рад Церков і 
релігійних організацій при обласних державних адміністраціях. 

2. Відновити механізм оперативних міжвідомчих узгоджень 
під час надання вантажам із гуманітарною допомогою належного 
офіційного статусу, який було ліквідовано разом із Комісією з 
питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України. 

3. Спростити документообіг під час здійснення благодійної 
діяльності серед малозабезпечених верств населення, безпри-
тульних дітей і осіб без постійного місця проживання. 

4. Надати сприяння у проведенні зустрічей із Міністром 
юстиції України, Міністром закордонних справ України та 
Міністром доходів і зборів України з питань вдосконалення 
законодавства та правозастосовчої практики, пов’язаної з 
діяльністю релігійних організацій, а також налагодження 
постійного діалогу з Церквами і релігійними організаціями.  

 
ІІІ. У сфері вдосконалення законодавства про свободу 

совісті та релігійні організації необхідно: 
 
1. Відновити попередню редакцію Закону України «Про 

свободу совісті та релігійні організації», яка існувала до внесення 
змін на підставі Закону №5461-VI від 16.10.2012 року, шляхом 
розробки законопроекту за участі представників конфесій – 
членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та 
подальшого його внесення до Верховної Ради України від імені 
Президента України у якості невідкладного для розгляду. 

2. За погодженням з Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій ухвалити Концепцію державно-конфесій-
них відносин в Україні, розроблену Центром Разумкова спільно з 
представниками конфесій та парламентарями. 

3. Розробити та внести “точкові” зміни, погоджені з 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, до галу-
зевого законодавства, яке регламентує діяльність релігійних 
організацій в окремих сферах суспільного життя (як приклад, 
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законопроекти: № 2051 від 18.01.2013 р., №№ 2894, 2895, 2896 
від 19.04.2013 р.). 

4. Зберегти особливості набуття та припинення статусу 
юридичної особи для релігійних організацій відповідно до 
чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» і законодавства про державну реєстрацію 
юридичних осіб (зокрема, прийняття законопроекту «Про 
внесення змін до деяких законів щодо забезпечення проведення 
адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових 
функцій центральних органів виконавчої влади та ліквідації 
невластивих повноважень Кабінету Міністрів України», 
розробленого Міністерством юстиції України у січні 2013 року). 

5. Комплексно підійти до вирішення питання про повернен-
ня Церквам і релігійним організаціям майна, експропрійованого 
тоталітарним режимом минулого, відповідно до зобов’язань 
України перед Радою Європи (колишніх культових та 
допоміжних будівель, предметів релігійного вжитку, іншого 
майна), у тому числі через ухвалення відповідних законодавчих 
актів, зокрема про запровадження мораторію на приватизацію 
колишнього церковного майна (законопроект № 2894 від 
19.04.2013 р.) та про повернення церковного майна релігійним 
організаціям. 

6. Ухвалити комплекс змін до чинного законодавства 
України про освіту: 

1) визначити релігійні організації суб'єктами права 
заснування навчальних закладів державного стандарту освіти 
(зокрема, прийняти законопроект № 2051 від 18.01.2013 р.); 

2) вирівняти в соціальних правах студентів та викладачів 
духовних навчальних закладів зі студентами та викладачами 
державних і приватних навчальних закладів; 

3) комплексно вирішити питання щодо державної 
акредитації духовних навчальних закладів, які надають 
богословську освіту; 

4) запровадити розрізнення приватних навчальних закладів 
за типами – прибуткові та неприбуткові; 

5) впровадити принцип “гроші за учнем”, зокрема з метою 
належного фінансування освіти, що здобувається у приватних 
навчальних закладах. 
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7. Внести зміни до Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI, якими  забезпечити право 
громадян на приватність, в тому числі надання віруючим 
громадянам права на відмову від включення даних про себе до 
Єдиного державного демографічного реєстру. 

8. Звільнити релігійні організації від сплати збору за 
резервування земельної ділянки, яка виділяється для 
будівництва культової чи обслуговуючої її споруди. 

9. Поліпшити процедуру надання зареєстрованим 
релігійним організаціями неприбуткового статусу, зокрема 
шляхом автоматичного внесення їх податковими органами до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також визна-
чення чітких підстав для ухвалення рішення про вилучення 
релігійної організації з цього Реєстру. 

10. Запровадити інститут військового капеланства (душ-
пастирства) в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях.  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо ветування закону про ліквідацію  
НЕК з питань захисту суспільної моралі 

 
16 лютого 2015 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ПОРОШЕНКУ  П. О. 

           
Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 
Висловлюємо Вам глибоку стривоженість у зв’язку з тим, що 

Верховна Рада України 10 лютого 2015 року прийняла законо-
проект № 1647 про ліквідацію Національної експертної комісії з 
питань захисту суспільної моралі, що відбулося поспіхом, без 
належного широкого громадського обговорення та врахування 
думки релігійної спільноти, без розгляду у другому читанні з 
необхідним доопрацюванням проблемних положень. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій на своєму 
засіданні 10 лютого однодушно підтвердила свою позицію про 
неприпустимість лібералізації інформаційного простору та поз-
бавлення Закону України «Про захист суспільної моралі» ефек-
тивного механізму реалізації у вигляді профільної Комісії. До 
того ж, прихильники ліквідації Комісії за цей час так і не надали 
задокументованих підтверджень того, що решта вісім визначе-
них у Законі органів влади належним чином виконують встанов-
лені Законом правила, спрямовані на захист суспільної моралі. 

Натомість ми є очевидцями того, як під гаслами економії 
бюджетних коштів та боротьби з цензурою представники 
Верховної Ради та медіа спільноти намагаються повністю 
знівелювати механізм державно-громадського регулювання 
інформаційної діяльності в Україні, передбачений Закону 
України «Про захист суспільної моралі». В цьому можна також 
помітити конфлікт інтересів, бо найбільшої критики Комісія 
зазнавала як раз від представників ЗМІ та медіа асоціацій, які 
виступають за повне скасування нормативного регулювання 
інформаційної діяльності в контексті дотримання моральних 
стандартів. Але така позиція створює суттєві ризики для іншої 
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частини суспільства – споживачів медіа продукції, в тому числі 
дітей та молоді. 

У підтвердження цього Головне науково-експертне управлін-
ня Верховної Ради в своєму висновку зауважило, що прийнятий 
законопроект № 1647 містить “ризики надмірної лібералізації 
сфери обігу і розповсюдження в українському суспільстві проду-
кції сексуального чи еротичного характеру, а також продукції, що 
містить пропаганду культу насильства, жорстокості, порнографії 
тощо”. 

Тепер ми є свідками парадоксальних подій, коли те, що не 
наважився зробити режим Януковича, реалізують представники 
нової коаліції у Верховній Раді України, руйнуючі механізми 
захисту моральних засад українського суспільства без відпові-
дальності перед прийдешніми поколіннями. 

Відтак, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
переконана, що ні Верховна Рада, ні Уряд не повинні ставити 
українське суспільство під загрозу моральної деградації в умовах 
інформаційного свавілля, ліквідуючи Національну експертну 
комісію з питань захисту суспільної моралі без ґрунтовного 
аналізу ефективності роботи та компетенції інших органів влади 
та без альтернативних пропозицій на заміну Комісії як державно-
громадського органу. 

 
Враховуючи зазначене, закликаємо Вас, вельмишановний 

пане Президенте, відповідно до ч. 2 статті 94 та п. 30 статті 106 
Конституції України застосувати право вето до прийнятого 10 
лютого 2015 року Закону про внесення змін до Закону України 
«Про захист суспільної моралі» (щодо державного нагляду) 
(реєстр. № 1647 від 26.12.2014 р.) з пропозицією про його 
відхилення в цілому.   

 
Згідно рішення Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій від 10 лютого 2015 року 
З повагою, 

 
Віктор АЛЄКСЄЄНКО 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Президент Української уніонної конференції  

Церкви адвентистів сьомого дня 



110 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо розвитку діалогу і державно-церковної взаємодії 
 

23 квітня 2016 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ПОРОШЕНКУ  П. О. 

 
Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

засвідчує Вам свою повагу та підтверджує прагнення налагодити 
постійний діалог з Главою держави, спрямований на утверд-
ження в Україні свободи віросповідання, високих моральних 
цінностей та на розвиток партнерських відносин між державою 
та релігійною спільнотою. Доцільність такої взаємодії обумов-
лена багатьма актуальними викликами, як духовного і соціаль-
ного характеру, так і прагненням ВРЦіРО сприяти утвердженню 
України як суверенної, цілісної, соціально справедливої, демо-
кратичної, правової держави. 

У розвиток діалогу та прямої комунікації, які відбуваються під 
час Ваших зустрічей з ВРЦіРО, пропонуємо включити до порядку 
денного поточної діяльності Адміністрації Президента України, а 
також урядових і парламентських структур, наступні найбільш 
важливі проблемні питання. 

 
1. Утвердження в суспільстві сімейних та інших мораль-

них цінностей: 
1.1. Збереження в Конституції України норми про те, що шлюб 

є сімейним союзом між “жінкою і чоловіком” (стаття 51 чинної 
Конституції). 

1.2. Перегляд Плану заходів з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвер-
дженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23.11.2015 р. № 1393-р на виконання Указу Президента України 
№ 501/2015 від 25.08.2015 р., з метою: 
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– відмови від ідеї легалізації в Україні зареєстрованого 
цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих 
пар; 

– недопущення впровадження гендерної ідеології шляхом 
маніпуляцій поняттями “сексуальна орієнтація” та 
“гендерна ідентичність”, в тому числі у системі освіти; 

– збереження обмежень щодо неможливості усиновлення 
дітей одностатевими парами та т. зв. трансгендерними 
людьми (тими, хто умовно змінив свою природну стать). 

1.3. Забезпечення дієвого механізму реалізації Закону України 
«Про захист суспільної моралі» шляхом розмежування та 
уточнення компетенції відповідних органів державної влади.  

 
2. Вдосконалення нормативно-правового регулювання у 

сфері оборони, капеланської служби та мобілізації: 
2.1. Завершити процес створення капеланської служби в 

структурі Міністерства оборони України відповідно до:  
– Спільної директиви Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України від 20.02.2016 
№ Д-322/1/1т «Про проведення додаткових організаційних 
заходів у Збройних Силах України в 2016 році»; 

– Наказу Міністерства оборони України від 07.07.2015 р. № 
320 «Про затвердження Положення про Управління з 
питань служби військового духовенства (капеланства) та 
Положення про територіальні відділення з питань служби 
військового духовенства (капеланства)»; 

– Наказу Міністерства оборони України від 27.01.2015 р. № 40 
«Про затвердження Положення про службу військового 
духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах 
України».  

2.2. Внести зміни до Законів України «Про альтернативну 
(невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та 
мобілізацію», «Про Збройні Сили України», якими передбачити: 

– чітку процедуру заміни військового обов’язку альтерна-
тивною службою під час мобілізації, в особливий період 
(зокрема, прийняти законопроект №4485 від 21.04.2016 р.); 

– скорочення строків завчасного подання і розгляду заяв про 
направлення на альтернативну службу в особливий період; 
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– проходження альтернативної служби виключно за межами 
будь-яких військових формувань, що має гарантувати її 
цивільний характер. 

2.3. Внести доповнення до статті 23 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», якими звільнити від 
мобілізації на військову службу:  

– священнослужителів, які займають посаду в одній з 
релігійних організацій, що діє за статутом (положенням), 
зареєстрованим у встановленому порядку; 

– студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються на 
денній формі навчання, зокрема у вищих духовних навчаль-
них закладах, статути (положення) яких зареєстровано у 
встановленому законодавством порядку. 

 
3. Усунути двозначні норми у податковому законодав-

стві, які перешкоджають поточній діяльності релігійних 
організацій: 

3.1. Вилучити релігійні організації зі сфери дії абзацу третього 
підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу 
України. 

3.2. Передбачити неприбутковий статус для усіх релігійних 
організацій безпосередньо у Податковому кодексі Україні та 
Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації», чим 
забезпечити автоматичне внесення їх до нового Реєстру непри-
буткових установ та організацій.  

 
4. Внесення змін до законодавства у сфері свободи 

совісті та віросповідання виключно за умови попередніх 
консультацій та громадського обговорення з релігійною 
спільнотою, зокрема з метою: 

4.1. Недопущення прийняття законодавчих норм, які тягнуть 
за собою обов’язкову перереєстрацію усіх релігійних організацій 
(як приклад, Закон України № від 17.07.2015 № 652-VIII «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподатку-
вання неприбуткових організацій»); 

4.2. Вдосконалення Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» та інших дотичних законодавчих актів у 
співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних органі-
зацій. 
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Будучи невід'ємною частиною громадянського суспільства, 

ВРЦіРО прагне розбудовувати конструктивну співпрацю на 
партнерських засадах з органами державної влади задля того, 
щоб духовне і соціальне служіння віруючих було найбільш 
відчутним та ефективним для усього українського суспільства. 
Особливо цього зараз потребують воїни-захисники України та 
постраждалі від бойових дій на Сході країни, внутрішньо 
переміщені особи з Криму та Донбасу, а також інші нужденні 
верстви населення.  

Враховуючи поточну економічну ситуацію в Україні, на наше 
переконання, державна політика повинна бути соціально 
справедливою та під час проведення реформ не покладати 
надмірний фінансовий тягар на зубожілих громадян на фоні 
подекуди надмірних і невиправданих витрат на утримання 
державного апарату та привілейоване соціальне забезпечення 
для колишніх і теперішніх високопосадовців. 

Важливим також є впровадження та неухильне дотримання 
принципів незалежності та справедливості під час реформування 
системи судочинства в Україні, щоб судді могли виносити 
правові рішення – без жодного політичного тиску чи впливу на 
них з боку інших гілок та центрів влади.  

 
Сподіваємось, вельмишановний пане Президенте, що Ваші 

регулярні зустрічі з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій та практична повсякденна діяльність Вашої Адмініс-
трації, а також Парламенту та Уряду, сприятимуть розбудові 
державно-конфесійних відносин на партнерських засадах та 
утвердженню духовно-моральних цінностей в суспільстві.    

 
Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо актуальних питань у сфері  
державно-конфесійних відносин 

 
4 липня 2017 року, м. Київ 

 
Прем’єр-міністру України 
ГРОЙСМАНУ  В. Б. 

 
Шановний Володимире Борисовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

засвідчує Вам свою повагу та засвідчує важливість регулярних 
зустрічей керівників українських конфесій з Главою Уряду з 
метою утвердження в Україні свободи віросповідання та високих 
моральних цінностей, розвитку системної взаємодії та партнер-
ських відносин між державою та релігійною спільнотою.  

Актуальність теперішньої зустрічі обумовлена багатьма 
викликами, як духовного і соціального характеру, так і прагнен-
ням ВРЦіРО сприяти утвердженню України як суверенної, ціліс-
ної, соціально справедливої, демократичної, правової держави. 

У розвиток започаткованого нині діалогу між ВРЦіРО та 
Прем’єр-міністром України пропонуємо взяти до опрацювання на 
рівні Кабінету Міністрів, в тому числі у форматі міжвідомчої 
Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних органі-
зацій, наступні актуальні питання в сфері державно-конфесійних 
відносин. 

1. Вжити заходів для утвердження в суспільстві сімейних 
та інших моральних цінностей: 

1.1. Не ратифіковувати Стамбульську Конвенцію (законопро-
ект № 0119). Натомість вжити інших заходів задля досягнення 
цілей Конвенції щодо запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, зокрема 
шляхом прийняття законопроектів  №4952 та №5294 із вилучен-
ням з їх текстів слів “сексуальна орієнтація”, “ґендерна іден-
тичність”, “ґендерна чутливість” та інших похідних від поняття 
“ґендер”, яке є інакшим, ніж рівність прав чоловіків і жінок, що 
спотворює розуміння державної гендерної політики в Україні; 
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1.2. Підвищити рівень державної сімейної політики – на рівні 
центральних органів виконавчої влади (штатно, організаційно, 
належним бюджетним фінансуванням); 

1.3. Переглянути План заходів з реалізації Національної стра-
тегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 року 
№ 1393-р, з метою недопущення впровадження “гендерної ідео-
логії” та легалізації одностатевих партнерств (шлюбів); 

1.4. Забезпечити дієвий механізм реалізації Закону України 
«Про захист суспільної моралі» шляхом розмежування та уточ-
нення компетенції відповідних органів державної влади.  

2. Вдосконалити нормативно-правове регулювання у 
сфері оборони, капеланської служби та мобілізації: 

2.1. Завершити процес створення капеланської служби в 
структурі Міністерства оборони України та інших військових 
формуваннях відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 02.07.2014 року № 677-р; 

2.2. Забезпечити військовий священиків (капеланів), які 
несли або нині несуть службу в районі проведення антитерорис-
тичної операції, належним соціальним захистом на рівні 
військовослужбовців (зокрема, підтримати прийняття законо-
проекту № 6643 від 23.06.2017 р.); 

2.3. Законодавчо врегулювати процедуру заміни військового 
обов’язку альтернативною службою під час мобілізації (зокрема, 
сприяти розгляду урядового законопроекту № 6564, а також 
підтримати прийняття законопроектів № 4485 або № 6646); 

3. Усунути норми у законодавстві, які перешкоджають 
поточній діяльності релігійних організацій: 

3.1. Скасувати обов’язкову перереєстрацію релігійних органі-
зацій, як умову збереження їх неприбуткового статусу, шляхом 
внесення змін до абзаців третього і четвертого підпункту 133.4.1 
пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України; 

3.2. Забезпечити автоматичне внесення релігійних організа-
цій, діючих нині з неприбутковим статусом, до нового Реєстру 
неприбуткових установ та організацій без необхідності загальної 
перереєстрації статутів усіх релігійних організацій до кінця 2017 
року; 

3.3. Скасувати запроваджений з 2017 року обов’язок щодо 
подання релігійними організаціями додаткового фінансового 
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звіту (баланс і звіт про фінансові результати), передбаченого для 
суб’єктів малого підприємництва, шляхом внесення змін до п. 
462 статті 46 Податкового кодексу України та пункту 3 статті 11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні»; 

3.4. Сприяти доброчинній діяльності релігійних організацій, 
зокрема пришвидшити процес визнання отримуваної з-за 
кордону допомоги у якості гуманітарних вантажів та їх 
розмитнення, спрощення вимог щодо оформлення та звітності. 

4. Налагодити постійний діалог між Урядом та ВРЦіРО, 
зокрема, відновити роботу Комісії з питань забезпечення 
реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів 
України. 

Будучи невід'ємною частиною громадянського суспільства, 
ВРЦіРО прагне розбудовувати конструктивну співпрацю на 
партнерських засадах з органами державної влади задля того, 
щоб духовне і соціальне служіння віруючих було найбільш 
відчутним та ефективним для усього українського суспільства. 
Особливо цього зараз потребують воїни-захисники України та 
постраждалі від бойових дій на Сході країни, внутрішньо 
переміщені особи з Криму та Донбасу, а також інші нужденні 
верстви населення.  

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і 

релігійних організацій висловлює готовність до системної та 
конструктивної співпраці з Кабінетом Міністрів України з метою 
розв’язання вище зазначених питань та налагодження 
механізмів постійної взаємодії між Урядом і ВРЦіРО.    

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи на 
користь народу України! 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Шейх Ахмед ТАМІМ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Голова Духовного управління мусульман України, Муфтій України 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо недопустимості порушення принципу 
автономності релігійних організацій та втручання в 

богослужбову практику релігійних організацій 
 

26 червня 2018 року, м. Київ 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій на своєму 

засіданні 26 червня 2018 року мала міркування щодо можливості 
застосування статті 161 Кримінального Кодексу України («Пору-
шення рівноправності громадян залежно від їх расової, 
національної належності, релігійних переконань, інвалідності та 
за іншими ознаками») до священнослужителів та релігійних 
організацій у випадку відмови або незадоволення релігійних 
потреб (таїнства, обряди, священнодії та інше) осіб, що належать 
до інших конфесій, релігій, інших релігійних організацій. 

За результатами обговорення Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій констатує, що відповідно до статті 3 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» “Не 
допускається будь-яке примушування… до участі або неучасті в 
богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях”. Статтею 5 
зазначеного Закону України визначено: “Держава захищає права 
і законні інтереси релігійних організацій; сприяє встановленню 
відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги 
між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, 
між віруючими різних віросповідань та їх релігійними 
організаціями; бере до відома і поважає традиції та внутрішні 
настанови релігійних організацій, якщо вони не суперечать 
чинному законодавству. Держава не втручається у здійснювану в 
межах закону діяльність релігійних організацій”. 

На підставі зазначеного Рада вважає, що питання здійснення 
чи не здійснення релігійними діячами, священнослужителями, 
наставниками чи проповідниками богослужінь, релігійних 
обрядів та церемоній регулюється внутрішніми настановами 
відповідних релігій, конфесій та релігійних організацій і не може 
бути предметом застосування статті 161 КК України. 

У випадку порушення релігійними діячами таких внутрішніх 
настанов і правил вони несуть відповідальність, передбачену 
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вченням відповідної релігійної організації, а також моральну 
відповідальність. Притягнення за таких обставин до кримі-
нальної відповідальності релігійних діячів будь-яких конфесій та 
релігійних організацій в Україні є порушенням принципу 
автономності релігійних організацій та неправомірним 
втручанням у внутрішню практику конфесій та релігійних 
організацій, зокрема в порядок звершення релігійних таїнств і 
обрядів. Право на автономність релігійних організацій гаранту-
ється Європейською Конвенцією з прав людини та відображене у 
численних рішеннях Європейського Суду з прав людини. 

Разом з тим Рада усвідомлює важливість додержання ще 
однієї норми зазначеного Закону, викладеної у статті 5: 
“Релігійна організація не повинна втручатися у діяльність інших  
релігійних організацій, в будь-якій формі проповідувати 
ворожнечу, нетерпимість до невіруючих і віруючих інших 
віросповідань. Релігійна організація зобов'язана додержувати 
вимог чинного законодавства і правопорядку”. 

Переконані, що повноцінне додержання норм права і закону 
державою, релігійними організаціями та усіма громадянами – 
запорука міжконфесійного та суспільного миру в Україні. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до новообраного Президента України  
 

20 травня 2019 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ  В. О. 

 
Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вітає Вас із 

вступом на пост Президента України! 
Останні п’ять років були непростими для українського 

суспільства, проте і наступні п’ять років не будуть легкими: 
перед Україною залишаються ті самі виклики. Окрім протидії 
триваючій російській агресії, українське суспільство прагне 
побудови насправді європейської демократичної держави зі 
справедливим судочинством і верховенством права, заснованої 
на моральних цінностях. 

Відтак, сьогодні ми підносимо до Всевишнього наші посилені 
молитви, щоб Всемогутній Господь дав Вам мудрості, наснаги, 
порядних управлінців і добрих радників, щоб використати 
унікальний ресурс великої суспільної довіри для історичних 
трансформацій на користь народу України. Зі свого боку, ми 
готові підтримувати Вас на шляху позитивних змін і реформ, 
утвердження справедливості та миру, яких потребує наша 
Українська держава. 

Також ми молимося, щоб за Вашого президентства різні гілки 
влади, різні політичні сили разом із громадянським суспільством 
змогли проявити державницьку зрілість та згуртуватися задля 
роботи в інтересах усієї України. 

Водночас ми сподіваємося на налагодження системного 
діалогу та взаємодії на засадах партнерства між Президентом 
України та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організа-
цій, яка представляє близько 95 % усіх релігійних громад 
України, зокрема православних, греко- і римсько-католицьких, 
євангельських протестантських, іудейських і мусульманських. 
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Цьому могла би сприяти Ваша особиста зустріч із Всеукраїнською 
Радою Церков і релігійних організацій у найближчий час. 

Нехай Всевишній подасть Вам, вельмишановний пане 
Президенте, мудрості у державних справах, міцного здоров’я, 
успіху у служінні українському народові на чолі Української 
держави!  
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій 

 
З глибокою повагою, 

 
Єпископ Віталій КРИВИЦЬКИЙ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Ординарій Київсько-Житомирський  

Римсько-Католицької Церкви в Україні 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо актуальних питань,  
які потребують спільного вирішення 

 
4 грудня 2019 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ  В. О. 

 
Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам свою повагу та подяку за прийняття пропозиції щодо 
особистої зустрічі з главами церков і релігійних організацій. 

Важливо відзначити, що за будь-яких обставин і політичних 
змін свобода совісті та віросповідання, сім’я та прагнення до 
справедливості залишаються важливими цінностями всього 
українського народу. Саме тому громадська активність Всеукра-
їнської Ради Церков і релігійних організацій найбільше зосе-
реджена на цій проблематиці. 

Водночас ми переконані, що лише через прямий і постійний 
діалог, через налагодження повсякденної взаємодії між владою і 
релігійною спільнотою можливо досягти суспільної злагоди та 
миру, подолати безліч соціальних проблем і наслідків російської 
агресії, а також сформувати збалансоване законодавство у сфері 
свободи совісті та вираження поглядів, сімейної політики та 
захисту суспільної моралі. 

Як зазначалося у нашому листі 20.05.2019 року, ми 
сподіваємося на налагодження системного діалогу та ефективної 
взаємодії на засадах партнерства між Президентом України та 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, яка 
представляє близько 95 % усіх релігійних громад України, 
зокрема християнських, іудейських і мусульманських. Це 
особливо важливо, з огляду на перелік актуальних питань, який 
накопичився за останні роки і потребує спільного вирішення, 
серед них: 

1. Доопрацювати законопроект № 0931 (прийнятий за основу 
парламентом минулого скликання) з метою недопущення 



122 

 

обмеження конституційних прав на свободу совісті та свободу 
вираження поглядів; 

2. Відмовитися від просування на державному рівні гендерної 
ідеології, яка підміняє біологічні статі поняттям гендерної 
самоідентифікації та нав’язує одностатеві відносини, зокрема:  

2.1. Скасувати ідеологічно заангажовану антидискримі-
наційну експертизу підручників і освітніх програм у МОН 
України, яка не передбачена законами України; 

2.2. Не ратифіковувати Конвенцію Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу із цими явищами (Стамбульську Конвенцію), 
наслідуючи досвід інших країн Європи, які пішли шляхом 
розвитку національного законодавства з протидії домаш-
ньому насильству; 
3. Підвищити рівень державної сімейної політики в україн-

ському Уряді, що можна реалізувати шляхом створення окремого 
центрального органу виконавчої влади у справах сімейної 
політики; 

4. Ініціювати розробку та прийняття Кабінетом Міністрів 
державної програми щодо підтримки сім’ї на період до 2025 року 
з відповідним фінансуванням (підготовка подружніх пар до 
сімейного життя, популяризація відповідального батьківства, 
сприяння збереженню кожної вагітності, підтримка 
багатодітних сімей, створення міської інфраструктури для сімей 
із дітьми, закриття інтернатів і перехід на сімейні форми 
виховання сиріт і дітей, без батьківської опіки, тощо); 

5. Забезпечення практичну реалізацію принципу “гроші за 
учнем” згідно п.10 статті 78 Закону України «Про освіту», щоб 
державне фінансування шкільного навчання щороку отримували 
всі учні, які навчаються у приватних закладах освіти, в тому числі 
заснованих релігійними організаціями; 

6. Спростити процедури отримання погоджень для отримання 
гуманітарної допомоги релігійними організаціями і подальшої 
звітності від бенефіціарів про її отримання, оскільки нинішня 
ситуація робить неможливим будь-яке соціальне служіння 
релігійних організацій, пов’язане з отриманням гуманітарної 
допомоги з-за кордону. Створити задля вирішення цього 
питання робочу групу з відповідальних осіб Міністерства 
соціальної політики України та представників ВРЦіРО; 
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7. Розробити законопроект, спрямований на впорядкування 
практики комерційного сурогатного материнства в Україні, яке 
наразі в деяких випадках знецінює гідність дитини до рівня 
товару. 

8. Скасувати запроваджений з 2017 року обов’язок щодо 
подання релігійними організаціями додаткового фінансового 
звіту (баланс і звіт про фінансові результати), передбаченого для 
суб’єктів малого підприємництва, шляхом внесення змін до п. 
462 статті 46 Податкового кодексу і п. 3 статті 11 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Віримо, що вирішення цих питань спільними зусиллями буде 
на користь усьому українському суспільству та готові зі свого 
боку докладати зусиль для налагодження ефективного 
державно-конфесійного діалогу та плідної взаємодії. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З глибокою повагою, 
 

Єпископ Віталій КРИВИЦЬКИЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Ординарій Київсько-Житомирський  
Римсько-Католицької Церкви в Україні 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про зустріч (повторне звернення) 
 

22 травня 2020 року, м. Київ 
 

Прем’єр-міністру України 
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
Висловлюємо Вам свою повагу та повторно звертаємося з 

ініціативою проведення невідкладної особистої зустрічі з 
членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 

Рішення Уряду щодо запровадження адаптивного карантину, 
прийняте 20 травня 2020 року, є певним прогресом у 
забезпеченні конституційного права на свободу віросповідання. 
Водночас запропоновані в постанові Кабінету Міністрів України 
заходи не враховують у повній мірі релігійні потреби віруючих 
громадян, а також на практиці можуть ускладнити проведення 
богослужінь, насамперед у малих храмах і молитовних будинках. 

Як приклад, дана постанова Уряду не передбачає наступних 
етапів послаблення обмежень для релігійних заходів, у той час як 
передбачено відкриття дитячих садків (з 25 травня), закладів 
громадського харчування із обслуговуванням відвідувачів у 
приміщеннях та діяльність закладів культури (з 10 червня). При 
цьому умовою проведення масових заходів у закладах культури є 
перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі 
приміщення, де проводиться захід, а для релігійних заходів ця 
вимога вдвічі суворіша – не більше однієї особи на 10 кв. метрах.  

Такий непропорційний підхід викликає нерозуміння дій 
Уряду у багатьох віруючих – особливо тих релігійних громад, які 
вже понад два місяці сумлінно дотримуються вимог карантину, 
чекаючи на можливість відвідати богослужіння у релігійній спо-
руді (храмі, синагозі, мечеті тощо). Особливо турбує той факт, що 
для малих релігійних споруд і молитовних приміщень послаблен-
ня карантину може мати протилежний ефект у вигляді посилен-
ня обмежень, адже для дотримання умови перебування не більше 
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однієї особи на 10 кв. метрах може означати присутність на бого-
служінні значно меншої кількості віруючих, ніж навіть 10 осіб. 

Ці питання, а також проблематика формування державної 
сімейної політики, потребують невідкладного вирішення за 
допомогою системного і конструктивного діалогу між Урядом та 
релігійною спільнотою. Такий державно-конфесійний діалог 
упродовж багатьох попередніх років засвідчив свою 
ефективність у вирішенні складних суспільних викликів. 

Враховуючи зазначене поновлюємо своє звернення щодо 
проведення Вашої особистої зустрічі з членами Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій для обговорення цих та 
інших актуальних питань, які потребують налагодження 
постійної державно-конфесійної взаємодії.  

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про зустріч задля обговорення  
актуальних суспільних проблем 

 
4 червня 2020 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ  В. О. 

 
Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам свою глибоку повагу та виступає з ініціативою продовження 
традиції регулярних зустрічей Глави держави з релігійною 
спільнотою з метою своєчасного реагування на актуальні 
суспільні проблеми та налагодження взаємодії щодо їх 
розв’язання. 

 
Останнім часом особливим резонансом відкушується в 

суспільстві проблематика комерційного сурогатного материн-
ства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато 
років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. 
Комерціалізоване сурогатне материнство знецінює гідність 
дитини до рівня товару, а також руйнує гідність жінки через 
зневагу до материнства та безкорисливої любові до дитини, яке 
підміняється вимогою дотримуватися жорстких умов контракту.  

У підсумку, кілька тижнів  все суспільство могло спостерігати, 
як кілька десятків немовлят були покинуті у київському готелі, 
як “товар”, за яким не прийшов покупець. Такий ганебній і 
аморальній практиці не місце в Україні, що покладає відпові-
дальність на владу вжити невідкладних заходів для правового 
врегулювання цієї проблематики. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 
свою підтримку Уповноваженому Президента України з прав 
дитини Миколі Кулебі, який відверто назвав ризики, на які 
наражаються жінки і діти, народжені внаслідок сурогатного 
материнства. І Конституція України, і Сімейний кодекс України 
визнають сім’єю, створену на підставі шлюбу, лише союз 
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чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і 
природність такої форми сімейного виховання дитини. Тому 
нинішні звинувачення на адресу пана Миколи Кулеби, який діяв 
у межах законодавства України з метою захисту дітей – жертв 
сурогатного материнства, є безпідставними та ґрунтуються не на 
законі, а на перекрученні змісту його слів. 

 
Крім цього, ще більш актуальною стає потреба об’єднання 

зусиль влади, світської та релігійної громадськості у вирішенні 
проблеми домашнього насильства, яке збільшилося в умовах 
запровадженого в Україні карантину.  

Однак замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, 
яка ангажована гендерною ідеологією, Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій послідовно закликає Уряд і 
Парламент розвивати національне законодавство України з 
протидії домашньому насильству та насильству проти жінок. 
Тобто піти шляхом тих країни Європи, які також відмовилися від 
ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Великобританія, Ліхтен-
штейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, 
Молдова, Вірменія). 

 
Також актуальною є необхідність формування державної 

сімейної політики з огляду на катастрофічну демографічну 
ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що 
виховуються через це у неповних сім’ях. Необхідно спрямувати 
значні зусилля держави та громадянського суспільства на 
підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в 
навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, 
створення належних соціальних і інших умов для мінімізації 
практики абортів, на ліквідацію системи утримання і виховання 
дітей в інтернатних закладах та натомість популяризувати 
усиновлення серед громадян України.  

Всі ці завдання в сфері сімейної політики потребують 
створення в Україні центрального органу виконавчої влади у 
справах підтримки сім’ї, дітей, материнства і батьківства. Значне 
погіршення демографічних показників за період останніх 9 років 
підтверджує, що державна сімейна політики потребує належної 
інституалізації, бюджетного фінансування та системного 
підходу. 
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Ці питання, а також об’єднання зусиль влади і релігійної 
спільноти у допомозі нужденним, які постраждали від російської 
агресії та від наслідків карантину, потребують невідкладного 
вирішення за допомогою системного і конструктивного діалогу 
між керівництвом держави та релігійною спільнотою. Такий 
державно-конфесійний діалог упродовж багатьох попередніх 
років засвідчив свою ефективність у вирішенні складних 
суспільних викликів. 

 
Враховуючи зазначене виступаємо з ініціативою щодо 

проведення Вашої особистої зустрічі з членами Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій для обговорення цих та 
інших актуальних питань, які потребують налагодження 
постійної державно-конфесійної взаємодії.  
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З глибокою повагою, 

 
Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про актуальні питання  
державно-конфесійних відносин 

 
27 липня 2020 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
РАЗУМКОВУ  Д. О. 

 
Шановний Дмитре Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам вдячність за відгук на пропозицію особистої зустрічі. 
Пропонуємо Вашій увазі наступний перелік актуальних питань 
державно-конфесійних відносин. 

1. Налагодження постійного і прозорого діалогу Верховної 
Ради з релігійною спільнотою, щоб законопроєкти, пов’язані з 
діяльністю релігійних організацій, сімейними цінностями та 
моральними засадами суспільства, приймалися лише після 
громадського обговорення із залученням Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій як суб’єкта громадянського 
суспільства та з дотриманням демократичних процедур, зокрема 
не оминаючи процедуру другого читання законопроектів; 

2. Не ратифіковувати Конвенцію Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами (так звана Стамбульська конвенція), а 
натомість ефективно використовувати вже впроваджені у 
законодавстві механізми, розвиваючи національне законодав-
ство у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

3. Відхилення інших законодавчих ініціатив, пов’язаних із 
гендерною ідеологією, зокрема законопроєктів № 3316, № 3316-
2 та № 3316-3; 

4. Врахування зауважень громадськості, в тому числі 
ВРЦіРО, до проєкту Закону «Про медіа», антидискримінаційні 
положення якого несуть у собі ризики для конституційного 
права на свободу слова та вираження поглядів; 

5. Врахування зауважень ВРЦіРО до проєкту закону № 0931 
та до проєкту Трудового кодексу України (інша назва – проєкт 
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Закону про працю), якими вносяться зміни до законодавства з 
протидії дискримінації; 

6. Прийняття проєкту Закону «Про військове капеланство» у 
редакції, узгодженій з ВРЦіРО; 

7. Вдосконалення Закону України «Про альтернативну 
(невійськову) службу» та Закону України «Про військовий 
обов'язок і військову службу» з метою запобігання криміналь-
ного переслідування з формальних причин тих віруючих, 
релігійні переконання яких не дозволяють виконати військовий 
обов'язок; 

8. Не допустити прийняття змін до Конституції України, 
розроблених протягом останніх років Конституційною Комісією, 
спрямованих на вилучення з преамбули Конституції згадки про 
відповідальність перед Богом, порушення існуючого в 
суспільстві консенсусу щодо статей про права людини, недискри-
мінацію та основи шлюбу, який базується на союзі жінки і 
чоловіка; 

9. Відновлення правового механізму практичної реалізації 
Закону України «Про захист суспільної моралі» з метою 
запобігання розбещенню неповнолітніх, розпалюванню між-
національної та міжрелігійної ворожнечі у медіа та засобами 
реклами. 

Переконані, що системний і конструктивний діалог і постійна 
взаємодія між Верховною Радою та релігійною спільнотою 
дозволить ефективно вирішувати складні суспільні проблеми, 
уникаючи непорозумінь і протестів, які виникають щоразу на тлі 
браку громадського обговорення важливих законодавчих змін.  

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій готова 
делегувати фахівців від різних конфесій для постійної взаємодії з 
профільними комітетами та парламентськими фракціями, щоб 
означені вище та інші питання були вирішені якісно та в 
інтересах народу України. 
 

З повагою, 
 

ЕПІФАНІЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Предстоятель Православної Церкви України, 
Митрополит Київський і всієї України 
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КОМЮНІКЕ 
ювілейного засідання Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій,  
присвячене 25-річчю її діяльності 

 
24 червня 2021 року, м. Київ 

 
Ми всі рівні, ми всі різні та об’єднані 

заради спільного блага України 
 

Наші спільноти віруючих в Бога людей – Церкви і релігійні 
організації, об’єднані у ВРЦіРО, є різними, але водночас залиша-
ються рівними. Цей девіз Ради Церков і досвід прийняття рішень 
на підставі консенсусу – приклад того, що порозуміння та 
взаємодія, попри наші відмінності, можливі заради спільної мети 
– добробуту українського народу та демократичного поступу 
Української Держави. 

Ми всі рівні. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних органі-
зацій об’єднує понад 95 відсотків релігійного середовища 
України, є громадською спілкою, що провадить діяльність 
відповідно до свого Положення та є чи не найбільшою і найкраще 
структурованою частиною громадянського суспільна нашої 
держави. Її членами є Церкви та релігійні спільноти християн 
різних конфесій та юрисдикцій, юдейські та ісламські релігійні 
організації. Незалежно від того, великою чи малою громадою або 
релігійною чи національною меншиною є її члени – усі мають 
однакові права та голос, а рішення приймаються на основі 
консенсусу. Рада обстоює права і свободи людини, котрі походять 
від статусу людини як Божого найвищого творіння та гаран-
туються Українською Державою відповідно до її Конституції та 
Закону про свободу совісті. Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій у своїй діяльності поважає права, свободи та 
гідність кожної людини і цінності, дані Творцем.  

Ми всі різні, бо представляємо весь спектр монотеїстичних 
релігій з їх великим конфесійним різноманіттям. Ми свідомі 
відмінностей наших релігійних поглядів і переконань. Але саме 
це й творить самобутню ідентичність кожного із членів ВРЦіРО і 
збагачує нашу спільноту. Саме повага до наших відмінностей, що 
не становлять перешкод для співпраці, а навпаки є простором 
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міжконфесійного і міжрелігійного діалогу, збереження релігій-
ного та громадянського миру в нашій державі, дає можливість 
нам бути єдиним потужним голосом сумління громадянського 
суспільства України, який промовляє до державних інституцій та 
політичних сил і до світового співтовариства та міжнародних 
інституцій. 

Ми об’єднані заради спільного блага України. Упродовж 25 
років своєї діяльності Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій усвідомлювала свою велику відповідальність за 
подальший розвиток українського суспільства та роль у станов-
ленні відновленої Української державності. Ми трудимося в ім’я 
спільного блага нашого народу та незалежної Української 
Держави. Саме єдність у чуванні над розвитком нашої держави на 
твердих підвалинах Божого закону, у турботі, щоб вічні істини 
були фундаментом законотворчої діяльності та справжньої 
демократії, в опіці над моральним здоров’ям народу та 
вихованням дітей і молоді України – і є головним принципом 
праці нашої Ради в ім’я спільного блага нашої країни та її 
успішного і сталого розвитку. 

Ці засади діяльності ВРЦіРО знаходять відображення у 
великому спектрі суспільно-політичних питань, які порушувала 
у своїй діяльності Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій, а саме: в утвердженні в суспільстві соціальної спра-
ведливості та незалежного правосуддя, забезпеченні свободи 
віросповідання та інших основоположних прав людини, захисті 
суспільної моралі та сімейних цінностей, належному соціальному 
захисті вразливих і малозабезпечених верств населення, про-
веденні чесних і прозорих виборів та боротьби з корупцією, 
підвищенні екологічної свідомості населення тощо. 

Однак сьогодні є ще багато викликів, на які релігійні 
спільноти різних конфесій змушені реагувати заради того, щоб 
поступ українського суспільства та демократичні трансформації 
відбулися без згубних крайнощів. Ідеться про протидію таким 
явищам, як-от: нав’язування гендерної ідеології; домашнє на-
сильство та інші атаки на сім’ю як на союз чоловіка і жінки, у 
якому дитина зростає в любові і батька, і матері; дискримінація 
(наша протидія – без утисків свободи слова і вираження поглядів 
та свободи віросповідання) та багато іншого. 
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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій і надалі 
обстоюватиме збереження моральних засад і цінностей, даних 
Творцем, на яких ґрунтується успіх багатьох країн. Ми прагнемо 
побудувати суспільство, у якому жодна ідеологія не тисне на 
людину, принижуючи одних перед іншими, а дарована Ним 
національно-державна самобутність всебічно охороняється та 
конструктивно і стабільно розвивається. 

Нехай Господь благословить наш народ та його вільну і неза-
лежну державу у 30-ту річницю відновлення її Незалежності! 
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ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО УТВЕРДЖЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо подій у Врадіївці  
 

26 листопада 2013 року, м. Київ 
 
Президенту України 
ЯНУКОВИЧУ  В. Ф. 
 
Міністру внутрішніх  
справ України  
ЗАХАРЧЕНКУ В. Ю. 

 
Враховуючи спрямовані на нашу адресу колективні звернення 

громадськості та керуючись внутрішнім сумлінням, Всеукра-
їнська Рада Церков і релігійних організацій не може оминути 
увагою кричущі факти беззаконня та свавілля з боку окремих 
представників правоохоронних органів України. 

Події у Врадіївці на Миколаївщині, де працівників міліції було 
звинувачено у зґвалтуванні жінки та намаганні приховати свій 
злочин, в очах усієї громадськості засвідчили глибину тієї 
духовної кризи, яка вразила українську державу. 

Господь дає владу людям для того, щоб вони чинили добро і 
його захищали, а зло викорінювали та карали. При цьому 
безкарність посадовців органів влади та покривання їх злочинів 
з боку їх колег не тільки знецінюють принципи законності та 
правосуддя, проте й щоразу поширюють суспільстві зневіру у 
справедливому покаранні для кожного злочинця – незалежно від 
його статків, владної позиції чи суспільного статусу.  

Ще більш небезпечною для існування правової та 
демократичної держави є тенденція до свавілля та безкарності 
працівників правоохоронних органів, на яких законом покладено 
захищати права та безпеку громадян. Така ситуація провокує 
місцеві громади до самосудів та непокори тим владним 
структурам, які засвідчили нездатність чинити справедливо та 
по закону. 
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Якщо ті, хто поставлений на сторожі закону, самі чинять 
злочин – це є великий гріх перед Богом і суспільне зло. Коли 
звичайний громадянин підлягає покаранню за порушення 
закону, то правоохоронець – особливо. Бо якщо охоронець закону 
та порядку стає злочинцем – руйнується довіра до закону, до 
держави, руйнується суспільство в самих його основах. 

Окрім справедливого покарання для виконавців злочинів у 
Врадіївці та керівництва правоохоронних структур, з потурання 
яких виникли криміногенні настрої всередині органів 
внутрішніх справ, слід провести системну реформу та 
профілактичні заходи для недопущення повторення подібних 
ганебних фактів. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вітає 
законотворчий процес, спрямований на запровадження в 
Збройних Силах України та органах внутрішніх справ інституту 
душпастирів (капеланів). Спеціально навчені священнослужи-
телі зможуть не тільки допомагати військовим та працівникам 
міліції в задоволенні їх релігійних потреб, але й опікуватимуться 
їх духовним і моральним станом, допомагаючи вчасно долати 
психологічний тиск та різного роду гріховні спокуси за 
допомогою Священних Таїнств та сили віри у поміч від 
Всевишнього. 

Ми усвідомлюємо, що Церква в нашій державі є суспільним 
інститутом, який користується найбільшою довірою, – на відміну 
від багатьох з тих інститутів, які за визначенням повинні стояти 
на сторожі державного закону. Тому зі свого боку закликаємо 
органи внутрішніх справ України до системної та 
цілеспрямованої взаємодії у справі душпастирської опіки 
працівників правоохоронних органів, підвищенні їх моральних 
якостей та задоволенні їх духовних потреб, які пов’язані із 
особливостями та небезпеками їх служби. 

 
Враховуючи зазначене, звертаємось до Вас із проханням: 
 
1. На підставі статті 102 Конституції України забезпечити 

належне розслідування злочинів, що були скоєні працівниками 
правоохоронних органів, а також притягнення до 
відповідальності представників керівництва, з потурання яких ці 
злочини було скоєно; 
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2.  Вжити заходів для реформування правоохоронних органів 
задля зміни принципів діяльності міліції, які б створили 
підґрунтя для довіри громадян замість їх побоювання за власне 
здоров’я та життя; підвищення відповідальності працівників 
міліції за зловживання службовим становищем та посадові 
злочини; посилення громадського контролю за діяльністю 
міліції за досвідом європейських країн; запобігання можливості 
для покривання злочинів працівників правоохоронних органів з 
боку їхніх колег чи керівництва; 

3. Найближчим часом створити спеціалізовану громадську 
раду при Міністерстві внутрішніх справ України з питань 
співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій, завданням якої буде вироблення механізму 
практичної взаємодії релігійної спільноти та МВС України у 
справі душпастирської опіки, підвищення моральних якостей та 
задоволення духовних потреб працівників правоохоронних 
органів. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій 
 

з повагою 
 

В’ячеслав ГОРПИНЧУК 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Єпископ Української Лютеранської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо становлення справедливості в Україні 
 

17 травня 2016 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій як одна з 

найбільших інституцій громадянського суспільства України, 
турбуючись про справедливість як основу громадянської 
злагоди на землі України, висловлює своє занепокоєння станом 
захисту прав людини українськими судами, здійснення ними 
правосуддя та становищем українських суддів. 

Ми як частина громадянського суспільства разом з усім 
Українським народом молимося і сподіваємося, що наша дер-
жавна влада зробить все залежне від неї для покращення життя 
наших громадян, для утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини. Адже саме забезпечення прав і свобод людини за 
Конституцією України є одним із головних обов’язків держави.  

Однак будь-яка праця, будь-які потуги в цьому напрямку є 
марними, коли немає справедливості. Справедливість була і буде 
основою співжиття в демократичному суспільстві. Забезпечу-
вати справедливість в сучасних державах покликані, насамперед, 
суди (судова влада) на засадах верховенства права. Водночас 
зробити це належним чином суди можуть тільки будучи 
незалежними – і від Президента, і від Парламенту, і від Уряду, і 
від органів прокуратури. Самостійність судової влади, поруч із 
владою законодавчою та виконавчою, є такою ж гарантією 
сталого демократичного розвитку України, як і недопущення 
узурпації влади в “одних руках” чи в одному державному органі.  

Мусимо з гіркотою констатувати – справедливості сьогодні 
бракує. Часто виною тому є і недосконале законодавство, і “чер-
ства” поведінка чиновників, і несправедливі судові рішення. Все 
це разом підсилює негативне ставлення у суспільстві до суддів. 
Свою недобру роль в цьому процесі відіграють також і окремі 
приклади недоброчесної поведінки окремих суддів чи членів 
їхніх родин. Проте це не може бути підставою для огульного 
звинувачення всіх суддів без розбору в корумпованості, 
продажності та непорядності.  
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Політична влада проголосила судову реформу однією з 
найважливіших та намагається здійснювати її у відповідності до 
міжнародних рекомендацій. Проводяться перевірки усіх без 
винятку суддів на предмет компетентності та доброчесності, 
десятки суддів звільнено за порушення присяги. Ці кроки дають 
надію на справедливий суд в Україні, адже в чітко 
структурованій, прозорій та справді незалежній судовій системі 
мають працювати не тільки добре підготовлені спеціалісти-
юристи, а й морально стійкі та порядні громадяни. 

На жаль, деякі радикально налаштовані політики та 
громадські діячі продовжують розпалювати ненависть та 
зневагу до суду, підбурюючи людей до відверто незаконних, а 
іноді і злочинних, насильницьких дій проти суддів. Такі дії 
нищать авторитет суду та повагу до нього, руйнують віру у 
справедливість та право, стають перепоною на шляху судової 
реформи. 

Просимо українське суспільство бути більш толерантним, 
більш милосердним і справедливим до усіх своїх громадян без 
винятку.  

Закликаємо українських суддів більше шукати справедливості 
у нормах законодавства, беручи до уваги не тільки букву, але й 
дух закону, базований на справедливості, а також сміливіше 
знаходити в собі мужність відмежовуватись від недоброчесних 
колег – від осіб, чиї дії чи бездіяльність є несумісними з високим 
становищем судді.  

Як частина громадянського суспільства, як очільники 
основних Церков і релігійних організацій України висловлюємо 
нашу готовність до діалогу та співпраці з керівниками і всім 
суддівським корпусом України. Ми декларуємо готовність внести 
свій посильний вклад у становлення справедливості в нашій 
Державі, бо тільки разом ми зможемо зробити наш світ добрішим 
і справедливішим. 

Нехай на нас усіх і на Україні перебуває Боже благословення! 
 

Леонід ПАДУН 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Старший єпископ Української Християнської  
Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про жорстоке побиття поліцією  
учасників альтернативної маніфестації  

на захист сімейних цінностей 
 

7 серпня 2018 року, м. Київ 
 

Міністру внутрішніх справ України 
АВАКОВУ  А. Б. 

 
Шановний Арсене Борисовичу! 
 
Звертаємося до Вас у зв’язку з подіями, які відбулись в Києві 

під час так званого «Маршу рівності» 17 червня 2018 року.  
Розуміючи важливість забезпечення прав кожної людини і 

рівності всіх громадян перед законом, Всеукраїнська Рада Церков 
і релігійних організацій рішуче заявляє про неприпустимість 
проведення публічних демонстрацій із залученням до них 
малолітніх дітей та з використанням інших пропагандистських 
прийомів, таких як карнавали трансгендерів, привселюдні 
заклики до безвідповідальних сексуальних стосунків, зокрема і 
так званий «Марш рівності» (КиївПрайд). За своїм змістом такі 
заходи спрямовані не на захист прав учасників таких заходів, а на 
популяризацію сексуальної розбещеності серед дітей, молоді та 
інших мимовільних свідків цих акцій.  

У той час, коли до загроз національним інтересам і 
національній безпеці України відносять прояви моральної та 
духовної деградації суспільства, загострення демографічної 
кризи та неефективність державної політики щодо підтримки 
сім’ї, в центрі Української столиці організовуються маніфестації, 
які не вирішують, а посилюють зазначені загрози.   

Нав’язливий і пропагандистський формат проведення так 
званого «Маршу рівності» (КиївПрайду), обраний організатора-
ми протягом останніх двох років, та участь у ньому великої кіль-
кості іноземців провокують українське суспільство на альтерна-
тивні маніфестації та мирні протести, які натомість цього разу 
поліція жорстоко розігнала – з грубими порушеннями закону. 
Тому ми наголошуємо на неприпустимості продовження практи-
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ки свавільного і надмірного використання сили співробітниками 
Національної поліції України, безпідставного примусу та приду-
шення ними мирних альтернативних маніфестацій на захист сім-
ейних цінностей, що мало місце 17 червня 2018 року, зокрема, на 
перехресті вулиці Володимирської та бульвару Шевченка у Києві.  

Ще у недавньому минулому подібне непропорційне засто-
сування сили, відверта жорстокість і зневага до людської гідності 
з боку співробітників правоохоронних органів, які по-звірячому 
розганяли Євромайдан, спричинили Революцію Гідності як 
прояв суспільного осуду, несприйняття авторитарних методів та 
протидія спробам установленню “поліцейської держави” в Украї-
ні. Українська держава не повинна повторювати ці сумні сторін-
ки історії, вдаючись знов до приховування злочинів окремих 
поліцейських, які 17 червня цього року розбивали голови мирних 
протестуючих кийками, заливали їх сльозогінним газом, били 
ногами, влаштовували “коридори” ганьби і знущання, проводили 
незаконні обшуки їхніх особистих речей. Такі зловживання та 
потурання ним з боку керівництва Національної поліції наново 
підривають довіру до поліції та проведеної люстрації через без-
карність злочинів її окремих працівників, адже до цього часу ми 
не бачимо не звільнення відповідальних поліцейських началь-
ників, ні притягнення до кримінальної відповідальності винних 
поліцейських, які з надмірною силою спричинили кривавий 
розгін мирних протестуючих. 

Слід відзначити, що 17 червня співробітники поліції силою 
розігнали не лише представників націоналістичних організацій, 
які вишикувалися на пішохідному переході вулиці Володимирсь-
кої, а також і інших громадян – віруючих різних конфесій, активіс-
тів просімейних організацій та людей доброї волі, які мирно про-
водили альтернативну маніфестацію на узбіччі, біля пам’ятника 
Михайлу Грушевському, та не несли і не проявляли жодної 
загрози для учасників так званого Маршу рівності (КиївПрайду). 
Таким чином, у діях поліції вбачається порушення права 
громадян на контрдемонстрацію, яке також гарантується стат-
тею 39 Конституції України та статтею 11 Європейської 
Конвенції з прав людини.  

Це дає привід стверджувати про дискримінацію з боку 
поліції тих громадян, які відстоюють сімейні цінності на 
противагу учасникам демонстрації з протилежними поглядами. 
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Однак Українська держава та її правоохоронні органи повинні не 
лише декларувати, а гарантувати рівне ставлення та рівний 
захист громадян, навіть якщо їхні погляди відмінні та навіть в 
умовах одночасного проведення різних за змістом мирних 
маніфестацій, забезпечуючи таким чином право на 
контрдемонстрацію без жодної дискримінації та упередженості. 

Більш того, зворотній негативний ефект у ставленні 
громадян до Маршу рівності спричинили вжиті поліцією 
безпрецедентні заходи безпеки, які ще з вечора попереднього 
дня – задовго до початку даної акції – обмежили права громадян 
на вільне пересування містом, на можливість користування 
громадським транспортом, унеможливили доступ деяким 
киянам до власних домівок у центральній частині міста та 
позбавили віруючих городян можливості відвідати недільні 
богослужіння, блокуючи доступ до храмів і молитовних будинків 
у районі проведення маршу. 

Враховуючи зібрані свідчення десятків громадян, які 
постраждали від надмірного застосування сили, жорстокості та 
свавільних дій поліції по відношенню до мирних жителів Києва 
та учасників альтернативної просімейної маніфестації до і під час 
Маршу рівності, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організа-
цій закликає Вас провести внутрішнє розслідування злочинних і 
протиправних дій поліції 17 червня 2018 року по відношенню до 
учасників контрдемонстрацій на захист сімейних цінностей, за-
безпечити об’єктивне та своєчасне розслідування заяв потер-
пілих громадян, які поскаржилися на вище зазначені незаконні 
дії поліції, а також притягнути винних посадових осіб до дисцип-
лінарної та іншої встановленої законом відповідальності. 

Сподіваємося на позитивне вирішення даного питання на 
користь прав людини, свободи віросповідання, історичної 
свідомості, традицій і культури, сімейних цінностей і моральних 
орієнтирів українських дітей та благополуччя народу України! 

 
З належною повагою, 

 
Яків Дов БЛАЙХ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, 

Головний рабин м. Києва та України 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 
Круглого столу представників 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
та Громадської ради доброчесності 

«Становлення справедливості в Україні» 
 

26 вересня 2019 року, м. Київ 
  

Ми, учасники Круглого столу від Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій (ВРЦіРО) – однієї з найбільших інституцій 
громадянського суспільства України, Громадської ради добро-
чесності – громадського органу, що утверджує етичні стандарти і 
моральні цінності в суддівському корпусі, та запрошені експерти, 
турбуючись про справедливість як основу громадянської злаго-
ди на землі України, висловлюємо своє занепокоєння станом 
захисту прав  і свобод людини українськими судами та суддями. 

У своєму зверненні до Президента і Уряду у травні 2016 року 
ВРЦіРО закликала владу забезпечити здійснення правосуддя та 
справедливість, гарантовані Конституцією України. Відтоді 
минуло три роки, але голос релігійної спільноти України не було 
почуто. 

Однак переконані, що справедливість була і буде основою 
співжиття в демократичному суспільстві. Забезпечувати 
справедливість в сучасних державах покликані, насамперед, суди 
на засадах верховенства права. Водночас зробити це належним 
чином суди можуть тільки будучи незалежними – і від 
Президента, і від Парламенту, і від Уряду, і від органів 
прокуратури. Самостійність судової влади, поруч із владою 
законодавчою і виконавчою, та недопущення узурпації влади є 
гарантією сталого демократичного розвитку України. 

З жалем змушені констатувати, що розпочата у 2016 році 
судова реформа мала лише частковий результат, адже сьогодні 
рівень довіри українців до суду є одним із найнижчих в 
суспільстві і становить трохи більше 11%.  

Цьому сприяють не лише несправедливі рішення, а й сумнівна 
доброчесність багатьох суддів та членів їхніх родин, показова 
розкіш, а також участь у численних корупційних скандалах та 
зв’язках з політиками. Підсилює негативне ставлення суспіль-
ства зволікання уповноважених органів із притягненням суддів 
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до відповідальності, навіть після особливо резонансних випадків 
зловживань. 

Така ситуація, на наше переконання, завдає удару по 
незалежності та справедливості суду і не гарантує дотримання 
прав та свобод громадян України. 

Особливо непокоїть те, що відповідальні за втілення реформи 
органи суддівського врядування ігнорують застереження 
громадськості та залишають на посадах суддів, щодо доброчес-
ності яких є не спростовані сумніви. 

У 2016 році Україна отримала шанс повернути довіру 
громадян до правосуддя: політична влада проголосила судову 
реформу однією з найважливіших та декларувала дотримання 
міжнародних рекомендацій і стандартів для її впровадження. 
Суддівська доброчесність, як мірило професійності, стала 
вимогою Конституції, а для контролю за дотриманням цього 
стандарту було створено Громадську раду доброчесності. 

Представники від Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій схвалюють та підтримують діяльність Громадської 
ради доброчесності, а також визнають важливість її практики 
для українського суспільства. Як очільники і представники 
Церков і релігійних організацій України висловлюємо високу 
оцінку критеріям, що їх застосовує Громадська рада 
доброчесності, аналізуючи та перевіряючи українських суддів. 

Переконані, що лише доброчесні судді, які в своїй роботі і 
повсякденному житті керуються незалежністю, неупереджені-
стю, чесністю та непідкупністю, старанно й віддано дотримують-
ся етичних норм, здатні забезпечувати верховенство права. 

Зараз, коли Україна вдруге отримала шанс на утвердження 
справедливого суду, вважаємо нагальним зберегти та посилити 
роль моральних авторитетів і Громадської ради доброчесності 
для утвердження справедливості та повернення довіри до 
українського правосуддя. 

Вітаємо намагання нового Президента і Парламенту оновити 
органи суддівського врядування та сподіваємось, що результа-
том судової реформи стане, передусім, справжнє та докорінне 
оновлення відповідальних за її втілення органів авторитетними 
людьми з бездоганною репутацією. 

Вважаємо за необхідне залучити до формування органів 
врядування громадськість і міжнародних експертів, а також 
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оцінювати кандидатів згідно з розробленими Громадською 
радою доброчесності індикаторами на основі Бангалорських 
принципів поведінки суддів. Пропонуємо також враховувати під 
час оцінювання суддів такі важливі для розбудови держави 
засади суспільної моралі. 

Переконані, що без доброчесного суддівського корпусу 
становлення справедливості в Україні неможливе. 

Також  наполегливо закликаємо не лише владу, а й суддів і 
співгромадян керуватись у своєму повсякденному житті 
моральними цінностями та бути толерантними і милосердними 
між собою.  

Як представники громадянського суспільства та очільники і 
представники основних Церков і релігійних організацій України, 
висловлюємо рішучу готовність до діалогу й співпраці з 
українською владою і суддівським корпусом України. Підтвер-
джуємо спільну готовність й надалі робити свій внесок в 
утвердження справедливості. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо розв’язання проблеми невинно засуджених 
 

9 червня 2021 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій як одна з 

найбільших інституцій громадянського суспільства України, 
турбуючись про справедливість – основу громадянської злагоди 
на землі України, висловлює своє занепокоєння щодо стану 
захисту прав людини українськими судами загалом та проблем 
права на справедливий суд у кримінальному судочинстві 
зокрема. 

Більшість філософсько-правових концепцій розглядають 
справедливість як найвищу правову цінність. Правова 
справедливість є моральним обов’язком державної влади – 
вищим від будь-яких інших її намірів та устремлінь.  

Останнім часом в Україні вкотре активно обговорюються 
питання відсутності справедливого судочинства, недовіри до 
судової влади, необхідності проведення реальної судової рефор-
ми, боротьби з корупцією в правоохоронній та судовій системі. 
Однак при цьому майже не згадується про жертв правосуддя, 
права яких були порушені цією несправедливою системою. 

Про катастрофічний стан кримінального судочинства 
широкому загалу стало відомо в контексті справи Сергія Ткача, 
відомого як «пологівський маніяк». Суспільству заразом 
відкрилася шокуюча правда про сучасне українське правосуддя. 
Як з’ясувалося, за злочини Ткача було засуджено щонайменше 17 
НЕВИННИХ осіб, одному чоловікові навіть було присуджено 
смертну кару. 

Частина жертв правосуддя, які були засуджені до строкових 
покарань і вижили у в’язницях, відбувши терміни, вийшли на 
свободу. Однак багато надалі залишається за ґратами, адже 
засуджені вони до довічного позбавлення волі. За даними 
правозахисників, серед усіх ув’язнених, які відбувають 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі (а це 1541 особа 
станом на 1 січня 2021 року), приблизно 3-4 відсотки засуджені 
незаконно. 
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Протягом тривалого часу відомі та авторитетні правозахисні 
організації України – Харківська правозахисна група та 
Українська Гельсінська спілка з прав людини наполягають на 
необхідності звільнення та перегляду справ засуджених до 
довічного позбавлення волі, присуди щодо яких не мають 
жодного об’єктивного обґрунтування доведеності провини. 
Обвинувальні вироки в багатьох таких справах не містять нічого, 
окрім вибитих під катуванням “зізнань”, зроблених за 
відсутності захисника. Таким був вирок стосовно Олександра 
Рафальського, який не пережив свавілля української судової 
системи та помер у в’язниці раніше, ніж Європейський суд із прав 
людини прийняв рішення на його користь і підтвердив факти 
катувань, які вчинялися з метою фальсифікації справи. 

Характерними для таких справ є обвинувальний нахил, 
неповнота судового розгляду, ознаки штучно створених речових 
доказів, свідомо неправдивих свідчень, сфальшованих висновків 
експерта тощо. Висновки суду часто ґрунтувалися на 
припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи майже 
ніколи не тлумачилися на її користь. Внаслідок цього із судової 
практики, фактично, зникли виправдувальні вироки. 

Проблема реабілітації жертв правосуддя аж ніяк не 
абстрактно-філософська. Доки безневинна особа карається в 
несправедливій неволі, доти множиться і повсякчас відтворю-
ється позаправове свавілля держави. 

Саме тому ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, не можемо стояти осторонь такого болючого та 
ганебного явища, наслідком якого є скалічені долі та життя 
безневинних громадян, і звертаємося до Президента України, як 
гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини 
та громадянина, та до Верховної Ради України, як єдиного органу 
законодавчої влади, із проханням негайно припинити найгірший 
із проявів беззаконня, а саме – ухвалити законодавчі зміни, що 
відкриють можливість для перегляду вироків, стосовно яких 
існують сумніви щодо їхньої справедливості, обґрунтованості чи 
які містять факти незаконного збору доказів, зокрема катування. 

Оскільки в Україні не залишилося жодної правової процедури, 
передбаченої для виправлення судових помилок, закликаємо 
Президента України та Верховну Раду України якнайшвидше 
прийняти законопроєкт, який дасть можливість звільнити 
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невинно засуджених громадян України з несправедливої неволі 
та виконати найважливіше завдання – повернути надію та віру у 
справедливість для громадян України! 

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ВИБОРІВ І  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПИТАНЬ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо Всеукраїнського референдуму 
 

6 квітня 2000 року, м. Київ 
 

Дорогі брати і сестри, співвітчизники! 
 
Ґрунтуючись на величних ідеалах наших Віровчень і 

релігійних традиціях, усвідомлюючи обов‘язок перед своїми 
вірними, перед сьогоденням і прийдешнім нашої Батьківщини, 
ми звертаємося до вас напередодні Всеукраїнського референ-
думу за народною ініціативою 16 квітня із закликом не втратити 
шанс, який дає нам нині історія.  

Ми всі втомилися від порожніх гасел, відвертого цинізму і 
нехтування волею людини праці; ми не хочемо і далі спостерігати 
за нескінченою політичною полемікою і зведенням рахунків, за 
дедалі більш виразним відчуженням влади від власного народу. 
Істини, які заповідані нам Самим Богом, невідокремлені від 
беззастережної поваги до людської гідності і свободи людського 
вибору, від глибокої відповідальності за власну душу, за свою 
родини, за свою країну. Ця відповідальність не дозволяє нам 
перекладати вибір на когось – 16 квітня ми повинні зробити його 
самі.  

Це має бути вибір вільної людини, яка бачить Божу правду, 
вибір патріота, котрий прагне заможного, справедливого й 
духовно виповненого життя для України. Ми – народ, і вибір за 
нами!  

Тому закликаємо наших вірних, усіх громадян України прийти 
на виборчі дільниці і сказати тверде «так» політиці здорового 
глузду, динамічного поступу і рішучих дій. 

Хай благословить нас усіх Господь на добру справу! 
 
Володимир, Предстоятель Української православної церкви, 
митрополит Київський і всієї України  
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Любомир Гузар, Єпископ-помічник з делегованими правами 
глави Української греко-католицької церкви  
  
Г.І. Комендант, Президент Всеукраїнського союзу об’єднань 
євангельських християн-баптистів  
  
Філарет, Предстоятель Української православної церкви – 
Київський патріархат, патріарх Київський і всієї Руси-України  
  
В.А. Крупський, Президент Української уніонної конференції 
церкви адвентистів сьомого дня  
  
Маркіян Трофим’як, Генеральний вікарій єпископату Римсько-
католицької церкви в Україні  
  
Мефодій, Місцеблюститель патріаршого престолу Української 
автокефальної православної церкви, митрополит 
Тернопільський і Подільський  
  
Р. Брагін, Голова президії Духовного центру мусульман України  
  
М.А. Мельник, Президент Українського Біблійного Товариства  
  
В.Ф. Райчинець, Старший пресвітер Союзу вільних церков 
християн євангельсої віри України  
  
П.В. Сердиченко, Заступник голови Всеукраїнського союзу церков 
християн віри євангельської-п‘ятидесятників  
  
Ахмед Тамім, Муфтій Духовного управління мусульман України
  
Якоб Дов Блайх, Головний рабин Києва та України Об‘єднання 
іудейських організацій України  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

до українського народу 
 

25 жовтня 2005 року, м. Київ 
 

Шановні співвітчизники, дорогі браття і сестри! 
 
Протягом багатьох століть український народ боровся за свою 

незалежність і державність. Покоління наших предків 
жертвували своїм життям заради того, щоб ми, їхні нащадки, та 
всі подальші покоління мали можливість жити у вільній, 
справедливій і заможній країні, де гідно вшановуватимуться 
права усіх і кожного. Всі ми знаємо, що проголошення 
Незалежності нашої держави в 1991 р. відбулося без збройного 
конфлікту, без пролиття крові і без насилля. Для нас це є ознакою 
того, що Незалежність не тільки була виборена українським 
народом, але й дарована нам Богом. 

В наші руки доручено молоду Українську державу. Одними з 
перших слів її Конституції є слова нагадування про відпові-
дальність за Україну перед Богом, минулими і прийдешніми 
поколіннями. Ці слова Конституції мають нагадувати нам про дві 
речі. По-перше, що на кожного з нас лягає особиста 
відповідальність за те, чи гідно ми поцінуємо жертовність наших 
предків і дар Незалежності. А по-друге, дає нам нагоду 
усвідомити величину нашої відповідальності, бо не тільки перед 
людьми, але перед самим Богом ми мусимо скласти відповідь. 

Бог заповідає всім нам любити своїх ближніх, свій народ, свою 
землю. Тому кожен на своїй посаді, на місці своєї праці чи 
служіння повинен виконувати доручені йому обов’язки з 
любов’ю до нашої Батьківщини та її народу. Україна ніколи не 
стане такою, якою ми її хочемо бачити, якщо кожен в міру своїх 
можливостей не зробить все для того, щоб вона стала кращою. Не 
варто очікувати того, що хтось зробить нашу працю за нас. Тільки 
ми – громадяни України різних національностей і віросповідань, 
різних політичних поглядів, але об’єднані любов’ю до нашої 
спільної Вітчизни, зможемо, з Божим благословенням, подолати 
всі труднощі на шляху розбудови нашого спільного дому. 



151 

 

На багатьох історичних прикладах ми можемо переконатися, 
що розбрат і ворожнеча, непорозуміння і недовіра були 
головними причинами занепаду української державності і 
духовності. Міжусобні війни часів княжої Русі, протистояння між 
козацькими ватажками, непорозуміння та непримиренність між 
борцями за незалежність в ХХ ст. – все це має буди для нас 
повчальними прикладами. Тому закликаємо наших співгромадян 
до порозуміння, співпраці і єднання – заради України, заради її 
майбутнього. 

Закликаємо всіх до молитви про Україну, за її народ, мир, 
злагоду та порозуміння в суспільстві. Звертаємо увагу і на те, що 
використання високого авторитету віри, Церков та релігійних 
організацій у політичних суперечках є неприпустимим, порушує 
Конституцію і закони нашої держави. Сподіваємося, що спіль-
ними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі. 

Закликаємо на всіх благословення Боже! 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
керівників Церков і релігійних організацій України 
 

3 березня 2006 року, м. Київ 
 
Прагнучи досягти в нашій державі міжконфесійного миру і 

злагоди, єдності українського суспільства, зміцнення державно-
сті і суверенітету України; бажаючи забезпечити виконання 
Конституції і Законів України, у тому числі щодо заборони вико-
ристання в політичній агітації авторитету Церков і релігійних 
організацій, їхніх організаційних структур, приміщень, релігійної 
символіки; усвідомлюючи необхідність захистити високий 
суспільний авторитет релігії від намірів використовувати його у 
передвиборчій агітації, у присутності Президента України 
Віктора Андрійовича Ющенка ми, керівники Церков і релігійних 
організацій, від їхнього імені декларуємо таке: 

1. У зв'язку з проведенням у нашій державі виборчої 
кампанії, Церкви і релігійні організації робитимуть усе необхідне 
для того, щоб не допускати використання в політичній агітації 
їхнього авторитету, організаційних структур, приміщень, 
релігійної символіки, оскільки такі дії не лише заборонені 
законодавством України, але й суперечать духовній природі 
Церков і релігійних організацій та шкодять виконанню ними 
своїх релігійних обов'язків. 

2. Церкви і релігійні організації звертаються з вимогою до 
партій не втягувати їх у політичну агітацію, а до відповідних 
державних органів – належно і оперативно реагувати на пору-
шення законодавчих норм, які забороняють використання 
авторитету Церков і релігійних організацій, їхніх організаційних 
структур, приміщень, релігійної символіки у політичній агітації. 

3. Віруючі громадяни України – члени Церков і релігійних 
організацій – мають рівні з усіма іншими громадянами права на 
участь у політичному житті держави, у тому числі обирати і бути 
обраними до представницьких органів влади. Разом з тим їхня 
участь у виборчому процесі не може відбуватися від імені Церков 
і релігійних організацій. 

4. Відповідно до своїх внутрішніх настанов Церкви і 
релігійні організації не надають особливого благословення або 
інших явних ознак підтримки окремим кандидатам чи політич-
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ним силам, тому що такі дії можуть бути використані з 
агітаційною метою. Разом з тим Церкви і релігійні організації 
мають право виступати з публічними заявами і зверненнями, в 
яких відображається їхня духовна і моральна оцінка суспільних 
явищ, даються загальні критерії для здійснення віруючими права 
вибору. 

5. Особи, в тому числі й священнослужителі та проповідни-
ки, які з метою політичної агітації використовуватимуть 
авторитет Церков і релігійних організацій, їхні організаційні 
структури, приміщення, релігійну символіку, є порушниками як 
чинного законодавства, так і внутрішніх настанов Церков і 
релігійних організацій. Агітаційні виступи таких осіб у жодному 
разі не відображають позицію Церкви чи релігійної організації, 
від імені якої вони діють або до якої належать. Такі особи мають 
нести відповідальність як згідно з чинним законодавством, так і 
у відповідності з внутрішніми настановами Церкви чи релігійної 
організації, до якої вони належать. 

Ми звертаємося до всіх політичних сил і всіх наших 
співгромадян з проханням взяти до уваги викладені в цій 
Декларації положення. Ми просимо усіх віруючих молитися до 
Бога про мир і благополуччя нашої держави, єдність і злагоду 
українського народу. 

Закликаємо на всіх Боже благословення. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до новообраних народних депутатів України 
 

23 листопада 2007 року, м. Київ 
 
Шановні народні депутати України! 
 
Ми, керівники Церков і релігійних організацій України, 

звертаємося до вас у день, коли ви приступаєте до виконання 
обов’язків, покладених на вас Богом та волевиявленням 
українського народу. 

Волею народу сьогодні ви покликані до високого і відпові-
дального служіння. Саме тому ви носите звання «народних 
депутатів». Вас обрав народ для того, щоб ви, через складення 
справедливих і мудрих законів, служили йому. Довір’я народу – 
найвище благо для вас, ознака Божого покликання на служіння 
добру і правді. Втратити цю довіру, зганьбити покликання – 
сором. Важко здобути довіру, але дуже легко її втратити. 

Український народ покликав вас творити закони – тож 
виправдайте його довіру. Інакше він покличе на це служіння 
інших, кого вважатиме більш достойними. 

Народний депутат, як і кожен, хто наділений державною 
владою, повинен пам’ятати, що суспільне благо, а не особисті, 
родинні, товариські чи партійні інтереси та зобов’язання – 
найвища цінність серед світських категорій. Служити Україні, її 
народу, частиною якого ви є – ось те, до чого ви покликані 
сьогодні. 

Добрим порадником у виконанні свого високого покликання 
для кожного з вас нехай буде голос совісті. Він допоможе 
розпізнати, де правда, а де її викривлення. Для того, хто 
прислухається до її голосу, совість стане добрим помічником у 
боротьбі зі спокусами владолюбства, гордості, марнославства, 
грошолюбства, гніву, ненависті та іншими. 

Разом з іншим суспільними силами ми хочемо наголосити на 
тому, що одним з найбільш ганебних явищ, яке непокоїть 
український народ, є корупція – використання владних 
повноважень з корисливою метою. Вона має різні форми, 
включно з політичною корупцією, коли заради влади політик 
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обманює сподівання своїх виборців. Переконані, що всяка 
корупція є не тільки суспільний злочин, але й гріх. І навіть якщо 
земний суд не покарає злочинця-корупціонера, необхідно 
пам’ятати, що Суду Божого, нелицемірного і непідкупного, він не 
уникне. Сподіваємося, що через прийняття належних законів та 
інші форми парламентської діяльності ви зробите значний 
внесок у подолання корупції. 

Серед багатьох інших проблем перед вами постануть і ті, на 
розв’язанні яких ми хотіли би особливо наголосити. Це низький 
духовно-моральний рівень суспільства, який треба підіймати 
спільними зусиллями. Для цього було б добре на найвищому 
рівні затвердити спеціальну програму духовно- морального 
розвитку суспільства. Бо не вирішена сьогодні проблема падіння 
суспільної моралі та рівня духовності завтра обернеться 
посиленням демографічної кризи, зростанням злочинності та 
іншими суспільними лихами, наслідки яких позначаться на 
економіці держави та рівні добробуту кожного. 

На жаль, мала увага приділяється таким проблемам 
сьогодення та майбутнього, як екологія, демографічна криза, 
наркоманія, алкоголізм, СНІД, загрози традиційним родинним 
цінностям. Є загрози також і фундаментальним свободам: совісті, 
віросповідання, висловлювання, безпечного довкілля. З усіх цих 
проблем потрібно разом шукати вихід. 

Особливе занепокоєння викликає проблема справедливості у 
судовій системі. Всі суспільні сили розуміють, що судочинство 
потребує докорінного реформування, щоб воно дійсно стало 
системою правосуддя. Допоки кожен не матиме можливості 
захистити свою правоту в суді у відповідності до закону та 
справедливості, доти Україна не стане повноцінною державою. 

Потребують вашої уваги також і злободенні проблеми життя 
конфесій. Нагадаємо, що переважна більшість громадян України, 
ваших виборців, є віруючими. Тому вважаємо, що неувага та 
нехтування думкою релігійної складової суспільства є проявом 
недостатньої політичної зрілості, який знаходитиме відповідну 
оцінку в суспільстві. Гіркий досвід вчить, що депутати 
попереднього скликання Верховної Ради недостатньо звертали 
увагу на наші неодноразові пропозиції і прохання. Сподіваємося, 
що з вами Церквам і релігійним організаціям вдасться налагоди-
ти плідну співпрацю на засадах партнерства та рівного ставлення 
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до всіх конфесій. Зі свого боку ми готові подати узгоджені 
пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого 
регулювання і сподіваємося на їхнє належне розв’язання. 

Церкви і релігійні організації – важлива і невід’ємна скла-
дова суспільства. Нам, як і всім громадянам, не байдуже, якою 
буде Україна. Особливо це стосується питань духовності і моралі, 
які безпосередньо поєднуються з питаннями віри. Тому 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій буде і надалі 
звертати пильну увагу на те, наскільки суспільне, політичне, 
державне життя відповідають високим духовним і моральним 
ідеалам. Ми намагатимемося вчасно реагувати на виклики 
сьогодення, підтримувати добро і правду та викривати зло й 
оману, від кого б вони не походили. 

Шановні народні депутати України! 
Сьогодні ви склали урочисту присягу. Ваші слова почули не 

тільки люди, але й Бог. І саме Він стане вам помічником у втіленні 
цих слів у життя навіть тоді, коли здаватиметься, що ніхто інший 
не дасть вам підтримки. Сьогодні ви покликані стати на сторожі 
добра. Сьогодні у ваші руки вкладається меч закону, який має 
карати зло і несправедливість. Ми та всі вірні наших Церков і 
релігійних організацій молимося за те, щоб Господь наділив вас 
державницькою мудрістю, мужністю, великою любов’ю до 
України та її народу, захистив від усіх спокус і дав сили достойно 
нести тягар законотворчого служіння. 

Нехай Боже благословення перебуває зі всіма вами! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до українського народу  
з приводу виборів Президента України 

 
21 грудня 2009 року, м. Київ 

 
Шановні співвітчизники! 
 
Через місяць в Україні відбудуться чергові вибори Глави 

держави. Це – важлива подія для країни та суспільства. Від того, 
як пройдуть вибори, і яким буде їхній результат, залежить шлях, 
яким прямуватиме Україна в наступні роки. 

Ми віримо, що буття людей, народів та країн спрямовується 
Богом. Але і від кожного з нас залежить, яку дорогу – правди чи 
омани, добра чи зла – ми обираємо. Всевишній дав нам свободу 
вибору, але разом з нею поклав на нас відповідальність за його 
наслідки. 

Україна – демократична держава, в якій громадяни мають 
право вільно обирати Президента країни. Це право – велике 
досягнення, але воно на кожного громадянина накладає і велику 
відповідальність. Тому ми закликаємо всіх виборців, незважаючи 
на можливе розчарування або зневіру в політиці та політиках, в 
день голосування прийти на виборчі дільниці та зробити 
усвідомлений вибір. 

В світі немає держави без керівництва. Якщо ми будемо 
байдужі до виборів Президента – цей вибір все одно буде 
зроблений, але вже без нашої участі. Цього не можна допустити, 
адже реалізація права вибору – це громадянський обов'язок. 

Український народ багато століть не мав власної державності, 
і численні жертви завойовників й тоталітарних режимів, 
голодомори та репресії – наслідок відсутності власної влади. 
Влади, яка би була єдиним цілим зі своїм народом. У 1991 році ми 
обрали шлях незалежності, тому тепер кожен відповідальний 
перед Богом, минулими та майбутніми поколіннями за те, як 
зберегти цей Божий дар свободи. 

У своєму виборі ми закликаємо кожного керуватися не 
особистою вигодою, а усвідомленням блага суспільства, 
моральними критеріями та власними світоглядними переконан-
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нями. Ми застерігаємо всіх – не дайте себе купити, не продавайте 
свій голос за гроші, подачки чи обіцянки, будьте гідними 
високого звання Людини й Громадянина. 

Ми закликаємо кандидатів на посаду Президента України 
сприяти консолідації суспільства, будувати свою виборчу 
кампанію в дусі зміцнення державної незалежності та 
суверенітету, єдності народу, високих моральних цінностей. 

Ми звертаємося до всіх, від кого залежить чесне й справедливе 
проведення виборів, – членів виборчих комісій, політиків, суддів 
та правоохоронців – пам'ятайте про свою відповідальність перед 
Богом та українським народом. Також ми закликаємо власників 
засобів масової інформації та журналістів подавати правдиву 
інформацію про кандидатів і перебіг виборчого процесу. 

Ми звертаємося до віруючих та священнослужителів усіх 
конфесій – навіть якщо вас проситимуть або примушуватимуть, 
не беріть участі у політичній агітації від імені Церков і релігійних 
організацій, адже місце молитви і зібрання віруючих повинно 
бути відкритим для прихильників різних політичних сил, а 
політичні переконання не повинні ставати приводом для 
розділення серед віруючих. Ми також звертаємося і до політиків 
– поважайте віру в Бога, пам'ятайте, що політика – швидкоплин-
на і скороминуча, а Бог та віра в Нього – вічні. 

Ми закликаємо всіх віруючих посилено молитися про чесні й 
справедливі вибори, про обрання найбільш достойного 
кандидата на посаду Президента України, а в день голосування 
прийти на виборчі дільниці та віддати свій голос за гідного 
кандидата. 

Нехай Україну і всіх вас благословить Господь! 
 
Звернення підписали члени Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій: 
 
Філарет (Денисенко) – Патріарх Київський і всієї Руси-

України, предстоятель Української Православної Церкви – 
Київський Патріархат; 

Володимир (Сабодан) – Митрополит Київський і всієї України, 
предстоятель Української Православної Церкви; 

Мефодій (Кудряков) – Митрополит Київський і всієї України, 
предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви; 
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Любомир Гузар – Верховний Архієпископ Української Греко-
Католицької Церкви; 

Маркіян Трофим'як – Єпископ, ординарій Луцької дієцезії, 
відповідальний за зовнішні зв'язки Римсько-Католицької Церкви в 
Україні; 

В'ячеслав Нестерук – Єпископ, президент Всеукраїнського 
Союзу об'єднань євангельських християн – баптистів; 

Михайло Паночко – Єпископ, голова Всеукраїнського Союзу 
Церков християн віри євангельської – п'ятидесятників; 

Леонід Падун – Старший єпископ Української Християнської 
Євангельської Церкви; 

Василь Райчинець – Старший пресвітер Союзу вільних церков 
християн євангельської віри України; 

Андрій Гамбург – президент Синоду Німецької євангелічно-
лютеранської Церкви України; 

Григоріс Буніатян – Архієпископ Української єпархії 
Вірменської Апостольської Церкви; 

Шейх Ахмед Тамім – Муфтій України, глава Духовного 
управління мусульман України; 

Еміралі Аблаєв – Муфтій Духовного управління мусульман 
Криму; 

Руслан хазрат Абдікєєв – Муфтій Духовного центру 
мусульман України; 

Григорій Комендант – Президент Українського Біблійного 
Товариства. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до українського народу з нагоди  
другого туру виборів Президента України 

 
29 січня 2010 року, м. Київ 

 
Шановні співвітчизники! 
 
7 лютого відбудеться другий тур виборів Глави нашої 

держави. Це – важлива суспільна подія, адже від того, хто 
очолюватиме нашу країну в наступні роки, значною мірою 
залежатиме майбутнє і суспільства, і кожного громадянина. 

Україна – демократична держава, в якій громадяни мають 
право вільно обирати Президента країни. Це право – велике 
досягнення, але воно на кожного громадянина накладає і велику 
відповідальність. Тому ми закликаємо всіх виборців, незважаючи 
на можливе розчарування або зневіру в політиці та політиках, в 
день голосування прийти на виборчі дільниці та зробити 
усвідомлений вибір, віддати свій голос за ту особу, яка, на вашу 
думку, є гідною бути Президентом України – гарантом державної 
незалежності, суверенітету, суспільного і духовного розвитку 
народу. 

У своєму виборі ми закликаємо кожного керуватися не 
одноразовою особистою вигодою, а усвідомленням блага 
суспільства, моральними критеріями та власними світогляд-
ними переконаннями. Ми в черговий раз застерігаємо всіх – не 
дайте себе купити, не продавайте свій голос за гроші, подачки чи 
обіцянки, будьте гідними високого звання Людини й 
Громадянина. 

В світі немає держави без керівництва. Якщо ми будемо 
байдужі до вибору Президента або проголосуємо проти всіх – ми 
втратимо свій шанс, а вибір все одно буде зроблений, але вже без 
нашої участі. Цього не можна допустити, адже реалізація права 
вибору – це громадянський обов'язок. За підсумками виборів 
один з двох кандидатів на посаду Президента України очолить 
нашу державу. 

Від голосу кожного з вас значною мірою залежить – хто це 
буде. Тому прийдіть на виборчу дільницю і проголосуйте! 
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Ми звертаємося до всіх, від кого залежить чесне й справедливе 
проведення виборів, – членів виборчих комісій, політиків, суддів 
та правоохоронців – пам'ятайте про свою відповідальність перед 
Богом та українським народом. Також ми закликаємо власників 
засобів масової інформації та журналістів подавати правдиву 
інформацію про кандидатів і перебіг виборчого процесу. 

Ми закликаємо всіх віруючих посилено молитися про чесні й 
справедливі вибори, про обрання найбільш достойного 
кандидата на посаду Президента України. Ми сподіваємося, що 
український народ, кожен з вас, зробить мудрий і достойний 
вибір. 

Нехай Україну і всіх вас благословить Господь! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з нагоди 20 річчя відновлення  
державної незалежності України 

 
22 вересня 2011 року, м. Київ 

 
Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники! 
 
Ми, члени Всеукраїнської ради Церков і релігійних 

організацій, представляємо вісімнадцять віросповідних напря-
мків (конфесій) трьох світових релігій. Ми різні – але нас об'єднує 
віра у Всевишнього і любов до землі, на якій ми живемо, до 
нашого спільного дому – незалежної держави Україна. 

Цим зверненням ми вкотре бажаємо засвідчити і показати 
приклад українському суспільству: прихильникам різних 
поглядів можливо і необхідно знаходити порозуміння та 
співпрацювати заради спільного блага. Тому з нагоди ювілею 
найголовнішого свята нашої Вітчизни ми звертаємося до всіх зі 
закликом до миру, взаєморозуміння та єдності у різноманітті. 

20 років розбудови нашого державного життя беззаперечно 
доводять – у 1991 році український народ обрав складний, 
важкий, але вірний шлях – шлях незалежності та свободи. Нам не 
було просто в минулому, багато проблем і викликів потребують 
розв'язання і тепер. Але одне є безсумнівним – незалежна 
Українська держава відбулася. 

Тривалий час Україна не мала власної державності, через що 
український народ зазнав численних лих, найбільші з яких 
припали на ХХ століття. 

Відсутність своєї держави стала однією з першопричин 
численних трагедій, які випали на долю України, на долю жителів 
цієї землі – незалежно від національності та віросповідання. 

Кожному народу, як і окремій людині, властиве прагнення до 
свободи, до звільнення від пут рабства. Боже благословення і 
бажання народу України, висловлене на референдумі 1 грудня 
1991 р., утвердили незалежність нашої країни. З цього шляху 
немає вороття. 

Тому з усією відповідальністю хочемо висловити власне 
переконання: державна незалежність України – не питання 
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політики, не питання полеміки чи дискусій! Незалежна 
Українська держава, відстоювання її суверенітету, цілісності, 
плекання суспільного миру та злагоди, побудова відносин з 
сусідами і цілою світовою спільнотою виключно на основі 
рівноправності та партнерства мають бути пріоритетом для 
кожного громадянина України – незалежно від політичних 
поглядів, національності чи віросповідання. 

Ніхто не має права розколювати українське суспільство за 
релігійними, національними чи регіональними лініями. Ми – 
велика країна з давньою і складною історією. На нашій землі 
віками разом жили представники різних народів та релігій – 
Галичина і Донбас, Полісся і Закарпаття, Поділля і Крим – це наше 
різноманіття – регіональне, культурне, мовне, національне, 
віросповідне. Але це ми – єдиний український народ! Той же, хто, 
граючи на відмінностях, хоче посіяти ворожнечу, протистояння, 
ненависть чи навіть прагне розпаду України – чинить зло. 

Завдяки державній незалежності України розпочалося 
будівництво нового, громадянського суспільства, високими 
цінностями якого є свобода, сполучена з відповідальністю. Маємо 
цінувати цю можливість, відстоювати цей дар, пам'ятаючи, що 
без свободи не може бути повноцінного розвитку. А разом з тим, 
не забуваючи, що безвідповідальна свобода веде до хаосу і 
руйнування. 

Особливо хочемо наголосити на одному з аспектів свободи – 
свободі віросповідання. Попри численні проблеми в інших 
сферах суспільства, Україна є одним з прикладів релігійної 
свободи. Ми дякуємо Богові за те, що можемо вільно молитися, 
звершувати богослужіння, проповідувати, займатися суспільним 
служінням, розбудовувати своє релігійне життя. Все це ми маємо 
завдяки державній незалежності. Тому ми самі підносимо 
молитви за мир і благополуччя України, її добробут і 
процвітання, та закликаємо до цього всіх віруючих людей. 

На завершення ще раз хочемо підкреслити – Україна, її 
державність та процвітання не є лише абстрактними поняттями, 
далекими від щоденного життя простих громадян. Україна – це 
кожен з нас. Тому від кожного з нас залежить, якою вона буде 
завтра. 

Нам ще багато належить зробити. Бідність одних на фоні 
показного багатства інших, глибоко вкорінена корупція, 
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моральна та духовна криза, правовий нігілізм, несправедливе 
судочинство та багато іншого – все це виклики, які нам слід 
подолати разом. 

Тож нехай кожен на своєму місці, в міру можливого по совісті 
робить те, до чого він покликаний. Бо тільки так, спільними 
зусиллями, ми змінимо життя в нашому загальному домі на 
краще. І нехай в цьому допоможе нам Господь! 

Бажаємо всім миру і Божого благословення у добрих справах! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
до народу України щодо виборів Президента України 

 
15 травня 2014 року, м. Київ 

 
Шановні співгромадяни!  
 
Українська держава сьогодні переживає кардинальні зміни: 

попри численні виклики наше суспільство отримало унікальний 
шанс будувати власне майбутнє на демократичних засадах, дола-
ючи власну байдужість та поборюючи  корупційну спадщину.  

Після багатотисячних протестів на Майдані незалежності у 
Києві та в багатьох містах по всій Україні проти свавілля та 
безкарності влади, репресій та утисків громадянських прав, 
знову лише Український народ отримав право визначити 
подальшу долю нашої держави. І це право може бути реалізоване, 
насамперед, під час прямих і всенародних виборів Президента 
України.  

Закликаємо кожного виконати свій громадянський 
обов’язок – прийти 25 травня 2014 року на свою виборчу 
дільницю та взяти участь в обранні нового Глави Української 
держави! 

У цей день у такий спосіб кожен з нас може захистити Україну 
та потурбуватись про її безпеку та мир, оскільки наша держава 
потребує всенародного обраного Президента України з визна-
ченою Конституцією повнотою державної влади та кредитом 
суспільної довіри. 

З огляду на це, категорично неприйнятним є перешкоджання 
цьому мирному процесу з будь-якого приводу. Хто так чинитиме, 
підпадатиме під важку провину перед Богом і перед українським 
народом. 

Нехай кожен, усвідомлюючи свою відповідальність перед 
Богом, законом та прийдешніми поколіннями, голосує чесно та 
розсудливо, не продаючи свій голос і свою Вітчизну за примарні 
обіцянки чи підступні дари.  

Так само і кандидати, і всі політичні сили, і органи державної 
влади повинні не допускати брудної агітації та підкупів, 
застосування адміністративного ресурсу та маніпуляцій у ЗМІ, 
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фальшування голосування та підрахунку його результатів. Лише 
чесні та прозорі вибори гарантуватимуть повноту довіри 
українського суспільства та міжнародної спільноти до нового 
Президента України, що вкрай потрібно для подолання викликів 
сьогодення. 

У ці дні кожній віруючій людині особливо важливо підносити 
щоденні молитви за чесний та законний виборчий процес, за мир 
у нашій державі, цілісність та суверенітет України!  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з нагоди виборів до Верховної Ради України 
 

22 жовтня 2014 року, м. Київ 
 
Шановні співвітчизники! 
 
26 жовтня 2014 р. відбудуться вибори до Верховної Ради 

України. Перед новим складом парламенту стоятимуть надзвича-
йно важливі завдання забезпечити мир і територіальну ціліс-
ність для України, сприяти реформам та відновленню економіки. 

Слід підкреслити, що після конституційної реформи на 
Верховну Раду лягає більша відповідальність, адже від 
парламенту та утвореної в ньому більшості депутатів залежить 
формування Уряду. Тому більша відповідальність лягає і на 
кожного громадянина, адже від нашого спільного вибору 
залежить склад нової Верховної Ради. 

Особливо хочемо наголосити на моральній складовій виборів. 
Обман чи підкуп виборців, надання їм завідомо нездійсненних 
обіцянок, фальшування підсумків голосування є виявом 
неправди, яка є порушенням Божих заповідей. Тому ми 
закликаємо кандидатів у депутати та політичні сили пам’ятати 
про відповідальність не лише перед людським законом, але і 
перед Богом, Який бачить все. 

Дорогі виборці! Ми закликаємо вас використати час, який 
лишився до дня голосування, для кращого ознайомлення з 
кандидатами та політичними партіями,  щоби у день голосуван-
ня, 26 жовтня, помолившись, прийти на виборчі дільниці та 
зробити відповідальний, усвідомлений вибір. Не слід продавати 
свій голос ані за гроші чи інші матеріальні цінності, ані за солодкі 
обіцянки. Зробіть свій вибір чесно і за совістю.  

Україна перебуває у складному становищі, вихід з якого мож-
ливий завдяки стратегічному баченню майбутнього, твердим і 
виваженим крокам, єднанню зусиль. Безвідповідальність вибор-
ців чи обраних депутатами загрожує поглибленням суперечнос-
тей, більшою кризою та хаосом у державі. Тож оцінюйте 
кандидатів у депутати та політичні сили не за обіцянками, а за 
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плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед 
ними завданнями. 

Історія довела, що від голосу кожного з нас, від нашої волі 
творити добро і протистояти злу залежить багато. Усвідомлений, 
відповідальний, чесний вибір під час голосування 26 жовтня – ще 
один крок до побудови нової, мирної та процвітаючої Україні. 

Бажаємо всім мудрості від Господа та закликаємо на добрі 
справи Боже благословення! 

 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій 
 

+ ФІЛАРЕТ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Патріарх Київський і всієї Руси-України 
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Звернення 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з нагоди виборів Президента України 2019 року 
  

26 березня 2019 року, м. Київ 
 
Шановні співгромадяни, дорогі брати і сестри! 
 
Напередодні важливої події для держави і українського 

народу – виборів Президента України, вважаємо за необхідне 
звернутися до кожної людини, яка в сумлінні керується добром і 
справедливістю. Суперечки виборчого періоду часто сполучені із 
загостренням емоцій, невпевненістю, взаємним відчуженням. 
Бажаємо, щоби  впевненість і мир, які приходять від Всевиш-
нього, наново оселилися в серцях людських і надихнули 
виконати необхідний нам і нашим нащадкам вибір розумно і 
відповідально. 

Бо неспокій, який намагається опанувати нас, часто позбавляє 
тверезого розуму. Він веде до втрати розпізнання правди і 
неправди, добра і зла, можливості тверезої критичної оцінки, 
схиляє людину керуватися збентеженими емоціями, діяти лише 
з почуття заперечення. Галаслива розбурханість з часом 
промине. Але не промине і не зникне наслідок зробленого 
вибору. Він буде окреслювати наше буття і залишиться, навіть 
якщо ми після заспокоєння захотіли би його змінити. 

Тому варто стишити почуття й емоції до того, як вибір 
зроблений. Необхідно усвідомлено поставитися до того, кого і 
навіщо ми вибираємо, якими спонуканнями при цьому 
керуємося. Відповісти, чи цей вибір є особистим, продуманим у 
молитві наодинці з Господом, – або ж є лише наслідком навіювань 
і маніпуляцій через інформаційні технології, чи ще гірше – 
плодом підкупу. Тільки тверезий розум і вірність Божій правді 
під час його здійснення є запорукою того, що після виборів наше 
сумління буде спокійним. 

Вибираємо ключову фігуру для нашої держави – Президента, а 
також Верховного головнокомандувача, що особливо 
відповідально в умовах триваючого військового протистояння 
агресії на сході України. Президент має свої окреслені функції: 
забезпечити спокій існування держави ззовні і наявність 
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справедливого порядку зсередини. Кому довіримо ці важливі, 
складні та відповідальні обов‘язки – залежить від нас, і від нашої 
відповідальності, від здатності відрізнити телевізійні проекти – 
від реального життя, правдиві та здійсненні обіцянки кандидатів 
– від обману, бажане – від справді можливого. 

Вибираємо очільника держави не тільки для себе. Йдеться про 
спільне добро всього нашого суспільства і нашої країни. Не 
тільки тих, хто живе в ній сьогодні, але і про майбутні покоління, 
умови життя яких закладаються зараз. За їхню долю ми також 
відповідальні перед власним сумлінням і Богом, коли 
робитимемо вибір в день голосування. 

Саме тому перед тим, як зробити цей вибір, мусимо 
усвідомити: якою повинна бути наша держава? Кому довіримо 
мир, спокій і життя своє і наступних поколінь? Без тверезої 
відповіді на ці питання не буде сумлінного вибору. 

Найвищою цінністю для держави є справедливий мир, який 
забезпечує життя вільних людей у вільній країні. Вибори не 
повинні привести до спалахів ненависті і громадських 
заворушень. В людському гніві, особливо сполученому з 
насильством і порушенням закону, нема правди Божої. 
Насильство, яке веде до громадянської ворожнечі, має бути 
засудженим сумлінням кожної людини. Мирне порозуміння, 
повага до тих, хто має іншу думку, відкидання агресивної 
конкуренції задля спільного добра – ось єдиний плідний шлях, в 
якому мають відбуватися правдиві вибори. Бо ми вибираємо 
життя, вибираємо добро, вибираємо майбутнє, тому вибори 
повинні бути не «проти», але вибором «за» – за цінності та особу, 
хто втілюватиме їх у життя. 

Вважаємо, що люди віри і совісті мають сьогодні стати також 
провідниками громадянської гідності, захисниками 
громадянського миру і громадянської тверезості. Маємо на це 
Боже благословення. Мусимо також зупиняти спроби незаконно 
використати релігійні спільноти у виборчому процесі. Голос 
сумління і посилена спільна молитва нехай стануть запорукою 
нашої вірності Богові у цьому нелегкому часі. 

Наприкінці хочемо нагадати всім, хто вірить в Бога: все наше 
життя сполучене з вибором – між тим, що згідне з волею Божою, 
і тим, що суперечить їй. Вибір мусить бути здійсненим. І для того 
він спершу мусить бути огорнутим молитвою, мусить бути 
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довірений Тому, на Кого ми всі уповаємо в вірі нашій. Господь 
Вседержитель доповнить те, що ми нездатні зробити, і не покине 
нас, якщо ми Його не відкинемо. А також пам'ятаймо, що як і до 
виборів, під час них і після них, Бог хоче, аби ми любили Його і не 
переставали любити усіх наших ближніх. 

Бажаємо всім громадянам зробити усвідомлений добрий 
вибір, а Україні – миру і доброго майбутнього. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

напередодні другого туру виборів Президента України 
 

17 квітня 2019 року, м. Київ 
 
Напередодні другого туру виборів Президента України, який 

відбудеться 21 квітня 2019 року, Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій закликає всіх громадян України, що 
мають право брати участь у голосуванні, прийти до виборчих 
дільниць і свідомо виконати свій громадянський обов'язок. 

Наголошуємо: за жодних умов не продавати свій голос, не 
брати участь у фальсифікаціях і провокаціях!  

Закликаємо всі політичні сили не провокувати насильство та 
не поширювати ворожнечу у медіа, утриматись від агресії та 
персональних образ, не піддаватися на провокації і зберігати 
громадський порядок. Україна є демократичною і правовою 
державою, а спроби розпалити суспільну ворожнечу лише 
сприяють ворогам української державності та використо-
вуються ними на власну користь. 

На цих виборах Україна повинна підтвердити, що незважаючи 
на триваючу війну та тимчасову окупацію частини її території, 
вона є і залишиться справі демократичною країною, де 
виконуються закони, і вибори відбуваються виключно у 
демократичний спосіб.  

Після виборів усі кандидати повинні бути готовими співпра-
цювати зі своїми політичними опонентами в ім'я спільного блага 
народу України і зміцнення держави, зокрема плекаючи 
цілісність і соборність України у державних кордонах, визнаних 
міжнародним співтовариством. 

Молимося за чесні та мирні вибори, за добробут для народу 
України та за подальшу розбудову української держави! 

 
 



173 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

із запитаннями до учасників парламентських виборів 
 

28 червня 2019 року, м. Київ 
 

Голові політичної партії  
«Слуга народу»  
РАЗУМКОВУ  Д. О. 

 
Шановний Дмитро Олександрович! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 

представляє біля 95 % усіх релігійних громад України, зокрема 
православних, греко- і римсько-католицьких, євангельських 
протестантських, іудейських і мусульманських, напередодні 
позачергових виборів до Верховної Ради України вважає своїм 
громадянським обов’язком звернути Вашу увагу як учасника 
виборчих перегонів на питання, які турбують мільйони віруючих 
громадян України.  

Окрім важливих для поступу українського суспільства 
викликів таких, як встановлення справедливого судочинства та 
верховенства права, боротьба з корупцією та забезпечення 
рівності всіх перед законом, збереження суверенітету та 
цілісності України, водночас хочемо акцентувати увагу на 
духовних і моральних засадах розбудови нашої держави та 
проблематиці ціннісних орієнтирів керівництва держави. 
Водночас, для багатьох віруючих різних конфесій важливо до дня 
голосування, 21 липня цього року, дізнатися позицію очолюваної 
Вами партії стосовно наступних питань: 

1. Чи вбачає Ваша політична партія важливим утверджувати 
в Україні свободу віросповідання та релігійний плюралізм, 
розвиваючи діалог та взаємодію з релігійною спільнотою на 
партнерських засадах, у тому числі під час законотворчого 
процесу? 

2. Чи вбачає Ваша політична партія пріоритетом державної 
політики питання захисту сімей та дітей: зокрема, ініціювання 
розробки та прийняття державної програми щодо підтримки 
сімей з відповідним фінансуванням та підвищення рівня 
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державної сімейної політики до рівня центрального органу 
виконавчої влади? 

3. Чи буде Ваша політична партія в процесі європейської 
інтеграції України, незважаючи на тиск з боку західних 
партнерів, відстоювати національні інтереси та притаманні для 
українського суспільства сімейні, духовні та моральні цінності? 

4. Чи Ваша політична партія можете гарантувати відмову від 
ідеї просування на державному рівні одностатевих відносин, 
одностатевих партнерств та гендерної ідеології, яка викривлює 
розуміння понять “стать”, “подружжя”, “сім’я” (у тому числі 
відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції, а також не 
сприяти публічній пропаганді одностатевих відносин і трансген-
дерного руху)? 

5. Чи вбачає Ваша політична партія за необхідне залучати 
церкви і релігійні організації України як повноправних учасників 
громадянського суспільства до розробки та подальших 
громадських обговорень змін до Конституції України? 

6. Чи вбачає Ваша політична партія за доцільне покращення 
правового механізму практичної реалізації Закону України «Про 
захист суспільної моралі» з метою запобігання розбещенню 
неповнолітніх, розпалюванню міжнаціональної та міжрелігійної 
ворожнечі у медіа та засобами реклами? 

Просимо надати відповідь у відкритій формі, публікуючи її на 
офіційному сайті Вашої партії. Будемо вдячні за Вашу відповідь і 
відповідальну поставу перед нашою країною.  

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій  

З повагою, 
 

Єпископ Віталій КРИВИЦЬКИЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Ординарій Київсько-Житомирський  
Римсько-Католицької Церкви в Україні 

 

Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО також надіслала 
іншим учасникам парламентських виборів 2019 року. 
Відповіді на ці звернення дивіться за цим посиланням: 
bit.ly/2019-answers 
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ЗВЕРНЕННЯ ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

 

ЗВЕРНЕННЯ  
керівників Церков і релігійних організацій 

до своїх вірних та всіх людей доброї волі 
у зв’язку з суспільно-політичною ситуацією в Україні 

 
10 грудня 2013 року, м. Київ 

 
Дорогі брати і сестри! Шановні співгромадяни! 
 
У зв’язку з загостренням суспільно-політичної ситуації в 

країні Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
звертається до віруючих різних релігій та конфесій з закликом 
підсилити молитви за мир і спокій, за припинення розбрату та 
ворожнечі, за порозуміння та розв’язання конфлікту. Ми 
засуджуємо акти насильства і жорстокості, вчинені як проти 
мирних учасників громадських акцій та журналістів, так і проти 
правоохоронців, які виконували обов’язок відповідно до присяги. 

Звертаємося до діючої влади з закликом забезпечити 
конституційні права і свободи громадян, не застосовувати силу 
щодо мирних зібрань, взяти до уваги вимоги протестувальників, 
а також провести неупереджене розслідування випадків 
провокацій та силового протистояння і покарати винних. 

Закликаємо весь народ України, не залежно від політичних 
переконань, бути мудрим і відповідальним, утримуватися від 
насильницьких і протиправних дій та не піддаватися на 
провокації. 

Закликаємо українське суспільство, владу і опозицію, до 
діалогу та спільного пошуку прийнятного шляху виходу з кризи. 
Пам’ятаймо, ми є частинами єдиного народу, єдиної країни. 
Неможна допустити, щоб політичне протистояння стало причи-
ною для порушення цілісності нашої держави.  

Ми – члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організа-
цій, повноважні представники релігійної спільноти України, яка 
є значною і невід’ємною частиною українського громадянського 
суспільства, є різними за своїми переконаннями та світоглядом, 
однак ми живемо і трудимось в дусі взаємного розуміння, поваги 
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і миру. А тому закликаємо всіх вас до суспільного і політичного 
порозуміння, взаємної поваги і миру для блага нашого народу. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій готова у 
міру можливого сприяти налагодженню діалогу й зробити все 
необхідне для примирення й відновлення стабільності у нашій 
Державі.  

Боже Великий Єдиний, нам Україну храни! 
 

На доручення Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій 

 
Митрополит ВОЛОДИМИР 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Предстоятель Української Православної Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з нагоди Дня Соборності та Свободи України 
 

22 січня 2014 року, м. Київ 
 
День Соборності та Свободи України – це особливе свято, яке 

не лише нагадує нам про непорушну єдність усіх Українських 
земель в незалежній вільній Державі, але й символізує єдність 
українців в різноманітності думок, поглядів та підходів до 
творення нашого майбутнього. 

Сьогодні в Україні триває протистояння, яке останніми днями, 
нажаль, набуло гострого силового характеру. В центрі Києва 
відбулися сутички між мітингувальниками та міліцією, внаслідок 
чого сотні людей отримали поранення. Фактично країна 
опинилася на межі громадянської війни. 

Церкви та релігійні організації України принципово 
засуджують силові дії, що ведуть до ескалації конфлікту. Сьогодні 
і влада, і опозиція, і громадські активісти мають припинити 
насильство та сісти за стіл переговорів. Всі сторони протисто-
яння мають усвідомити свою відповідальність за збереження 
єдиної соборної Української держави та розпочати конструк-
тивний діалог з метою подолання суспільно-політичної кризи. 
Сподіваємось, що сьогоднішнє свято Соборності і Свободи 
України допоможе знайти дорогу до примирення та порозуміння 
між владою і народом, між різними політичними силами та 
громадянським суспільством.  

Ми закликаємо берегти територіальну цілісність України та 
рішуче відкидати будь-які ідеї сепаратизму чи розділення нашої 
Батьківщини, бо ми – один народ! Необхідно виявляти братер-
ську та сестринську любов до співвітчизників, незважаючи на 
походження, мову, релігію тощо. Розпалювання ж ненависті до 
людини через етнічні  та релігійні відмінності є неприпустимим. 

Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, відмінні між собою за конфесійною, релігійною і 
навіть етнічною приналежністю, закликаємо усіх віруючих 
громадян нашої соборної держави до молитви за єдність, 
порозуміння, мир та гідне майбутнє народу України. Ми готові 
сприяти початку конструктивного діалогу. 
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Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни! 
 

За дорученням Головуючого у ВРЦіРО 
 

+ АНТОНІЙ 
Митрополит Бориспільський і Броварський, 

Керуючий справами Української Православної Церкви 
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КОМЮНІКЕ 
екстреного засідання Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій  
 

22 січня 2014 року, м. Київ 
 

У зв'язку з останніми подіями в Україні, 22 січня 2014 року 
відбулося екстрене засідання Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій (ВРЦіРО).  

За результатами засідання ми, глави та представники 
конфесій: 

1. Гостро засуджуємо факти вбивств, за які несе відпові-
дальність перед Богом кожен, хто до цього причетний. Нікому не 
дозволено переступати Божу заповідь «Не вбивай!». 

2. Закликаємо негайно припинити кровопролиття. 
3. Засуджуємо використання Церков і релігійних організацій 

в політичних технологіях. 
4. Просимо про термінову зустріч як з Президентом України 

В. Ф. Януковичем, так і з очільниками опозиції. 
5. Закликаємо вірних Церков і релігійних організацій України 

до посиленої молитви і посту за збереження миру і цілісності 
Соборної Української Держави. 
 
 
 

ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
за результатами зустрічі з президентом і опозицією 

 
25 січня 2014 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає 

Президента України та опозицію невідкладно сьогодні сісти за 
стіл переговорів для знаходження виходу із надскладної ситуації, 
що склалась у Державі, негайного припинення кровопролиття та 
братовбивчого протистояння, відновлення Верховною Радою 
конституційного ладу, повернення повноти прав і свобод 
громадян, збереження територіальної цілісності країни. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з приводу ескалації насильства у Києві 
 

19 лютого 2014 року, м. Київ 
  

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій рішуче 
засуджує насильство, кровопролиття та вбивства, що мали місце 
у Києві 18 лютого 2014 року та тривають досі. 

Ми знову і знову закликаємо, просимо й благаємо сторони 
протистояння припинити силові дії, а представників влади й 
опозиції продовжити переговори. До завершення переговорів ми 
закликаємо владу і опозицію негайно зупинити силові дії з обох 
боків. 

Закликаємо всіх до відповідальності і мудрості. Від кожного з 
нас залежить, чи зможемо ми зупинити братовбивчий конфлікт. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій готова 
включитись усіма доступними засобами до відновлення миру в 
нашій країні. 

Закликаємо віруючих продовжувати молитви про Україну, її 
мир, єдність та незалежність. В єдності сила народу – Боже, нам 
єдність подай! 
  

За дорученням Головуючого у ВРЦіРО 
 

+ АНТОНІЙ 
Митрополит Бориспільський і Броварський, 

Керуючий справами Української Православної Церкви 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

за підсумками зустрічі з керівництвом  
Верховної Ради України 

 
26 лютого 2014 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 

упродовж останніх майже трьох місяців, послідовно виступала на 
захист мирних протестів, проти застосування сили й за 
покарання винуватих, за підсумками зустрічі з керівництвом 
Верховної Ради України: 

1. Висловлює свою підтримку легітимній державній владі 
України і звертається до неї із закликом якнайшвидше 
забезпечити повне відновлення конституційного ладу та 
утвердження політичних, економічних та інших фундамен-
тальних прав і свобод громадян. Особливу увагу ми звертаємо на 
необхідність рішучого, послідовного і системного поборювання 
корупції, яка роз’їдає суспільний організм і є порушенням 
заповідей наших релігій. 

2. Ми ще раз підтверджуємо свою заяву від 22 лютого цього 
року, де  категорично засуджується будь-яка дискусія щодо 
можливого розділення нашої Батьківщини, будь-які спроби 
сепаратизму й наголошується, що «територіальна цілісність 
України, незалежність якої дарована нам Богом, є цінністю для 
нашого народу, а тому допустити її розділення ми не маємо 
права, бо це гріх перед Богом та майбутніми поколіннями нашого 
народу».  

Ми  засуджуємо провокування протистоянь та ворожнечу між 
жителями різних регіонів України, представниками різних 
національних меншин та віросповідань і закликаємо владу 
утриматися від будь-яких кроків, які б могли бути витлумачені 
як такі, що спрямовані на розділення українців за релігійною, 
мовною, національною, регіональною чи будь-якою іншою 
ознакою. В умовах важкого випробування ми маємо зберегти 
єдину Українську державу та запобігти усім можливим спробам її 
розділення. Звертаємося до всіх із закликом не піддаватися на 
провокації та ні в якому разі не підтримувати гасел, спрямованих 
проти територіальної цілісності України. 
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3. В нинішній суспільно-політичній ситуації ми, і Церкви та 
релігійні організації, і органи державної влади, маємо докласти 
максимум зусиль для збереження в Україні релігійного миру. У 
жодному випадку не можна допустити протистояння на 
релігійному ґрунті. Наша велика українська родина має бути 
єдиною в різноманітті. У вільній державі кожен має право на 
вільне висловлювання своїх релігійних переконань та не 
перешкоджати такому ж вільному сповідуванню інших поглядів. 
Держава має бути гарантом свободи віросповідання, а ми готові 
допомагати державі в реалізації цієї важливої конституційної 
функції. 

4. Закликаємо усіх громадян нашої Держави сумлінно 
виконувати свої службові та громадські обов’язки, 
дотримуючись чинного законодавства та відкидати надлишкову 
емоційність чи острах перед змінами, які можуть бути тільки до 
кращого майбуття. Ми за цим пильно слідкуватимемо та, при 
потребі, задіюватимемо увесь наш авторитет і потенціал.   

5. Ми готові до подальшої співпраці з оновленою владою та 
очікуємо від неї мудрості, наполегливості й чесності, що приведе 
нашу Батьківщину до духовного та економічного благополуччя, 
яке наш народ заслужив своєю вірою, стійкістю та героїчною 
боротьбою. 

 
За дорученням Головуючого у ВРЦіРО 

 
+ АНТОНІЙ 

Митрополит Бориспільський і Броварський, 
Керуючий справами Української Православної Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо нормалізації суспільно-політичної ситуації  
в Україні з огляду на внутрішні та зовнішні виклики 

 
21 березня 2014 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, задля 

швидкого і мирного вирішення існуючих внутрішніх та зовніш-
ніх викликів для нормалізації суспільно-політичної ситуації в 
Україні: 

 
1. Ще раз підкреслює свою відданість виключно мирному і 

правовому врегулюванню ситуації в Україні та підтверджує 
принципи, викладені у «Зверненні керівників Церков і релігійних 
організацій до своїх вірних та всіх людей доброї волі у зв’язку з 
суспільно-політичною ситуацією в Україні» від 10 грудня 2013 р., 
у «Зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
з нагоди Дня Соборності та Свободи України» від 22 січня 2014 р., 
у Комюніке екстреного засідання Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій від 22 січня 2014 р., «Заяві Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій за результатами зустрічі з 
Президентом і опозицією» від 25 січня 2014 р., «Заяві Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій за підсумками зустрічі 
з керівництвом Верховної Ради України» від 26 лютого 2014 р. та 
у «Заяві Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій у 
зв’язку з рішенням Ради Федерації Федерального Зібрання Росій-
ської Федерації від 1 березня 2014 року» від 2 березня 2014 р. 

2. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
позитивно оцінює факт стабілізації внутрішньої ситуації в країні, 
дій чинної влади для її осягнення та ще раз закликає усіх 
громадян нашої Держави відкидати надлишкову емоційність і 
сумлінно виконувати свої службові та громадянські обов’язки, 
суворо дотримуючись чинного українського законодавства, а 
службовців усіх видів, додатково – морального обов’язку 
дотримання даної вами присяги. Це особливо важливо з огляду 
на зовнішні загрози для територіальної цілісності України в 
кордонах, визначених чинною Конституцією України.  
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3. Ми закликаємо владу та населення України до 
термінового впорядкування, згідно з законами нашої Держави, 
поводження зі зброєю та її володіння. Законні санкції за 
порушення цих норм мають бути безумовно застосовані щодо 
кожного порушника, незалежно від заслуг та мотивації 
незаконного володіння зброєю. Адже йдеться про явну загрозу 
найвищим цінностям: людському життю і здоров’ю та 
національній безпеці Вітчизни. Для тих, хто відчуває поклик та 
готовий захищати Батьківщину, згідно зі своїми релігійними і 
громадськими переконаннями зі зброєю в руках, на даний 
момент є всі законні способи для реалізації цього благородного 
покликання. 

 
Ми переконані, що подальші консолідовані дії влади та 

громадян на підставі вищезгаданих принципів та дотримання 
основоположних прав людини і громадянина сприятимуть 
національній солідарності всього народу України, зміцненню 
конституційного ладу, виходу нашої держави з кризи у 
міждержавних відносинах з Російською Федерацією та збережен-
ню територіальної цілісності нашої Вітчизни – України. 
 

+ ОНУФРІЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Митрополит Чернівецький і Буковинський 
Місцеблюститель Київської Митрополичої кафедри 

Української Православної Церкви 
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КОМЮНІКЕ 
засідання Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

3 квітня 2014 року, м. Київ 
 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, що зібра-
лася 3 квітня 2014 року в Національному заповіднику «Софія 
Київська»:  

1. Висловила глибоке переконання в необхідності вибудову-
вання в Україні стратегічного партнерства Церков та релігійних 
організацій з українським суспільством та державою; 

2. Констатувала, що незважаючи на період суспільно-
політичної кризи, який переживає наша держава, Церкви та 
релігійні організації зберігають міжконфесійний та міжрелігій-
ний мир; 

3. Засудила провокації та штучні намагання розпалення 
ворожнечі на релігійному ґрунті. Також засудила прояви 
сепаратизму та виступила за цілісність України в її міжнародно-
визнаних кордонах; 

4. Запропонувала, з метою подолання наслідків атеїстич-
ного минулого, реалізації конституційних свобод та налагод-
ження конкретних механізмів співпраці Церков і релігійних 
організацій з державою, прийняти закон «Про концепцію 
державно-церковних відносин». ВРЦіРО вітає той факт, що цей 
законопроект знаходиться серед першочергових у програмі 
нового уряду, та надіється, що найближчим часом цей важливий 
акт буде прийнято; 

5. Підкреслила гостру необхідність законодавчого вирішення 
конкретних проблем Церков і релігійних організацій шляхом 
прийняття Верховною Радою України відповідних законів, що 
мають спільну підтримку всіх членів ВРЦіРО. 
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ЗВЕРНЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З АГРЕСІЄЮ РОСІЇ  
ПРОТИ УКРАЇНИ 

 
ЗАЯВА 

Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій 
у зв’язку з рішенням Ради Федерації  

Федерального Зібрання Російської Федерації  
від 1 березня 2014 року 

 
2 березня 2014 року, м. Київ 

 
1 березня 2014 року Рада Федерації Федерального Зібрання 

РФ за поданням Президента Росії дала згоду на застосування 
російських військ в Україні. Введення військових сил іншої 
держави на територію України є загрозою не тільки для нашої 
країни, але й для миру та спокою на Європейському континенті 
загалом.  

Ми закликаємо владу Росії відмовитися від військового та 
іншого, не передбаченого міжнародним правом та двосторон-
німи угодами втручання у внутрішні справи України. Російські 
можновладці мають усвідомити свою відповідальність перед 
Богом і перед людством за можливі непоправні наслідки військо-
вого конфлікту на українській землі. 

Український народ має дружні, братні почуття до російського 
народу. Громадяни України не бажають розпалювання 
ворожнечі. Ми хочемо і надалі будувати з Росією братні 
відносини як суверенна, незалежна держава. 

Ще раз засвідчуємо визнання легітимними сформованих 
Верховною Радою України органів державної влади та 
призначених Головою Верховної Ради України, в.о. Президента 
України О. Турчиновим та Урядом України посадових осіб. 

Ми звертаємося до міжнародного співтовариства з проханням 
зробити усе можливе для збереження миру в Україні та 
збереження територіальної цілісності, суверенітету і недоторка-
ності кордонів  Української держави. Підрив миру і стабільності в 
Україні загрожує зруйнувати всю сучасну систему світової 
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безпеки. Тому слід вжити всіх заходів, щоби в Україні внаслідок 
введення іноземних військ не розгорілася війна.  

Церкви та релігійні спільноти України – з українським 
народом. Закликаємо усіх до посиленої молитви за нашу 
Батьківщину. 

Нехай Господь береже всіх нас! 
 

+ ОНУФРІЙ 
Головуючий у ВРЦіРО, 

Митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ, 
Місцеблюститель Київської митрополичої кафедри 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо посягань на свободу віросповідання та  
спроб розпалення міжконфесійної ворожнечі 

 
6 червня 2014 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

глибоке занепокоєння спробами під будь-якими гаслами 
розпалити в Криму та інших регіонах України міжконфесійну 
ворожнечу, втягнути Церкви і релігійні організації, духовенство 
у безпосереднє силове протистояння. 

Всім відома відмінність у поглядах між релігійними 
конфесіями в Україні. Також і взаємні відносини між окремими 
Церквами чи їх місцевими громадами не завжди позбавлені 
протиріч, в тому числі у майнових справах. Однак, великим 
досягненням українського народу, релігійної спільноти в нашій 
державі, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організації є 
збереження миру і міжконфесійного порозуміння, налагодження 
між релігійними організаціями діяльної та плідної співпраці у 
різних сферах, де це є можливим. 

Ми хочемо, щоб ці досягнення були збережені, а 
міжконфесійне порозуміння сприяло досягненню миру та 
порозуміння в Україні. Тому, враховуючи важкі обставини, у яких 
перебуває зараз наша країна, ми вважаємо особливо 
небезпечними будь-які спроби насильницького і самоуправного, 
з погрозами життю духовенства і віруючих, вирішення існуючих 
міжконфесійних протиріч або майнових конфліктів. 

Переконані, що протиріччя мають вирішуватися у цивілізо-
ваний спосіб, на основі державних законів і справедливості 
шляхом діалогу або на підставі правочинних судових рішень. 
Насильство не вирішує проблем, а лише породжує нові, бо зло 
породжує більше зло. 

Тому ми звертаємося до української влади, а також до діючої 
влади в Криму, із закликом робити все можливе для недопу-
щення силових дій у міжконфесійних відносинах. Також ми 
закликаємо всіх наших вірних і прихильників не піддаватися на 
провокації, не брати участі у силових діях щодо прихильників 
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інших конфесій, не сприяти розпалюванню міжконфесійної 
ворожнечі та шанувати свободу віросповідання кожної людини. 

Ми засуджуємо будь-які спроби вирішувати міжконфесійні та 
міжрелігійні конфлікти із застосуванням насильства та 
запереченням права на вільне сповідування своєї віри. Ми 
усвідомлюємо, що існують деструктивні сили, зацікавлені у 
поглибленні кризи в Україні, у розпалюванні ще більшого 
протистояння, у включенні в нього релігійного чинника. 
Спільними зусиллями нам вдавалося зберігати в Україні 
міжконфесійний мир, зупиняти провокації. Сподіваємося, що так 
буде і надалі. 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
Представник Головуючого у ВРЦіРО 

 
+ АНТОНІЙ 

митрополит Бориспільський і Броварський 
Керуючий справами Української Православної Церкви 
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Звернення 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо ситуації на Сході України 
 

9 липня 2014 року, м. Київ 
 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій протягом 
останніх тижнів зверталась зі словами підтримки позиції 
Президента України П.О. Порошенка щодо мирного врегулю-
вання збройного конфлікту на Сході України та висловлювала 
готовність посильно сприяти в реалізації його мирного плану. 

Однак, ситуація на Сході України продовжує бути напруженою. 
У зв’язку з останніми подіями в цьому регіоні, звертаємося до 
всіх, хто незаконно тримає в руках зброю, скласти її та припинити 
кровопролиття. 

Знову підкреслюємо засвідчену нами раніше позицію, що 
територіальна цілісність України, незалежність якої дарована 
нам Богом, є цінністю для нашого народу, а тому допустити її 
розділення ми не маємо права, бо це гріх перед Богом та майбут-
німи поколіннями нашого народу. 

Ми звертаємось до всіх людей доброї волі про всебічне 
сприяння якнайшвидшому звільненню всіх заручників, в тому 
числі й священнослужителів, та ще раз закликаємо усіх відмови-
тись від такого роду способів боротьби, а мирними шляхами 
врегулювати цей збройний конфлікт.  

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засуджує 
будь-які релігійні переслідування та дискримінацію віруючих 
Донецької та Луганської областей, а також захоплення церков-
них споруд і інших релігійних приміщень та використання їх у 
збройному конфлікті, якими б мотивами це не виправдовува-
лося. 

Ми засвідчуємо нашу солідарність з людьми, які постраждали 
від збройного конфлікту, та закликаємо наших вірних до діяльної 
допомоги та справ милосердя нашим братам і сестрам зі Сходу 
України. Ще раз закликаємо всіх наших вірних до посилених 
молитов за мир і злагоду в цей складний для нашої Батьківщини 
час. 

+ ОНУФРІЙ, Митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ, 
Місцеблюститель Київської Митрополичої кафедри 
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КОМЮНІКЕ 
засідання Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій від 9 липня 2014 року 
 
Члени Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій 

провели засідання 9 липня 2014 року в Національному 
культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький 
Арсенал». 

Під час засідання члени ВРЦіРО висловили співчуття 
Українській Православній Церкві з приводу смерті її Предсто-
ятеля – Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 
Володимира. Було констатовано, що спочилий ієрарх за свого 
життя докладав особливих зусиль до розвитку міжконфесійних 
контактів, сприяв міжконфесійному миру та порозумінню. 

Члени ВРЦіРО прийняли звернення до Президента України 
П.О. Порошенка з переліком актуальних питань та проблем у 
державно-конфесійних відносинах.  

Також ВРЦіРО направила звернення до Глави держави, Уряду 
та Парламенту з проханням не допустити ліквідації Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. 

Учасники засідання також обговорили актуальні питання 
взаємовідносин з державою. Було відзначено недопустимість 
втягування церков та релігійних організацій в політичні процеси 
та незаконного втручання в їх внутрішні справи. 

Глави основних українських конфесій також прийняли 
звернення щодо ситуації на Сході України, в якому закликали 
всіх, хто незаконно тримає зброю, скласти її та припинити 
кровопролиття, звільнити з полону заручників, в тому числі й 
священнослужителів, не захоплювати та не використовувати 
церковних споруд та релігійних приміщень у збройному 
конфлікті. 

Лідери українських релігійних спільнот засвідчили солідар-
ність з людьми, які постраждали від збройного конфлікту, та 
закликали своїх вірних до діяльної допомоги та справ милосердя 
братам і сестрам зі Сходу України. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до засобів масової інформації 
 

23 липня 2014 року, м. Київ 
 

У сучасному бутті засобам масової інформації відведена 
важлива роль у формуванні громадської думки у суспільстві та 
міжлюдських взаємовідносин у світі. Похвально, приємно і 
суспільно корисно, коли ця роль здійснюється відповідально, з 
дотриманням загальнолюдських принципів моралі, законодав-
ства та високих стандартів сучасної журналістики. 

Однак, все частіше ми стаємо свідками іншого роду 
“журналістики” – інформаційних воєн, які ведуться як між краї-
нами та народами, так і всередині нашої країни, коли Істина 
брутально підміняється відвертою брехнею.  

У таких випадках засоби масової інформації, які покликані 
свідчити і доносити до людей правду, особливо останнім часом 
використовуються з метою розпалювання ворожнечі проти 
України, виправдовування зовнішньої агресії проти нашої 
держави, порушення її суверенітету й територіальної цілісності. 
Визнаючи правду однією з найвищих цінностей, ми вважаємо 
недостойним та засуджуємо розповсюдження неправдивої і 
фальшивої інформації про події в Україні.  

На превеликий жаль релігійна сфера не є виключенням. В 
нашій країні та з-за кордону зі сторони телеканалів та інших ЗМІ 
неодноразово спостерігалося поширення неправдивої, недосто-
вірної та часом провокаційної інформації на релігійну тематику. 
Внаслідок цього формується негативне ставлення як до віруючих 
та релігійної спільноти взагалі, так і до окремих українських 
конфесій та релігійних організацій і їх представників, що може 
призвести до посилення поділу та провокувати ворожнечу 
всередині українського суспільства, і, як наслідок, привести до 
вкрай небезпечного суспільного протистояння на релігійному 
ґрунті. 

Такі дії загрожують внутрішній безпеці нашої країни, яка 
сьогодні як ніколи має потребу в єдності та консолідації всіх своїх 
здорових сил. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
докладає багато зусиль для збереження миру і дотримання 
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міжконфесійного порозуміння в українському суспільстві. Ми не 
можемо допустити, щоб ці зусилля були змарновані шляхом 
зловживання свободою слова як в українських, так і в закордон-
них ЗМІ. 

Ми усвідомлюємо потребу суспільства у всебічному, 
зваженому, об’єктивному інформуванні про церковне і релігійне 
життя, в тому числі потребу висвітлення проблемних питань 
життя конфесій та міжконфесійних відносин. Церкви і релігійні 
організації відкриті до конструктивної співпраці із засобами 
масової інформації для досягнення цієї мети. Зі свого боки ми 
закликаємо як українські, так і закордонні ЗМІ, об’єктивно та 
неупереджено висвітлювати події суспільно-політичного, міжна-
ціонального, релігійного та міжконфесійного життя в Україні. 
Всім нам належить пам’ятати, що неправда є одним з найважчих 
гріхів, за який неправдомовець несе також і духовну 
відповідальність.  

Сподіваємося, що конструктивна співпраця Церков та 
релігійних організацій з представниками медіа сприятиме 
припиненню зовнішньої агресії проти України, зупиненню 
кровопролиття, подоланню ворожнечі, формуванню високо-
морального, мирного, стабільного, злагодженого й консолідо-
ваного українського суспільства, зміцненню української держав-
ності, встановленню справедливих відносин з іншими країнами. 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
+ ФІЛАРЕТ 

Головуючий у ВРЦіРО, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України, 

Предстоятель Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 
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КОМЮНІКЕ  
круглого столу Церков і релігійних організацій  

України та Росії  
 

11 вересня 2014 року, м. Осло  
 

Ми, учасники Круглого столу, глави та представники Церков і 
релігійних організацій України та Росії, християни, мусульмани, 
іудеї,  

– за підсумками спільної зустрічі 9-11 вересня 2014 року,  
– висловлюючи особливу сердечну подяку Норвезькому 

Біблійному Товариству і всім організаціям, які підтримали цю 
роботу, за всебічне сприяння у проведенні зустрічі, гостинність, 
виняткову увагу і доброзичливість,  

зазначаємо наступне. 
 
Ми глибоко сумуємо і молимося про всіх постраждалих в ході 

конфлікту в Донецькій і Луганській областях як серед мирного 
населення, так і серед військових.  

Ми закликаємо всіх віруючих продовжувати молитву про мир 
в Україні і в міру можливого сприяти встановленню миру.  

Маючи в одних питаннях спільні, а в інших різні точки зору 
щодо причин, подій і наслідків нинішньої кризи, ми прагнемо в 
діалозі до взаємного порозуміння, усвідомлюючи, що наша мета 
– свідчити правду і служити досягненню миру.  

Ми вітаємо і підтримуємо зусилля як наших країн, так і 
міжнародного співтовариства, спрямовані на припинення крово-
пролиття, встановлення в Україні миру з урахуванням загально-
визнаних у міждержавних відносинах принципів.  

Ми підтримуємо гуманітарну діяльність, спрямовану на 
полегшення страждань жителів Донбасу, вимушених переселен-
ців і біженців. Важливо, щоб гуманітарна допомога надавалася 
відповідно до міжнародних норм.  

Ми закликаємо кожного з учасників конфлікту за жодних 
обставин не допускати дій, що принижують людську гідність, не 
використовувати тортури, не допускати викрадення людей, в 
тому числі з метою викупу, а також протидіяти мародерству.  

Як релігійні діячі ми особливо звертаємо увагу на необхідність 
дотримання в зоні конфлікту права на свободу совісті. 
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Насильницькі дії щодо духовенства та віруючих, храмів та 
молитовних будинків будь-якої з діючих в Донецькій і 
Луганській областях конфесій неприпустимі.  

Ми позитивно оцінюємо проведену зустріч і вважаємо за 
необхідне надалі розвивати всебічний діалог між представника-
ми релігійних спільнот Росії та України, в тому числі з метою 
подолання негативних наслідків нинішньої ситуації як всередині 
України, так і у відносинах між нашими країнами.  

Ми розуміємо, що дане комюніке не охоплює все коло питань, 
що обговорювалися під час зустрічі, а також всіх проблем, які 
вимагають свого вирішення. Тому ми готові до продовження 
діалогу задля досягнення взаєморозуміння і зміцнення 
братерських відносин між нашими народами.  

Дякуємо Всевишньому за благословення нашої зустрічі і 
уповаємо на Його волю! Амінь. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

на підтримку благодійництва  
та волонтерської діяльності 

 
31 жовтня 2014 року, м. Київ 

 
Шановні співвітчизники! 
Україна переживає один з найважчих моментів своєї історії. 

Тому зараз в нашому суспільстві як ніколи потрібними є взаємна 
допомога, підтримка, милосердя та благодійність. 

Надходить зима, коли вимушені переселенці зі Сходу України 
та Криму, люди, які залишаються в містах і селах, зруйнованих 
внаслідок бойових дій, українські воїни та добровольці 
потребуватимуть особливої допомоги та підтримки. 

Церквами і релігійними організаціями, разом з багатьма воло-
нтерами та за сприяння тисяч не байдужих людей, вже зібрано та 
направлено потребуючим багато гуманітарної допомоги, засобів 
захисту, коштів. Але не слід на цьому зупинятися – зимові холоди, 
зруйнована інфраструктура, відсутність нормального постачан-
ня їжі є викликами, з якими впоратися зможемо лише всі разом. 

Тому вітаючи і благословляючи милосердну, благодійну, воло-
нтерську діяльність ми закликаємо всіх, а особливо – вірних, які 
належать до наших Церков і релігійних організацій, до посильної 
участі в ній. Українські військові, жителі Сходу України, вимушені 
переселенці потребують нашої уваги та підтримки. 

Звертаємося також до держави з проханням сприяти налагод-
женню більш тісної взаємодії між державними структурами та 
волонтерами у збиранні та розповсюдженні гуманітарної допо-
моги. Нікому не треба боятися якоїсь конкуренції, адже добрі 
справи найперше робляться не для слави чи похвали, а для блага 
ближніх. 

Закликаємо на всіх благодійників та на добрі справи Боже 
благословення! 

Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  
 

+ ФІЛАРЕТ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Патріарх Київський і всієї Руси-України 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини 
 

10 лютого 2015 року, м. Київ 
 

Дорогі брати і сестри, співвітчизники! 
 
Вперше від часу відновлення своєї незалежності Україна 

постала перед загрозою зовнішньої небезпеки та особливими 
внутрішніми викликами. Норми міжнародного права та 
принципи моралі плюндруються у намаганні змусити українців 
відмовитися від можливості самостійно визначати своє 
майбутнє. Докладаються значні зусилля, щоби зруйнувати 
суверенітет та цілісність нашої держави. 

Як глави і представники Церков і релігійних організацій 
України ми намагаємося і будемо робити все, що від нас 
залежить, для припинення кровопролиття, встановлення 
міцного миру, подолання ворожнечі між людьми та народами. 
Разом з тим ми визнаємо право людини та держави боронити 
себе від агресії, від тих, хто незаконно взявши в руки зброю 
замислив зло, сіючи смерть, горе та сльози на українській землі 
Донбасу. 

Тому ми закликаємо віруючих, у відповідності до своїх 
релігійних переконань та можливостей, брати участь в обороні 
Батьківщини. Заради спільної перемоги один нехай йде до 
війська, інший нехай посильно працює, допомагаючи армії як 
капелан, волонтер, у шпиталях, нехай допомагає родинам 
військовослужбовців, постраждалим мирним мешканцям 
Донбасу та вимушеним переселенцям. 

Ми звертаємо свій голос до політиків та державних 
керівників: всі суперечності слід відкласти, об’єднавши зусилля 
для захисту Батьківщини, для боротьби з головним внутрішнім 
злом – корупцією, для проведення необхідних економічних і полі-
тичних реформ на благо всього українського народу. В минулому 
наш народ не раз зазнавав поразки саме тому, що його провідни-
ки сварилися між собою, у час зовнішньої агресії продовжували 
сперечатися за владу і повноваження. Уроки історії маємо 
пам’ятати, щоби нині не припускатися старих помилок. 
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Для подолання агресії, встановлення справедливого миру в 
Україні потрібна консолідація зусиль суспільства, всіх гілок 
державної влади, політичних партій та громадських організацій. 
До такого єднання зусиль у обороні Батьківщини, у допомозі 
захисникам Вітчизни та постраждалим мирним мешканцям 
Донбасу ми закликаємо і віруючих всіх Церков та релігійних 
організацій. Заради свободи і свого майбутнього ніхто не 
повинен залишатися осторонь у час боротьби за мир, 
незалежність і свободу своєї країни. 

Всіх віруючих ми закликаємо продовжувати молитви про мир 
у державі, про зупинення кровопролиття, про перемогу правди, 
утвердження справедливості та свободи. Особливо закликаємо 
молитися про захисників України, які заради нас віддають своє 
життя. Сподіваємося, що з Божою допомогою мир, порозуміння та 
процвітання повернуться на українську землю. 

Нехай благословення Всевишнього перебуває з усіма, хто 
захищає Україну, прагне миру та бореться за правду. 
 

Від імені Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій  

 
+ФІЛАРЕТ 

Головуючий у ВРЦіРО, 
Патріарх Київський і всієї Руси-України, 

Предстоятель Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з приводу звільнення заручників на Сході України  
як прояву милосердя 

 
6 вересня 2016 року, м. Київ 

 
Всесвітня Рада Церков 
 
Олав Фюксе Твейт, 
Генеральному секретарю ВРЦ 

 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

прийміть наше братське вітання. Пригадуючи зустрічі з делега-
тами Всесвітньої Ради Церков у Києві щодо проблематики при-
мирення та ролі релігійних діячів у подоланні конфліктів, хочемо 
звернути Вашу увагу на ще один важливий аспект. 

В усьому світі питання заручників та полонених є однією з 
найгостріших проблем військових конфліктів людства. Коли 
життя та здоров’я одних людей стають інструментом, за допомо-
гою якого інші намагаються отримати певні політичні преферен-
ції або переваги у військовому протистоянні, це не просто прини-
жує цінність життя самих заручників та полонених, але є викли-
ком правам та свободам цілого світу, оскільки біль та прини-
ження будь-якої людської істоти – трагедія усього людства. Адже 
у такий спосіб гідність і цінність життя людини применшуються 
до рівня товару, який можна обміняти чи продати. 

Людина не має перетворитися на звіра, який для втіхи 
грається із впійманою жертвою, придушуючи її майже до смерті, 
а потім відпускаючи ненадовго, щоб продовжити її муки. 
Катування заручників і полонених, жахливі умови утримання, 
затягування процесу звільнення – саме таке звірство, яке часто 
можна спостерігати на окремих територіях Донецької та 
Луганської областей на Сході України, охоплених військовим 
конфліктом вже понад два роки. Світ, наповнений болем і 
стражданням, потребує проявів милосердя.  

Ще декілька років тому навіть у страшних снах українські 
матері не могли б представити собі, що будуть благати за своїх 
синів і дочок, які стали заручниками чи полоненими у власному 
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краї. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій розділяє 
біль усіх сімей, хто втратив рідну людину, або чиї рідні перебу-
вають у заручниках чи в полоні.  

Окрім того, щоб звершувати молитви за мир та повернення 
усіх заручників і полонених додому, ми від імені великої 
релігійної спільноти України звертаємося до усіх, від кого 
залежить їх доля, усіх, хто переймається цією проблемою з 
наступним проханням: 

1. Прикласти всі можливі зусилля для того, аби заручники і 
полонені на Сході України були звільнені найближчим часом; 

2. Зрозуміти, що усі “преференції”, які можуть бути 
досягнені грою з людським життям та гідністю, прокляті Богом і 
не принесуть довгострокових позитивних результатів для 
суспільства та політикуму; 

3. Якщо деякі заручники та полонені не можуть бути звіль-
нені найближчим часом, забезпечити належні та гідні умови їх 
утримання відповідно до вимог міжнародного гуманітарного 
права, підтверджуючи цим свою повагу до гідності кожної 
людини. 

Заохочуємо Всесвітню Раду Церков підтримати цей заклик і 
всебічно сприяти зі свого боку звільненню заручників і 
полонених на Сході України. Ми віримо, що з допомогою 
Всевишнього людяність та мир можуть наповнити жорстоке 
людське серце. Продовжуємо молитись за це!  

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій, 
 

з повагою, 
 

Валерій АНТОНЮК 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Голова Всеукраїнського Союзу Церков  
євангельських християн-баптистів 

 
 

Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО направила також до Міжрелігійної 
ради Росії та до Ради зі взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті 
Російської Федерації. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо утвердження миру та  
поступу українського суспільства 

 
2 листопада 2016 року, м. Краматорськ 

 
Підтверджуючи свою позицію, викладену у Зверненнях  
• щодо нормалізації суспільно-політичної ситуації в Україні з 

огляду на внутрішні та зовнішні виклики від 24.03.2014 
року;  

• щодо ситуації на Сході України від 09.07.2014 року;  
• на підтримку благодійництва та волонтерської діяльності 

від 31.10.2014 року; 
• про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини від 

10.02.2015 року;  
• з приводу звільнення заручників на Сході України як 

прояву милосердя від 06.09.2016 року, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає 

всіх віруючих продовжувати молитися за мир та благополуччя в 
Україні. Всіх причетних до розпалювання військового конфлікту 
на Сході України закликаємо до пошуку порозуміння та прагнен-
ня до миру, припинення штучного загострення ворожнечі через 
поширення неправдивої пропаганди та інформаційних маніпу-
ляцій. Закликаємо до складання зброї тих, хто взяв її до рук 
незаконно, і тих, хто прийшов на українську землю зі злочин-
ними та загарбницькими намірами.  

Війна руйнує та нищить, приносячи з собою лише біль і 
страждання. Жахливі події останніх років на Донбасі мають 
спонукати всіх замислитися про цінність кожного людського 
життя, яке не повинне ставати розмінною монетою у 
геополітичних амбіціях жодної держави та у власних корисливих 
цілях. Усе суспільство і кожен громадянин окремо – чи то політик, 
чи то релігійний діяч, чи то працівник ЗМІ – мають плекати 
суспільний мир і злагоду, не допускати у своїх висловлюваннях 
мову ворожнечі, шукати шляхи до примирення через діалог та 
взаємне прощення. 

Ми звертаємось до людей, які проживають в зоні бойових дій і 
до яких ми приїхали, до людей які страждають від війни, до 
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людей, які опинилися на окупованих територіях та в «сірій зоні», 
до людей, які пережили окупацію і визволення, та відчуваємо 
своїм обовʼязком сказати про вас і запевнити, що ми є ті, хто хоче 
усім вам послужити, щоб ви почували себе гідними громадянами 
та були огорнуті увагою і допомогою. Ми щиросердечно готові 
вам послужити задля вилікування ран, нанесених цією війною. 

Ми знову звертаємося до міжнародного співтовариства з 
проханням зробити все можливе для збереження територіальної 
цілісності, суверенітету і недоторканості кордонів України, 
включаючи український Крим і Донбас. Сучасна система світової 
безпеки ґрунтується на повазі до міжнародного права та 
суверенітету кожної держави, відтак ці основоположні принципи 
мають бути дотримані і відносно України. Адже до цього часу на 
Сході України спостерігаються неприпустимі порушення прав 
людини, захоплення у заручники і тортури, релігійно-
вмотивовані переслідування та утиски релігійних меншин, які 
мають нарешті припинитися та знайти своє відображення у 
звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.  

Релігія не повинна використовуватися як інструмент для 
штучного розпалювання ворожнечі та ескалації конфлікту, а 
бути джерелом миру, порозуміння та любові. Ми як глави церков 
і релігійних організацій звертаємось до наших віруючих для того, 
щоб кожен своїм відповідним прикладом показав прагнення до 
миру та взаємного прощення, виявляв повагу до представників 
інших конфесій. 

Піднесення духовних цінностей у суспільстві є життєво 
важливим для України і умовою позитивних перетворень 
фундаментального рівня. Ми закликаємо до духовного 
оновлення кожного громадянина і кожної родини, що стане 
підґрунтям для оздоровлення нації в цілому, побудови міцного 
морального фундаменту, перемоги над корупцією та іншими 
людськими спокусами. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій високо 
цінує служіння українських воїнів-захисників, а також 
військових капеланів і волонтерів на Сході України. На сьогодні 
душпастирська опіка, моральна підтримка та практична 
соціальна допомога як ніколи потрібні військовослужбовцям і 
членам їхніх сімей, а також багатьом мешканцям Донбасу, спокій 
і безпеку яких забезпечують українські захисники.  



203 

 

Добродійність та взаємодопомога співгромадян здатні ще 
більше згуртувати українське суспільство, зміцнити соціально-
культурну ідентичність багатонаціонального народу України.  

Ми переконані, що налагодження широкого суспільного 
діалогу, співпраця між владою та громадськістю у прагненні до 
необхідних змін та дотриманні основоположних прав сприяти-
муть утвердженню миру, згуртуванню нації, виходу з економі-
чної та політичної кризи, проведенню життєво необхідних 
реформ. 

Перебуваючи у Краматорську, ми памʼятаємо, що це україн-
ське місто, як і Словʼянськ з околицями, є територіями нашої 
Вітчизни, які були окуповані та стали визволені. Вони є 
передвісниками перемоги миру над війною, правди над неправ-
дою і добра над злом. 

Просимо у Всемогутнього Бога миру для всього Українського 
народу! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо звільнення полонених і заручників 
 

26 червня 2018 року, м. Київ 
 

Президенту Российской Федерации 
ПУТИНУ В. В. 

 
Господин Президент! 
 
От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных 

организаций Украины, представляющего восемнадцать Церквей 
и религиозных организаций различных конфессий и религий, 
объединяющего более 90% религиозных общин в нашей стране 
– православных, католиков, протестантов, иудеев и мусульман, – 
обращаемся к Вам с просьбой безотлагательно предпринять все 
необходимые действия для освобождения от уголовного 
преследования и наказаний ряда наших сограждан, находящихся 
сейчас в Российской Федерации (список прилагается). 

Этим обращением мы присоединяем свой голос к голосу 
мировой и украинской общественности, голосу многих стран и 
международных организаций. Ради милосердия и по 
гуманитарным соображениям просим прислушаться к нашему 
призыву и способствовать скорейшему освобождению и 
возможности выехать в Украину Сенцова Олега Геннадиевича, 
Кольченко Александра Александровича, Сущенко Романа 
Владимировича, Гриба Павла Игоревича, Карпюка Николая 
Андроновича, Клыха Станислава Романовича, Балуха Владимира 
Игоревича и иных, указанных в приложенном списке. 

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций 
надеется на то, что Вы, Владимир Владимирович, прислушаетесь 
к этому призыву и сделаете все от Вас зависящее для принятия 
позитивного решения по данному вопросу. 

 
От имени Церквей и религиозных организаций Украины:   
 
Антонюк Валерий Степанович, председатель Всеукраи-

нского Союза Церквей Евангельских христиан – баптистов; 
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Паночко Михаил Степанович, старший епископ Украинская 
Церковь христиан веры евангельской; 

Шейх Ахмед Тамим, председатель Духовного управления 
мусульман Украины, Муфтий Украины; 

Святослав Фехтел, представник Немецкой евангелическо-
лютеранской церкови Украины; 

Зан-Фабиан Александр Александрович, епископ 
Закарпатской реформатской церкви; 

Яков Дов Блайх, президент Объединения иудейских 
религиозных организаций Украины, Главный раввин г. Киева и 
Украины;  

Виталий Кривицкий, епископ Римско-Католической Церкви в 
Украине, ординарий Киево-Житомирский; 

Райчинец Василий Федорович, старший епископ Украинской 
свободной Церкви христиан веры евангельской; 

Макарий (Малетич), предстоятель Украинской 
Автокефальной Православной Церкви, Митрополит Киевский и 
всей Украины; 

Комендант Григорий Иванович, президент Украинского 
Библейского общества;  

Святослав (Шевчук), Глава Украинской Греко-Католической 
Церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий; 

Маркос (Оганесян), епископ Украинской епархии Армянской 
Апостольской Церкви; 

Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской 
Церкви; 

Онуфрий (Березовский), предстоятель Украинской 
Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины; 

Филарет (Денисенко), предстоятель Украинской 
Православной Церкови Киевского Патриархата, патриарх 
Киевский и всей Руси-Украины; 

Носов Станислав Викторович, президент Украинской 
унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня; 

Падун Леонид Николаевич, старший епископ Украинской 
Христианской Евангельской Церкви. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо звільнення ув’язнених з політичних мотивів 
громадян України, полонених і заручників 

 
26 грудня 2018 року, м. Київ 

 
Президенту Російської Федерації 
ПУТІНУ  В. В. 

 
Пане Президенте! 
 
Попри певні позитивні результати у попередні роки, у 2018 

році  процес звільнення заручників і полонених на Сході України 
фактично зупинений.  Цей факт сповнює нас болем і тривогою, 
змушує в черговий раз звернутися до всіх, хто може в той чи 
інший спосіб допомогти у вирішенні питання повернення 
заручників і полонених додому, до своїх родин.  

Нагадуємо, що йдеться про людей, які, згідно з численними 
свідченнями і висновками міжнародних організацій,  перебу-
вають у дуже важких умовах утримання, піддаються катуванням, 
не мають доступу до медичної допомоги. Кожен день їхнього 
перебування в ув’язненні завдає тяжкої шкоди їхньому здоров’ю 
і глибокого горя їхнім рідним і близьким людям.  

Не меншу стурбованість викликає доля групи засуджених з 
політичних мотивів громадян України, що перебувають тепер в 
російських тюрмах. Сам факт їхнього засудження свідчить про 
порушення принципу верховенства права з політичних мотивів. 
Багато що зі сказаного про долю заручників і полонених, 
стосується і цих ув’язнених.   

Викликає велике занепокоєння і доля українських моряків, 
узятих у полон і утримуваних у неволі. 

Ми поділяємо позицію багатьох міжнародних організацій, в 
тому числі неурядових, щодо необхідності їх найшвидшого 
звільнення і вважаємо, що їхнє звільнення відповідає нашій вірі 
в справедливість і милосердя Всевишнього.  

У зв’язку з цим Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій закликає Вас зробити все можливе, аби процес 
звільнення ув’язнених з політичних мотивів громадян України, 
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полонених і заручників був розблокований, щоб вони були 
звільнені найближчим часом, щоб зустріли світлі свята, які 
наближаються, у родинному колі.  

Закликаємо також до їхнього звільнення забезпечити гідні 
умови їх утримання, відповідно до норм міжнародного 
гуманітарного права і поваги до людського життя, заповіданої 
нам Творцем.    

Закликаємо Вас почути голос милосердя та зробити все 
можливе для звільнення заручників, полонених і ув’язнених з 
політичних мотивів громадян України.  

Нехай Всевишній наповнить милосердям  усі людські серця! 
 
Яків Дов Блайх, Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і 
релігійних організацій, Президент Об’єднання іудейських релігій-
них організацій України, Головний рабин м. Києва та України  
 
Валерій Антонюк, Старший єпископ Всеукраїнського союзу 
Церков євангельських християн – баптистів   
 
Шейх Ахмед Тамім, Голова Духовного управління мусульман 
України, муфтій України  
 
Серге Машевські, Єпископ Німецької євангелічно-лютеранської 
церкви України   
 
Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України,  
митрополит Київський і всієї України  
 
Віталій Кривицький, Єпископ Київсько-Житомирської дієцезії, 
представник Конференції єпископів Римсько-Католицької Церкви 
в Україні  
 
Cвятослав Шевчук, Верховний архієпископ Української Греко-
Католицької Церкви  
Василь Райчинець, Старший єпископ Української вільної Церкви  
християн євангельської віри  
 
Маркос Оганесян, Єпископ Української єпархії Вірменської 
Апостольської Церкви  
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В’ячеслав Горпинчук, Єпископ Української Лютеранської Церкви
  
Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви, 
митрополит Київський і всієї України  
 
Станіслав Носов, Президент Української уніонної конференції  
Церкви адвентистів сьомого дня  
 
Леонід Падун, Старший єпископ Української Християнської 
Євангельської Церкви  
 
Михайло Паночко, Старший єпископ Української Церкви 
християн віри євангельської  
 
Григорій Комендант, Президент Українського Біблійного 
товариства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО спрямувала також до таких 
міжконфесійних інституцій: 
− Всесвітня Рада Церков 
− Міжрелігійна ради Росії 
− Рада із взаємодії з релігійними об'єднаннями  

при Президенті Російської Федерації 
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ЗАКЛИК ДО МИРУ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

 
12 квітня 2021 року, м. Київ 

 
У зв’язку зі загостренням ситуації в Донецькій і Луганській 

областях України та порушенням режиму припинення вогню, що 
знову привело до непоправних людських втрат і стало причиною 
глибокого горя і людських страждань та безпрецедентним 
посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу 
державного кордону України, Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій звертається до всіх, у чиїй влади та 
компетенції є – зупинити вогонь і припинити обстріли та знайти 
в собі достатньо сили й відваги відновити задекларовані раніше 
зобов’язання щодо пошуку шляхів його мирного врегулювання. 

Напередодні одного із найбільших християнських свят, 
Великодня, що для багатьох громадян нашої держави 
залишається можливістю внутрішнього відновлення та джере-
лом духовної розради, звертаємося з проханням проявити 
мудрість і мужність, щоб у цей час над нашою рідною землею 
розносився відгомін урочистих великодніх піснеспівів, а не 
пострілів: нехай знову лунають щирі пасхальні вітання і нехай 
замовкне зброя та встановиться тривалий і стійкий мир. 

Визнаючи важливість раніше досягнутих домовленостей про 
запровадження режиму припинення вогню, ми, представники 
Церков і релігійних організацій України, наголошуємо на необхі-
дності підтвердження підписантами відданості задекларованим 
принципам і ухваленим рішенням та негайного усунення всіх 
перешкод на шляху до мирного врегулювання ситуації на сході 
України й остаточного припинення бойових дій і кровопролиття. 

Звертаємося до представників міжнародних інститутів та 
дипломатичного корпусу в Україні виявити непохитну твердість 
та рішучу відданість справі відновлення процесу диплома-
тичного врегулювання військового конфлікту та встановлення 
справедливого миру на всій території нашої держави у її 
міжнародно визнаних кордонах. 

 
+ СВЯТОСЛАВ, Головуючий у ВРЦіРО, 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви  
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ЗВЕРНЕННЯ НА ЗАХИСТ СІМ’Ї ТА ДІТЕЙ 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо захисту і піклування про дітей-сиріт, 
попередження сирітства та забезпечення  

права дитини на виховання в сім’ї 
 

3 жовтня 2012 року, м. Київ 
 

Дорогі браття і сестри! 
 
Бог сотворив людину як чоловіка й жінку, благословивши їх 

єднатися у сім’ю. Сім’я (родина) має на меті збереження Божого 
дару любові, народження та повноцінне виховання дітей, сприяє 
збереженню віри, традицій та суспільної моралі. 

Кожна дитина має право на виховання в сім’ї, задля 
якнайкращого розвитку та реалізації потенціалу, закладеного в 
неї Творцем. На жаль, десятки тисяч дітей в Україні втратили 
батьків чи були покинуті ними, ще сотні тисяч потерпають від 
насилля та жорстокого поводження і потребують невідкладної 
допомоги. 

Сирітство за своєю суттю — це не лише соціальна, а й духовна 
проблема. Впродовж тисячоліть віруючі, слідуючи Божому закли-
кові піклуватись про сиріт, в різноманітний спосіб надавали цю 
турботу. І зараз Церкви та релігійні організації, спираючись на 
свій авторитет, досвід та ресурси, здійснюють таку діяльність, 
але можуть і повинні відіграти ключову роль у тому, щоб усі діти 
в Україні зростали в люблячих і турботливих сім’ях. 

Ми заохочуємо всіх священнослужителів та вірних звернути 
увагу на попередження потенційно небезпечних ситуацій в 
родині та роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих 
умовах. Посилена та безперервна просвітницька робота і надання 
духовної підтримки та практичної допомоги збережуть сім’ї бага-
тьом дітям. Потрібно вести активну діяльність щодо поперед-
ження насильства в сім’ї, профілактики шкідливих звичок, 
недопущення відмови батьків від виконання своїх обов’язків чи 
передачі дітей в інтернати. 
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Ми висловлюємо свою вдячність і підтримку родинам, які 
готові брати або вже взяли на виховання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Перш за все, це 
стосується дітей старшого віку і дітей з особливими потребами, 
тисячі яких вже роками чекають на нову сім’ю. Потрібно 
спільними зусиллями розвивати в нашому суспільстві культуру 
усиновлення і підтримки сімейних форм виховання. Для дітей, 
яких не вдається повернути до власних батьків або знайти їм 
нову родину, потрібно шукати наставників, котрі готові 
підтримувати дитину на життєвій дорозі. 

Закликаємо керівництво нашої держави активізувати процес 
реформування дитячих інтернатних закладів, у повній мірі 
забезпечити право дітей-сиріт на власне житло та працевлаш-
тування, надати більшу допомогу з боку держави сім’ям, які 
беруть на виховання дітей з особливими потребами, створити 
необхідні умови для участі компетентних релігійних та громад-
ських організацій у роботі з сім’ями та дітьми.  

Ми заохочуємо всі релігійні громади взяти активну участь у 
щорічному Всеукраїнському Дні молитви за сиріт, який відбува-
ється у другу неділю листопада (цього року 11 листопада), щоб 
нагадати віруючим людям про особливу Божу любов до дітей, які 
залишилися без батьків, та нашу відповідальність перед Ним за 
те, щоб надати дітям ефективну допомогу. Особиста та спільна 
молитва віруючих має величезну силу і вплив, а практичні дії 
змінюють на краще життя тисяч знедолених дітей.  

За умови активного, цілеспрямованого та компетентного 
служіння віруючих людей, Україна має всі шанси стати країною 
без сиріт, де жодна дитина не залишиться без уваги, а отримає 
потрібну їй допомогу. Це є важливим та необхідним кроком на 
шляху до духовного оновлення та добробуту нашого суспільства. 

 Закликаємо на всіх Боже благословення! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про Урядового уповноваженого з питань сім’ї 
 

14 березня 2016 року, м. Київ 
 

Прем’єр-міністру України 
ЯЦЕНЮКУ А. П.   

 
Шановний Арсенію Петровичу! 
 
Передусім хочемо подякувати Вам за втілення у життя наміру, 

проголошеного з парламентської трибуни ще у листопаді 2015 
року, про запровадження посади Урядового уповноваженого з 
питань сім’ї. На наше переконання, це дуже важливе і актуальне 
рішення Кабінету Міністрів, з огляду на те, що “сім'я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою” відпо-
відно до статті 51 Конституції України.  

 
Очевидно, що сьогоднішніх зусиль Уряду щодо формування та 

реалізації державної політики у сфері сім’ї є недостатньо, 
підтвердженням чого є кількість сиріт, дітей без батьківської 
опіки, одиноких матерів та статистика розлучень. Якщо до 
грудня 2010 року в Україні діяло окреме Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту, то до теперішнього часу сімейна політика 
залишалася поза пріоритетними напрямками Уряду. З того часу 
відповідні функціональні обов’язки були перенесені від одного 
міністерства до іншого, що негативно вплинуло на кадровий 
потенціал їх реалізації, а у підсумку після численних 
реорганізацій загубилися серед інших напрямків діяльності 
Мінсоцполітики. 

У Рекомендаціях парламентських слухань на тему «Сімейна 
політика України – цілі та завдання», затверджені Постановою 
Верховної Ради України від 08.12.2015 року № 854-VIII, 
наголошується: “Ситуація, що склалася в державі на даний час, 
потребує визнання сімейної політики однією з пріоритетних 
складових комплексної державної політики”. При цьому 
безпосередньо Кабінету Міністрів рекомендовано розробити 
проект Закону України «Про загальні засади державної сімейної 
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політики» та до 1 грудня 2016 року затвердити державну цільову 
програму підтримки сім’ї на період до 2020 року. 

Відтак, цілком доцільним є покладення на Урядового 
уповноваженого з питань сім’ї завдань щодо забезпечення 
комплексного і скоординованого підходу до формування 
ефективної державної сімейної політики.  

Водночас нас турбує позиція окремих громадських активістів 
та ЗМІ, які розпочали інформаційну кампанію з дискредитації та 
шельмування призначеного на цю посаду пана Адріана 
Буковинського. Така реакція є не лише проявом зневаги до 
фундаментального права людини на свободу думки та 
вираження поглядів, але й проявом дискримінації, коли людині 
відмовляють у праві на роботу лише через її традиційні для 
українського суспільства погляди на шлюб та статеві відносини, 
які відповідають природі людини та конституційним засадам 
сімейної політики в Україні.  

На наше переконання, у разі прийняття Урядом рішення про 
відставку пана Адріана Буковинського лише через звинувачення 
його у так званій “гомофобії”, це можна вважати тією самою 
дискримінацією та порушенням рівності трудових прав 
громадян України (стаття 21 КЗпП), проти чого виступали 
сьогоднішні опоненти Урядового уповноваженого з питань сім’ї 
під час наполегливого лобіювання законопроекту № 3442 у 
листопаді 2015 р. 

Сам факт заперечення можливості для людини, в тому числі 
для державного службовця, мати традиційні погляди на шлюб і 
сім’ю, які між іншим відповідають законодавству України, є 
тривожним сигналом, коли ярлик “гомофоба” стає виявом тої 
дискримінації та зазіхання на свободу вираження поглядів, 
проти чого і виступають європейські партнери України. 
Вважаємо неприпустимою такого роду політику подвійних 
стандартів, яка всупереч статтям 34 і 35 Конституції України 
надає перевагу одному світогляду (зокрема, гендерному) шляхом 
заперечення будь-яких інших поглядів, у тому числі релігійних, 
на шлюб, сім’ю та статеві відносини. 

Варто нагадати, що напередодні парламентських виборів у 
листі до керівників церков від 17.10.2014 року особисто Ви 
наголосили: “Принциповою є моя позиція щодо сімейних 
цінностей. Лібералом можна бути в сфері економіки, регуля-
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торної політики, а не у тому, що стосується подружнього життя”. 
Це ж Ви підтвердили 16 вересня 2015 року на зустрічі з 
Всеукраїнською радою Церков і релігійних організацій, публічно 
висловивши готовність захищати традиційні моральні цінності 
українського народу. Сподіваємося, що ця Ваша позиція 
залишилася без змін. 

 
Враховуючи зазначене, просимо Вас, шановний Арсенію 

Петровичу, не допустити прецеденту трудової дискримінації на 
рівні Кабінету Міністрів України та забезпечити належну роботу 
Урядового уповноваженого з питань сім’ї та його Апарату задля 
формування і реалізації ефективної державної сімейної політики. 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій, 

 
З повагою, 

 
Леонід ПАДУН 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Старший єпископ Української Християнської  

Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
на захист сім’ї та дітей (з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей – 1 червня) 
 

31 травня 2017 року, м. Київ 
 
1 червня Україна відзначає Міжнародний День захисту дітей. 

Це означає, що наші діти потребують захисту, і цей захист може 
забезпечити, насамперед, сильна та морально здорова сім'я. 

У останні часи поняття інституту сім'ї як ніколи піддається 
негативному впливу. За допомогою пропаганди та медіа засобів 
українському суспільству нав’язуються у якості норми життя 
неприродні одностатеві стосунки чи аморальний стиль життя. 
Батьки занепокоєні тим, що сучасне покоління втрачає 
правильні життєві орієнтири, морально-етичні цінності, їх 
турбує доля власних дітей, їх психічне та емоційне здоров'я. Тому 
одне з головних завдань Церков і релігійних організацій – 
доносити високі моральні принципи у всі сфери суспільного та 
особистого життя людей. 

Величезною проблемою в Україні на сьогоднішній день є 
аборти. Діти – це спадщина Господня, вони мають право на життя 
з моменту зачаття, а тому дітовбивство є гріхом перед Богом. 
Заповідь «Не вбивай!» має відношення як до народжених, так і до 
ненароджених дітей. Людське життя – священне і недоторкане, 
оскільки походить від Бога і Йому єдиному належить. На 
превеликий жаль, на сьогоднішній день величезна кількість 
дітей ніколи не змогла побачити сонце, небо, квіти, тому що хтось 
зупинив їхнє серце, не дозволивши дітям народитися і жити. Діти 
- це наше надбання, наш великий дар з небес, тому ми повинні 
цінувати і захищати кожну дитину. 

Одною з основних загроз розвитку здорової родини в Україні 
є намагання нав'язати гомосексуалізм та одностатеві шлюби як 
норму. Дехто намагається переконати суспільство, що односта-
тева сексуальність є вродженим варіантом норми, нав'язуючи 
людині на законодавчому рівні нові шкідливі ідеології та 
абсурдні типи тотожності, тобто ідеологію “ґендеру”. Проте це є 
наслідком особистого вільного, але помилкового, вибору людини 
та проявом глибоко вкоріненого у ній гріха. Бог створив людину 
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як чоловіка й жінку, благословивши їх єднатися у сім’ю та 
продовжувати свій рід. Морально здорова та повноцінна сім’я, 
тобто союз чоловіка і жінки є основою суспільства, має на меті 
збереження дару любові, народження та повноцінне виховання 
дітей, сприяє збереженню суспільної моралі. 

Ще однією соціальною та духовною проблемою в нашій країні 
є проблема сирітства. На жаль, десятки тисяч дітей в Україні 
втратили батьків чи були покинуті ними, ще сотні тисяч 
потерпають від насилля та жорстокого поводження і потребують 
невідкладної допомоги. Ми маємо спільними зусиллями 
розвивати в нашому суспільстві культуру усиновлення і підтри-
мки сімейних форм виховання, шукати наставників, котрі готові 
підтримувати дітей на складній життєвій дорозі. 

Задля привернення уваги суспільства та громадськості до 
вищезазначених проблем та з нагоди Міжнародного дня захисту 
дітей 3 червня 2017 року у м. Києві відбудеться Всеукраїнська 
хода на захист дітей і сім'ї. Заохочуємо всі релігійні громади та 
всіх небайдужих громадян України – мешканців Києва та гостей 
міста взяти активну участь у цьому важливому заході. Нехай 
Ваша численна присутність на цьому заході буде виразом ціну-
вання життя та притаманних нашому суспільству природніх 
моральних норм. 

Ми часто чуємо вислів “діти – це наше майбутнє”. Для того, 
щоб наше майбутнє було щасливим, ми повинні зараз зробити 
все, щоб наші діти були щасливі. 

Закликаємо на всіх Боже благословення! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про недопустимість обмеження права 
громадян на свободу вираження поглядів 

 
29 березня 2018 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ПОРОШЕНКУ  П. О.  

 
Вельмишановний пане Президенте! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій глибоко 

занепокоєна, чи не першим в історії України, фактом обмеження 
громадян, які відстоюють основоположні для будь-якого 
суспільства моральні та сімейні цінності, їхнього права на вільне 
вираження своїх поглядів та свободи поширювати їх без 
втручання держави, як це захищається Конституцією України та 
міжнародними договорами. 

У ніч на 28 березня ц. р. з Офіційного інтернет-представництва 
Президента України була видалена Петиція № 22/042484-еп від 
26.01.2018 року, яка містила прохання вжити заходів для 
припинення пропаганди гомосексуалізму та для захисту 
традиційних сімейних цінностей. Ця ініціатива отримала 
підтримку багатьох українських громадян, в тому числі Церков і 
релігійних організацій, які послідовно захищають в Україні сім’ю 
та шлюб як союз одного чоловіка і однієї жінки, що гарантується 
в тому числі Конституцією України та іншими законодавчими 
актами. Станом на вечір 27 березня зазначена Петиція зібрала 
22837 підписів громадян України з 25 тисяч необхідних для її 
офіційного розгляду.  

Як виходить з листа в.о. керівника Приймальні Адміністрації 
Президента України К. Кокарєва (вих. № 22-02/410 від 27.03.2018 
р.), рішення про видалення даної Петиції було ухвалене на 
підставі звернення Представника Уповноваженого Верховної 
Ради України А. А. Філіпішиної, яка висловила твердження про 
нібито наявність у Петиції “підбурювання до дискримінації за 
ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності 
(приналежністю до ЛГБТ-спільноти)”.  
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На наше переконання, таке оціночне твердження посадової 
особи не є достатньою підставою для того, щоб позбавляти 
ініціаторів та підписантів Петиції права на свободу вираження 
своїх поглядів. І хоча окремі пропозиції цієї Петиції є диску-
сійними, однак це не повинно позбавляти громадян України, які 
опікуються майбутнім своїх дітей та питаннями сімейної 
політики держави, їхнього права вільно висловлювати свою 
думку, публічно поширювати свої погляди та ініціювати 
суспільні дискусії з проблематики гомосексуалізму та односта-
тевих відносин.  

Тим більше неприпустимо, коли таке рішення про обмеження 
права на свободу вираження поглядів майже 23 тисяч громадян 
України приймається органом державної влади без судового 
розгляду, що суперечить як законодавству України, так і 
міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини. Зокрема, 
стаття 10 Європейської Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод встановлює: “Кожен має право на 
свободу вираження поглядів. Це право включає свободу 
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 
незалежно від кордонів”. 

Більш того, Конституція України гарантує кожному право на 
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань (стаття 34). Таким чином, поширення в суспільстві 
думок і пропозицій на захист сім’ї і шлюбу як союзу чоловіка і 
жінки не повинно обмежуватися державою на користь гендерній 
ідеології, яка це заперечує та натомість агресивно нав’язує 
одностатеві стосунки, як норму.  

Обмежуючи конституційне право громадян України вільно 
виражати свої погляди, згадані вище посадові особи самі стають 
суб’єктами дискримінації, але вже за іншою ознакою. Оскільки 
громадяни, які виступають проти легалізації одностатевих 
партнерств, позбавляються права критикувати ці явища. 
Натомість прихильники гендерної ідеології не зазнають 
обмежень з боку держави, що свідчить про вибіркове, 
дискримінаційне ставлення цих посадових осіб до різних 
учасників суспільної дискусії стосовно державної сімейної 
політики. 
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ВРЦіРО, яка представляє більшість громадян нашої держави, з 
сумом зауважує, що з того часу, коли сімейна політика перестала 
бути пріоритетом для державної влади, всілякі інші спроби 
принаймні зупинити демографічну кризу не дають бажаного 
результату. Тому вважаємо, що свідома популяризація 
одностатевих відносин є безвідповідальною позицією відносно 
України та її майбутнього. Ми не лише нагадуємо про перевірені 
поколіннями сімейні цінності – ми стурбовані майбутнім нашої 
Батьківщини, а тому вбачаємо вихід із зазначеної соціальної 
кризи у державній підтримці сім’ї, шлюбу, материнства і 
батьківства. 

Громадськість України, яка вболіває за моральне і 
психологічне здоров’я нашого суспільства, прагне виховувати 
дітей в атмосфері здорової родини, а відтак не дозволить 
провадити в нашій державі згубні соціальні експерименти на 
кшталт гендерної ідеології. Ми і надалі рішуче протистоятимемо 
зазіханням на українську сім’ю та шлюб як союз чоловіка і жінки, 
використовуючи різні публічні та непублічні форми 
громадського волевиявлення – як голосування на виборчих 
дільницях, так і петиції, вуличні маніфестації та протести.  

Незважаючи на інформацію про нібито відновлення Петиції № 
22/042484-еп, вона досі відсутня на Офіційному інтернет-
представництві Президента України. Натомість, чимало петицій-
клонів із значно меншим числом підписів залишаються 
активними, що також свідчить про упереджений, вибірковий 
підхід співробітників Адміністрації Президента України до 
функціонування сервісу «Електронні петиції». 

 
Враховуючи зазначене, закликаємо Вас, вельмишановний 

пане Президенте, вжити наступних заходів: 
1. Поновити на Офіційному інтернет-представництві 

Президента України раніше опубліковану Петицію № 22/042484-
еп від 26.01.2018 року (автор – Танцюра В. З.) з зібраними під нею 
щонайменше 22837 підписами; 

2. Доручити працівникам Адміністрації Президента України 
надалі не допускати порушень права людини на свободу 
вираження поглядів під час забезпечення функціонування 
сервісу «Електронні петиції». 
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Про результати вжитих заходів за наслідками розгляду цього 
звернення просимо поінформувати письмово. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З належною повагою, 
 

Єпископ Олександр ЗАН-ФАБІАН 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо ігнорування ЗМІ просімейних акцій 
 

5 червня 2018 року, м. Київ 
 

Голові Правління ПАТ «НСТУ»     
пану Зурабу АЛАСАНІЇ                                                                     

   
Шановний пане Зурабе! 
 
Вистраждале в десятиліттях спроб і намагань різноманітних 

інституцій громадянського суспільства (в тому числі й його 
релігійної складової) – суспільне телерадіомовлення – головним 
своїм призначенням мало б мати задоволення інформаційних 
потреб найбільших соціальних груп, служити громадськості і 
бути залежним від неї. Проте, ми з жалем змушені констатувати, 
що програмна політика Суспільного мовника далеко не відпові-
дає суспільним сподіванням та поставленим завданням. 

Ми з прикрістю спостерігаємо, що в українському інформа-
ційному просторі сьогодні є обділеною найбільша соціальна 
група України – віруючі люди. Вважаємо, що суспільне телерадіо-
мовлення зобов’язане забезпечувати інформаційні потреби  цієї 
багатомільйонної аудиторії. У соціологічному вимірі Україна є 
країною з найбільшою кількістю релігійних організацій на 
пострадянському просторі та у Європі. І ці громадяни є справ-
ними платниками податків до державного бюджету з якого 
фінансується суспільне мовлення. Що ж ми маємо – одну годину 
телеефіру на близько-релігійну тематику?   

Також, суспільне телерадіомовлення, передусім, має утворити 
безпечний інформаційний простір, який буде орієнтований на 
формування світогляду з притаманними Україні і українцям 
цінностями сім’ї, добра, патріотизму, служіння одне одному, 
розбудови сильної та здорової держави. Що ж ми спостерігаємо в 
дійсності?  

2 червня 2018 року біля 10 тисяч киян та гостей міста взяли 
участь у Всеукраїнській Ході на захист прав дітей та сімей. Серед 
учасників Ходи можна було побачити батьків з дітьми різного 
віку у вишиванках, багатодітні сім’ї, представників громадських 
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та благодійних організацій, небайдужу молодь, духовенство 
різних конфесій, гостей з різних міст України. Ця подія є 
непересічною, бо це була чи не найбільша маніфестація останніх 
років, метою якої було привернення уваги суспільства та медіа до 
проблематики державної сімейної політики. Проте, на жаль, 
жодної згадки про дану подію в телеефірі та на інших інформа-
ційних ресурсах Суспільного мовлення не було. 

Можна зрозуміти і пробачити симптоматичну «сліпоту» 
олігархічних мас-медіа (за одиничним виключенням) на понад 
десятитисячну акцію небайдужих до майбутнього українських 
сімей і до майбутнього України віруючих людей в центрі столиці. 
Зрештою, Господь суддя їхнім клятвам в чесності і об’єктивності. 
Але таке свідоме замовчування не можна пробачити Суспільному 
мовнику, який закриває очі на такі суспільні акції на догоду чи-то 
тимчасовій кон’юнктурі, чи-то диктатові нетрадиційної мен-
шості.  

Ми ще плекаємо надію, що Ви звернете на це увагу і докладете 
достатньо зусиль, щоб направити цю ситуацію, задля реалізації 
інтересів багатомільйонної аудиторії віруючих різних церков і 
релігійних організацій, і нам не прийдеться вдаватись до більш 
рішучих заходів захисту наших громадянських прав, зокрема на 
свободу вираження поглядів без жодної дискримінації, як це 
гарантується Конституцією України та ч. 7 статті 5 Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації». 

З надією на порозуміння та громадянську злагоду задля 
кращого майбутнього. 

 
З належною повагою, 

 
Єпископ Олександр ЗАН-ФАБІАН 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви 

 
 
 
 

Примітка. Подібне звернення ВРЦіРО надіслала також до Національної ради 
України з питань телебачення і радіомовлення та до Наглядової ради ПАТ 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».  
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

на підтримку пакету законодавчих змін  
«Чужих дітей не буває» 

 
26 червня 2018 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
ПАРУБІЮ  А. В. 

           
Шановний Андрію Володимировичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає 

важливим наголосити на необхідності законодавчого захисту 
прав дітей, які виховуються у неповних сім’ях. Спрямований на це 
пакет законодавчих змін «Чужих дітей не буває» (проекти 
Законів № 8294, № 8295 та № 8296), розроблений Міністерством 
юстиції та доопрацьований Верховною Радою до другого 
читання, заслуговує на підтримку та позитивне голосування. 

Пропоновані законодавчі зміни мають на меті не лише 
посилення відповідальності осіб, котрі ухиляються від сплати 
аліментів, але й стимулювати і підтримати тих батьків, які 
сумлінно виконують свій батьківський обов’язок. 

Так, підготовленим до другого читання законопроектом 
передбачається збільшення мінімального розміру аліментів та 
додаткові фінансові санкції до боржників, вдосконалюється 
порядок побачень з дитиною того з батьків, хто з нею не 
проживає, посилюється відповідальність за ухилення від сплати 
аліментів та виконання суспільно корисних робіт, встановлю-
ються обмеження щодо перебування боржників по аліментах на 
державній службі. 

Однією з ключових новацій є також  усунення перепон для 
короткострокового виїзду за кордон дитини із тим з батьків, з 
ким вона проживає, та спрощення порядку виїзду дитини за 
кордон з тим з батьків, який проживає окремо і не має заборго-
ваності зі сплати аліментів. 

Крім того, зміни передбачають податкові пільги для тих 
батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов’язок, 
витрачають додаткові кошти на гуртки, навчання, спортивні 
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секції та духовний розвиток дитини, а також фінансові стимули 
для місцевої влади, яка розвиває дитячий простір на місцях та 
інші важливі новації. 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-

них організацій просить Вас підтримати пакет законодавчих змін 
«Чужих дітей не буває» (проекти Законів № 8294, №8295 та № 
8296) в інтересах законодавчого захисту прав дітей, які вихо-
вуються у неповних сім’ях. 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи на 
користь України! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій 

 
З належною повагою, 

 
Єпископ Олександр ЗАН-ФАБІАН 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО надіслала керівникам усіх фракцій і 

груп у Верховній Раді України. 
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РЕЗОЛЮЦІЯ 

учасників телемарафону «Україна за сім'ю»,  
організованого ВРЦіРО 

 
7 червня 2020 року, м. Київ 

 
Ми, учасники телемарафону «Україна за сім’ю», усвідомлю-

ючи відповідальність перед Богом та майбутніми поколіннями, 
дбаючи про утвердження сімейних цінностей, захист дітей та 
молоді, прагнучи розвитку українського суспільства на засадах 
високих моральних і духовних цінностей, проголошуємо 
наступне: 

1. Актуальною є необхідність формування державної 
сімейної політики з огляду на катастрофічну демографічну 
ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що 
виховуються через це у неповних сім’ях. Необхідно спрямувати 
значні зусилля держави та громадянського суспільства на 
підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в 
навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, 
створення належних соціальних і інших умов для мінімізації 
практики абортів, на ліквідацію системи утримання і виховання 
дітей в інтернатних закладах та натомість популяризувати 
усиновлення серед громадян України. 

2. На сьогодні особливо важливою є необхідність об’єднання 
зусиль влади, світської та релігійної громадськості у вирішенні 
проблеми домашнього насильства, яке збільшилося в умовах 
запровадженого в Україні карантину. Однак замість ратифікації 
так званої Стамбульської конвенції, яка ангажована гендерною 
ідеологією, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
послідовно закликає Уряд і Парламент розвивати національне 
законодавство України з протидії домашньому насильству та 
насильству проти жінок. Тобто піти шляхом тих країни Європи, 
які також відмовилися від ратифікації цієї конвенції. 

3. Гендерна ідеологія не повинна в проваджуватися в 
законодавство України: ні в освітній процес, ні в кримінальний 
кодекс. Гендерна ідеологія є згубною для будь-якого суспільства, 
оскільки підміняє поняття біологічної статі кількома десятками 
гендерів за принципом самоідентифікації. Зокрема, у батьків-
ської спільноти викликає занепокоєння антидискримінаційна 
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експертиза підручників і освітніх, запроваджена наказом МОН 
України. Адже ця експертиза дискредитована її виконавцями 
через численні приклади ідеологічної заангажованості засад її 
проведення. 

4. Останнім часом особливим резонансом відкушується в 
суспільстві проблематика комерційного сурогатного матер-
инства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато 
років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. Коме-
рціалізоване сурогатне материнство знецінює гідність дитини до 
рівня товару, а також руйнує гідність жінки через зневагу до 
материнства та безкорисливої любові до дитини, яке підміня-
ється вимогою дотримуватися жорстких умов контракту. 

5. До цього часу не працює на практиці норма п.10 статті 
78  Закону України «Про освіту», яка передбачає впровадження 
принципу “гроші за дитиною” в освіті для приватних закладів 
освіти, в тому числі з релігійною спрямованістю їх освітньої 
діяльності. Залишковий підхід до фінансування приватних 
закладів освіти робить навчання в них надто дорогим, шкодить 
розвитку плюралізму освіти та забезпеченню права вибору в 
освіті. 

6. Критичною є ситуація з масовими абортами в Україні, що 
пов’язано з відсутністю належної просвітницької кампанії серед 
молоді та соціальної допомоги нужденним сім’ям і жінкам. 
Українська держава і громадянське суспільство мають виробити 
стратегію припинення практики штучного переривання 
вагітності, щоби сприяти збереженню життя кожної 
ненародженої дитини шляхом надання своєчасної допомоги 
батькам зачатої дитини у вирішенні їх матеріальних, психоло-
гічних та інших проблем. 

7. Всі ці виклики і завдання в сфері сімейної політики 
потребують створення в Україні центрального органу 
виконавчої влади у справах підтримки сім’ї, дітей, 
материнства і батьківства. Значне погіршення демографічних 
показників за період останніх 9 років підтверджує, що державна 
сімейна політики потребує належної інституалізації, бюджет-
ного фінансування та системного підходу. В тому числі важливим 
є налагодження постійної взаємодії Парламенту і Уряду з 
релігійною спільнотою щодо формування та реалізації державної 
сімейної політики. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про необхідність протидії домашньому насильству  
в Україні  

 
1 грудня 2020 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій із сумом 

констатує, що в Україні існує проблема домашнього насильства, 
яка стосується також і релігійних спільнот та віруючих родин. Під 
насильством мається на увазі навмисне застосування фізичної 
сили або влади, фактичне або у вигляді погрози, спрямоване 
проти себе, проти іншої особи, групи осіб або громади, 
результатом якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна 
травма, відхилення в розвитку або різного роду збиток1. 

Окремим різновидом є домашнє насильство, яке є особливо 
небезпечним, адже скоюється по відношенню до найближчих 
людей та рідних. Церкви і релігійні організації однодушні щодо 
необхідності протидії домашньому насильству для всіх 
громадян, а особливо щодо жінок і дітей, хоча і чоловіки теж 
часто страждають від нього. 

Важливим є визнання наявності цієї проблеми та наміру 
комплексної профілактики та протидії. Саме тому ми 
пропонуємо звернути увагу на пріоритетні наступні кроки 
для подолання цієї проблеми, а саме: 

– теологічне та практичне осмислення причин поширення 
домашнього насильства; 

– публічне обговорення шляхів профілактики та протидії; 
– акцентування цієї проблематики в рамках релігійного 

служіння та соціальних практик; 
– психологічна та духовна підтримка як жертв насильства, 

так і тих, хто його коїть; 
– продовження практичної роботи через інформування, 

створення мапи шелтерів, обміну досвідом; 
– сприяння розвитку національного законодавства. 
Релігійні лідери різних конфесій розуміють, що сьогодні існує 

потреба розвивати нормативно-правову базу України задля 
спільної безпеки та розвитку культури ненасильницького 
співжиття, особливо в родинах. Від імені релігійних спільнот, які 
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ми представляємо, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій заохочує парламент та уряд розвивати національне 
законодавство на засадах загальної безпеки, моралі та 
доцільності, для чого готові надати практичні рекомендації та 
делегувати фахових представників до міжвідомчої робочої групи 
у разі її створення. 

Позиції церков і релігійних організацій України мають 
спільний фундамент, а саме розуміння, що кожна людина 
створена на образ і подобу Божу та має право на життя від 
моменту свого зачаття до моменту природної смерті. А тому 
життя та гідність людської особи є непорушною цінністю, яка має 
бути захищена на найвищому законодавчому рівні. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій визнає, що 
здоров’я є дорогоцінним Божим даром для кожної людини, і ми 
усі маємо відповідально дбати про його збереження. Свою роль у 
протидії домашньому насильству ми бачимо в просвітництві 
людей, профілактиці, вихованні дітей і молоді, наданні 
турботливої опіки потребуючим2. Саме тому пропонуємо як 
представникам держави, так і просто небайдужим громадянам 
долучатись до нашої ініціативи Зупини насильство! 
(family.org.ua), щоб разом допомагати долати нову епідемію 
насильства. 
 

+ ЕПІФАНІЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Предстоятель Православної Церкви України, 
Митрополит Київський і всієї України 

 
 
 
 
 
 
 
Примітки: 
1. Визначено Всесвітньою організацією охорони здоров’я. 
2. Резолюція «Мобілізація громади проти домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі» від 29 березня 2019 року. 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
про виклики, пов’язані з демографічною кризою  

в Україні 
 

23 квітня 2021 року, м. Київ 
 
Прем’єр-міністру України  
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 
Насамперед висловлюємо Вам подяку за постійний діалог між 

Урядом і Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, 
який більш активно почав розвиватися, у тому числі на рівні 
центральних органів виконавчої влади, від часу першої Вашої 
зустрічі з ВРЦіРО у червні 2020 року. Переконані, що на таких 
засадах діалогу та постійної взаємодії слід і надалі вирішувати 
актуальні проблеми суспільства, серед яких однією з найбільших 
і недооцінених є демографічна криза в Україні. 

Як свідчать статистичні дані, демографічна криза – це 
реальність для України протягом останніх трьох десятиліть. 
Наслідки цієї кризи проявляються в різних сферах суспільного 
життя: економічній, соціальній, політичній, освітній, і потен-
ційно можуть привести до катастрофи української держави в часі 
життя одного-двох поколінь. 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-

них організацій закликає Кабінет Міністрів України: 
 
1. Провести підготовчу роботу зі спеціалістами, експертами, 

батьківським середовищем, релігійними організаціями з 
вивчення пропозицій щодо подолання демографічної 
кризи;  
 

2. Невідкладно утворити центральний орган виконавчої 
влади (міністерство чи державну службу) з питань сімейної 
політики та подолання демографічної кризи; 
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3. Розробити із залученням батьківської громадськості та 
релігійних організацій та ухвалити на засіданні Кабінету 
Міністрів комплексну програму подолання демографічної 
кризи з необхідним для її реалізації фінансуванням з 
Державного бюджету України. 
 

В надії на позитивне рішення нашого прохання прикликаємо 
Боже благословення на Ваші добрі справи! 

 
З повагою, 

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви,  

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій 

про гідність і велич дару людського життя 
 

31 травня 2021 року, м. Київ 
 

У листопаді минулого року ми згадували сумну дату сторіччя 
легалізації абортів. Першою країною у світі, яка легалізувала 
аборти в 1920 році, була радянська Росія. Після цього цей процес 
поширився і на інші країни світу. Це спричинило безпрецедентну 
в історії людства кількість убитих дітей, а також призвело до 
зміни способу життя і менталітету суспільства, у якому аборт 
став вважатися нормою життя.  

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей ми, члени 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, звертаємо-
ся до всіх людей доброї волі із словами напімнення, як ті, хто 
вірить у єдиного Бога-Творця і завжди стає на захист тих, кого 
позбавляють голосу в різних соціальних формаціях чи культу-
рах. Цього разу ми прагнемо стати голосом ненароджених дітей, 
яких сучасна «культура смерті» прирекла на мовчазну погибель.  

Відмова від дітонародження – ідея, яка була штучно нав’язана 
українському народові та почала вкорінюватися в його свідо-
мості за часів радянської влади. Аборти в Україні стали явищем 
масовим, повсякденним, доступним. Кількість убитих до народ-
ження дітей вимірюється мільйонами. Жодна війна не забрала 
такого числа людських життів. 

Право людини на життя гарантується цілою низкою 
документів – як міжнародних, так і українських: ст. 3 Загальної 
декларації прав людини (10.12.1948 р.), ст. 21 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод (04.11.1950 р.), а також ст. 27 
Конституції України, яка стверджує: «Кожна людина має 
невід’ємне право на життя». 

Відповідальність за ситуацію в Україні лягає на законодавців, 
які підтримують і затверджують закони, що допускають аборти. 
Причетні до цього й ті, хто сприяє деморалізації молоді, 
поширенню сексуальної розбещеності та легковаженню 
материнства, хто не провадить соціальної політики на допомогу 
сім’ї,  яка обтяжена матеріальними та соціальними труднощами. 
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Аборт не є вирішенням проблеми. Навіть якщо він був 
зроблений бездоганно з технічної точки зору, усі причетні до 
нього стають убивцями, навіть якщо це заперечують або не 
усвідомлюють. Часто наслідками аборту стають психічні 
розлади, які відомі під назвою «постабортний синдром», 
безпліддя, онкологія, конфлікти і страждання в родині… 
Особливо тяжко страждає мама вбитої дитини, яка зазвичай 
опиняється віч-на-віч із страшним і нав’язуваним вибором. 
Правдивим проявом турботи про матір та її дитя є плекання 
прородинної політики в державі, підтримка суспільних ініціатив, 
які творять культуру життя, любові та прийняття і дають 
можливість батькам розвивати свою дитину і відчувати, що вони 
не покинуті державою і суспільством наодинці перед таким 
непростим викликом. 

З позиції медичної етики аборт є оскверненням та 
спотворенням високого покликання лікаря, завдання якого – 
лікувати і рятувати життя людини, а не нищити його прямим 
втручанням. У Страсбурзі Парламентська асамблея Ради Європи 
в 2010 р.  ухвалила резолюцію «Право на заперечення з міркувань 
совісті при наданні легальної медичної допомоги». Цей документ 
гарантує кожній особі, лікарю та медичному закладу право на 
відмову здійснювати аборт на підставі власних заперечень 
сумління. 

Доведеним науковим фактом є те, що, роблячи аборт, жінка 
вбиває життя, ненароджену дитину, – убиває людину! Аборт – це 
зло, і наші закони повинні на це вказувати.  

Поява людини на світ стається попри волю самої людини. 
Народившись, вона ще не усвідомлює факту свого існування та 
місця у світі. Лише з часом, навчившись ідентифікувати себе, 
близьке оточення і себе, дитина починає розуміти, що себе треба 
прийняти, – прийняти як дар. Така ситуація з появою людини на 
світ стосується і попередніх, і наступних поколінь. Людина не має 
в собі джерела власної появи на світ. Є той, завдяки кому 
конкретна людина і людство загалом стали реальністю. Тож 
людина повинна прийняти себе як благий дар. 

Так само мама і тато, приймаючи самих себе, повинні 
прийняти власну дитину як дар. Люблячи одне одного і 
зачинаючи нове життя, вони стають учасниками цього Божого 
дарування. Беруть участь у божественній любові до дитини, яка 
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має з’явитися на світ. Коли дитина народжується, радість 
переповнює батьків. Перші усмішки, перші сльози, перші 
відкриття і перші ігри дитини преображають світ усієї сім’ї.  

Проте адвокати культури смерті спішать обстоювати смертні 
вироки і розкручують маховик брехні та маніпуляцій. Декотрі 
міфи варто розглянути і спростувати: 

1. «Моє тіло – моє діло». Справді, кожен може розпоряджатися 
власним тілом (з моральними і раціональними обмеженнями). 
Проте дитина до народження, хоч і перебуває в лоні матері, не є її 
частиною. Доводити це просто безглуздо. Це річ очевидна. Якби 
дитина була частиною тіла матері, то, як і будь-який орган, 
відділений від цілого організму, вона б просто зігнила.  

2. «Абортують плід і згусток клітин, а не дитину/людину». 
Сучасна наука і техніка спростовує цей сповнений невігластва 
аргумент. Дитина від зачаття має ДНК людини. На той момент, 
коли жінка дізнається про свою вагітність, дитина вже має 
вигляд людини, хоч і дуже маленької. 

3. «Людиною вважається народжена особа і захист життя та 
прав стосується народжених». Це хибне твердження, яке 
покликається на так зване позитивне право, коли права чи 
ознаки приписуються шляхом домовленості, своєрідного 
суспільного договору. Таку аргументацію використовував захист 
нацистів на Нюрнберзькому процесі, мовляв, знищення «не 
таких» людей відбувалося за чинним тоді позитивним правом. 
Вирок базувався не на природному праві: «не убий» і чи є людина 
«така» не залежить від суспільного договору. 

4. «Аборт – це право» – ще один хибний аргумент, який має на 
меті сформувати суспільну думку на користь абортів. Проте він 
розвалюється на очах, якщо аборт назвати справжнім іменем. То 
чи може бути вбивство правом лише на тій підставі, що хтось 
здатний і хоче вбивати? 

5. «Аборти все одно робитимуть − тому навіщо забороняти?». 
У такий самий спосіб можна аргументувати допустимість 
грабежів, убивств чи інших злочинів. Навіщо їх забороняти, якщо 
їх все одно вчинятимуть?.. 

Узагальнена відповідь на ці та інші псевдоаргументи на захист 
убивства ненароджених дітей свідчить про одне: аборти роблять, 
бо не хочуть відповідати за «наслідки» безладних статевих 
стосунків і гедоністичного світогляду. Статеве співжиття, відір-
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ване від подружньої любові та відкритості до народження нового 
життя, є безвідповідальним, а жертвою, що оплачує гріхи, стає 
невинне дитя, яке проситься, щоб його прийняли як дар. 

Держава не може плекати культуру смерті ні законами, ні 
податками, фінансуючи аборти з держбюджету, тобто з податків 
віруючих людей. Якщо неможливо заборонити аборту − фінан-
сову відповідальність за нього повинен нести замовник убивства. 

Реалізовуючи політичну волю держави, слід завжди 
пам’ятати: сім’я – базова клітина суспільства. Що більше дітей, то 
більше економічних суб’єктів, які сприяють розбудові держави та 
її економіки через виробництво і споживання вироблених благ та 
сплату податків. Позитивна демографічна динаміка – це розви-
ток, а негативна – старіння нації та занепад. 

Ми, свідомі свого покликання – формувати суспільну свідо-
мість і апелювати до сумління політиків та державних діячів, 
сьогодні звертаємося до всіх: спільне благо – це життя. Приймати 
життя – це приймати того, хто є Автором і Творцем життя. 
Обираймо життя і процвітання, а не смерть і занепад! 

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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МАНІФЕСТ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

на захист прав дітей і сімей 
 

6 червня 2021 року, м. Київ 
 

Кожна людина має право на гідне життя в люблячій сім’ї. 
Життя – від природного зачаття до природньої смерті. Це не 
людська примха і не буква закону, це Божий задум. 

Бог створив нас за Своїм образом, отже, кожен з нас 
покликаний до єдності з Ним, а також до єдності з тими, кого Бог 
також створив у Своїй любові. Одна з найбільших цінностей 
кожної країни – це здорові та міцні сім’ї. Саме вони є запорукою 
зрілого й мудрого суспільства. 

Сім’ї, у яких дружина й чоловік впевнені, що одне в одному 
вони мають захист і безпеку. Де кожен відчуває, що родина вдома 
його чекає, любить і надихає. Де діти знають, що можуть бути 
відвертими зі своїми батьками і розповідати й запитувати про 
все. 

На жаль, статистика розлучень і випадків домашнього 
насилля загрозлива, а пандемія лише загострила ці проблеми. 
Вони є причиною невиліковних травм не лише для подружжя, але 
й для дітей. Травмовані особи несуть свої страхи й біль у доросле 
життя. 

На наше переконання, піклування про сім’ї має стати 
національним пріоритетом, бо демографічна криза – це реальна 
біда українського сьогодення. Для кого здійснюються реформи, 
якщо за одне-два покоління в Україні не залишиться тих, хто буде 
тут жити й працювати? 

Сім'ї не повинні боятися народжувати через відсутність 
належного соціального захисту і відчуття нестабільності. 
Підготовка до сімейного життя має стати невід’ємною складовою 
шкільного навчання та виховання, відтак отримані у школі 
знання сприятимуть у створенні здорової сім'ї. 

Не конвенції та декларації, а реальне сприяння вихованню у 
молоді відповідальності та моральної зрілості здатні зробити 
сім'ї щасливими і захищеними. Родині треба тільки посприяти, і 
вона з Божою допомогою знайде шлях свого зцілення. 
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Міцні сім’ї в державі – цінніші за поклади золота й нафти, і без 
перебільшень є єдиною гарантією її розвитку і майбутнього. 

 
 
Маніфест оприлюднено з нагоди телемарафону «Сім'я на 

карантині», проведеного на телеканалі «Надія». 
 
 

  



237 

 

ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ 

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з приводу ініціатив легалізації  
так званих одностатевих шлюбів  

(реєстрації одностатевих партнерств) 
 

24 листопада 2006 року, м. Київ 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій з 

глибоким занепокоєнням відзначає наявність в нашій державі 
спроб законодавчо встановити так звані одностатеві шлюби або 
зареєстровані одностатеві партнерства. Такі ініціативи походять 
у першу чергу від громадських організацій, які виступають від 
імені осіб нетрадиційної статевої орієнтації. Ці ініціативи також 
мають підтримку від іноземних держав, де легалізовано так звані 
одностатеві шлюби або партнерства. 

У зв’язку з цим Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій від імені представлених в ній основних християнсь-
ких, юдейських та мусульманських конфесій України зверта-
ється до Верховної Ради України з пропозицією чітко та не 
двозначно зафіксувати у законах нашої держави те, що подружжя 
(сім’ю) можуть створити виключно чоловік і жінка. 

Сім’я, як союз чоловіка й жінки, є встановленою Самим Богом. 
Вона є основою суспільства, має на меті народження та повно-
цінне виховання дітей, сприяє збереженню суспільної моралі. 
Тож ми категорично виступаємо проти надання права усинов-
лення дітей одностатевим парам. Досвід багатьох економічно 
розвинених країн, у яких спостерігається ослаблення або 
нівелювання інституту традиційної сім’ї, свідчить, що ці країни 
стикаються з такими проблемами, як катастрофічне падіння 
народжуваності, демографічна криза, критичне зниження 
суспільної моралі. У свою чергу все це має не тільки духовні, але 
й відчутні економічні наслідки. 

Представники згаданих громадських організацій у своїх 
заявах намагаються змішати поняття толерантного ставлення до 
осіб, які мають нетрадиційну статеву орієнтацію, з толерантним 
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ставленням до самого явища збоченої сексуальності. Віруючі не 
мають ненависті або упередженого ставлення до осіб, які мають 
гомосексуальні схильності, але всі ми не можемо і не будемо 
миритися з гомосексуалізмом, іншими аморальними діями та 
їхньою пропагандою, як явищами духовного й суспіль-ного 
життя. 

Священні Писання наших релігій однозначно свідчать, що 
сексуальні відносини між представниками однієї статі є важким 
гріхом. За нього Бог насилає покарання не тільки на тих, хто 
особисто його звершує, але й на тих, хто вголос чи мовчки його 
схвалює. Тому релігійні організації не можуть відсторонено 
спостерігати за тим, як в українському суспільстві, під виглядом 
боротьби за права людини й демократію, пропагується терпиме 
й навіть схвальне ставлення до самого явища одностатевих 
сексуальних відносин. 

Представники так званої сучасної науки намагаються 
переконати суспільство в тому, що одностатева сексуальність є 
вродженим варіантом норми. Насправді ж такий гріховний потяг 
не є ні вродженою особливістю певної людини, ні варіантом 
нормальної статевої поведінки. З релігійної точки зору 
гомосексуальність є наслідком особистого вільного, але помил-
кового, вибору людини та проявом глибоко вкоріненого у ній 
гріха. Тому, як і всякий гріх, цей гріх, з Божою допомогою, 
людиною може бути подоланий. І першим кроком до цього має 
бути визнання неприродності й гріховності одностатевих 
сексуальних відносин. 

У світлі цього ми виступаємо категорично проти 
законодавчого встановлення у нашій державі одностатевих 
шлюбів чи реєстрованих одностатевих партнерств. Передбачені 
законами права й пільги, якими користуються традиційні 
подружжя, серед іншого є й способом заохочення громадян до 
утворення сім’ї, як фундаментального суспільно корисного 
інституту. Тому держава у жодному разі не повинна заохочувати 
своїх громадян до одностатевого сексуального життя, прирів-
нюючи такі “союзи” до звичайних сімей. 

Досвід країн, які реєструють одностатеві шлюби чи 
партнерства свідчить, що започаткований державою шлях 
віддалення закону від суспільної моралі веде у прірву. Там, де 
легалізовано проституцію й наркоманію, одностатеві шлюби й 
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евтаназію, вже зараз ставиться питання про легалізацію 
педофілії. Одночасно такі держави найбільше потерпають від 
демографічної кризи та духовної деградації. Вже у найближчому 
часі корінному населенню цих країн загрожує повне зникнення. 
Ми не хочемо, щоб Україна пішла цим шляхом. 

Ми не виступаємо за дискримінацію осіб, які вважають себе 
гомосексуалістами, але ми категорично проти того, щоб 
гомосексуальний спосіб життя й поведінка трактувалися як 
природні, нормальні й корисні для суспільства й особистості. Ми 
проти того, щоб гомосексуалізм пропагувався, як варіант норми 
статевого життя і щоби держава заохочувала своїх громадян до 
одностатевих сексуальних стосунків. Ми готові у відкритій 
дискусії обстоювати погляд на дану проблему, викладений у 
цьому листі. Ті, хто бажає побороти будь-які гріховні потяги й 
пристрасті, завжди знайдуть допомогу в наших конфесіях. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
«Про негативне ставлення до явища гомосексуалізму 
та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів 

(реєстрації одностатевих партнерств)» 
 

15 травня 2007 року, м. Київ 
 
З метою засвідчити спільну позицію Церков і релігійних 

організацій щодо проблеми гомосексуалізму та легалізації так 
званих одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнер-
ств), Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, до 
складу якої входять представники християнських, мусульман-
ських та іудейських конфесій, декларує наступне: 

1. Людина створена Богом і наділена Творцем як правами, 
так і обов’язками, які тісно взаємопов’язані та покликані 
спрямовувати людину до добра і застерігати від зла. Кожна 
людина має свободу в своїх діях, але ця свобода сполучена з 
відповідальністю за наслідки дій. Ніхто не повинен 
використовувати свободу з метою творити і поширювати зло. 

2. Життя – дар від Бога, який має визначену мету. Тому 
людина не повинна вважати власне тіло, своє життя у різних його 
проявах, а також взаємовідносини з іншими людьми предметами 
приватної власності, якими можна розпоряджатися як завгодно. 
Власне тіло, життя у різних його проявах, взаємовідносини з 
іншими людьми, суспільство і його інституції не повинні 
розглядатися тільки як інструменти для отримання задоволення 
або використовуватися для розповсюдження зла. 

3. Бог створив людину як чоловіка й жінку, благословивши 
їх єднатися у сім’ю. Сім’я (родина) є основою суспільства, має на 
меті збереження дару любові, народження та повноцінне 
виховання дітей, сприяє збереженню суспільної моралі. 

4. Одним з елементів сімейного життя є сексуальні 
відносини, як вияв любові між чоловіком і жінкою та спосіб 
продовження людського роду. Сексуальні відносини не можуть 
бути безвідповідальними та не повинні розцінюватися тільки як 
спосіб задовольнити свої потяги. Священні Писання наших 
релігій однозначно свідчать, що сексуальні відносини між 
представниками однієї статі протиприродні та є злом. 
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5. Дехто намагається переконати суспільство, що односта-
тева сексуальність є вродженим варіантом норми. Насправді ж 
такий гріховний потяг не є ні вродженою особливістю певної 
людини, ні варіантом нормальної статевої поведінки. З релігійної 
точки зору одностатева сексуальність є наслідком особистого 
вільного, але помилкового, вибору людини та проявом глибоко 
вкоріненого у ній гріха. Тому, як і всякий гріх, цей гріх, з Божою 
допомогою, людиною може бути подоланий. І першим кроком до 
цього має бути визнання неприродності й гріховності односта-
тевих сексуальних відносин. Віруючі не мають ненависті або 
упередженого ставлення до осіб, які мають гомосексуальні 
схильності, але релігійні люди не можуть миритися з гомосекс-
уалізмом, іншими аморальними діями та їхньою пропагандою, як 
явищами духовного й суспільного життя. 

6. За зло Бог карає не тільки тих, хто особисто його звершує, 
але й тих, хто вголос чи мовчки його схвалює. Як вся людина 
страждає від хвороби одного органу, так і все суспільство 
страждає від зла, яке чинять окремі його представники. Тому 
релігійні організації не можуть відсторонено спостерігати за тим, 
як в українському суспільстві, під виглядом боротьби за права 
людини й демократію, пропагується терпиме й навіть схвальне 
ставлення до самого явища одностатевих сексуальних відносин. 
Одним з проявів такої пропаганди є спроби легалізувати так 
звані одностатеві шлюби або зареєстровані партнерства. 

7. Передбачені законами права й пільги, якими користу-
ються традиційні подружжя, серед іншого є й способом заохо-
чення громадян до утворення сім’ї, як фундаментального 
суспільно корисного інституту. Легалізація так званих односта-
тевих шлюбів або зареєстрованих партнерств є способом заохо-
чення державою своїх громадян до одностатевого сексуального 
життя. Прирівнюючи такі «союзи» до звичайних сімей, надаючи 
їм навіть право усиновлення дітей, проти чого ми категорично 
виступаємо, держава спотворює саме поняття про суспільну 
мораль та стає на дуже небезпечний шлях. 

8. Шлях віддалення закону від суспільної моралі веде у 
прірву. Про це свідчить як історія багатьох країн у минулому, так 
і сьогодення. Досвід багатьох країн, у тому числі економічно 
розвинених, у яких спостерігається ослаблення або нівелювання 
інституту традиційної сім’ї, свідчить, що ці країни стикають-ся з 
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такими проблемами, як катастрофічне падіння народжуваності, 
демографічна криза, критичне зниження суспільної моралі. Вже 
у найближчому часі корінному населенню цих країн загрожує 
повне зникнення. У свою чергу все це має не тільки духовні, але й 
відчутні економічні наслідки. Там, де легалізовано проституцію 
й наркоманію, одностатеві шлюби й евтаназію, вже зараз 
ставиться питання про легалізацію педофілії. Україна не повинна 
йти таким згубним шляхом. 

9. У світлі цього ми виступаємо категорично проти 
законодавчого встановлення у нашій державі одностатевих 
шлюбів чи реєстрованих одностатевих партнерств, проти 
пропагування одностатевої сексуальності. Ми не виступаємо за 
дискримінацію осіб, які вважають себе гомосексуалістами, але ми 
категорично проти того, щоб гомосексуальний спосіб життя й 
поведінка трактувалися як природні, нормальні й корисні для 
суспільства й особистості. Ми проти того, щоб гомосексуалізм 
пропагувався, як варіант норми статевого життя і щоби держава 
заохочувала своїх громадян до одностатевих сексуальних 
стосунків. 

10. Ми готові у відкритій дискусії обстоювати погляди, 
викладені у цій Декларації. Ті, хто бажають побороти будь-які 
гріховні потяги й пристрасті, завжди знайдуть допомогу в наших 
конфесіях. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо розгляду на засіданні ПАРЄ питання 
про легалізацію одностатевих партнерств 

 
18 січня 2010 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
ЛИТВИНУ В.М. 
 
Голові Постійної делегації від 
України у ПАРЄ, народному 
депутату України 
ПОПЕСКУ І.В. 
 
Голові депутатської  
фракції Партії регіонів  
у Верховній Раді України 
ЯНУКОВИЧУ В.Ф. 

 
Як нещодавно стало відомо із засобів масової інформації, до 

проекту порядку денного чергової сесії Парламентської Асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ) внесено питання щодо дискримінації за 
ознакою сексуальної орієнтації та гендерної самоідентифікації, 
яке планується до розгляду 27 січня 2010 року. 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно опублікованих на веб-сайті 
ПАРЄ матеріалів в ході розгляду даного питання на голосування 
буде поставлена пропозиція про легалізацію одностатевих 
партнерств, включаючи визнання за ними статусу “родини” та 
надання права особам однієї статі бути спільними батьками для 
дітей та всиновлювати дітей один одного. Ухвалення відповідних 
проектів резолюції та рекомендації ПАРЄ в подальшому вимага-
тиме від України зміни національного законодавства задля 
запровадження в нашій державі даних аморальних ініціатив. 

Переконливо наголошуємо на тому, що українська 
громадськість та віруючі громадяни, які згідно соціологічних 
даних складають 90% населення України, виступають катего-
рично проти такої пропозиції. 
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Нагадуємо, що усі 19 релігійних об'єднань, які входять до 
складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 
репрезентуючи переконання та світогляд абсолютної більшості 
українського суспільства, у травні 2007 року одноголосно 
ухвалили Декларацію «Про негативне ставлення до явища гомо-
сексуалізму та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів 
(реєстрації одностатевих партнерств)» (додається). 

Закликаємо Верховну Раду України врахувати позицію 
української громадськості, в тому числі Церков і релігійних 
організацій, яка категорично заперечує підтримку Україною на 
міжнародному рівні та впровадження в нашій державі будь-яких 
ініціатив, спрямованих на пропаганду гомосексуалізму та спроб 
легалізації одностатевих відносин. 

У зв'язку з цим, просимо Вас донести суть цього звернення до 
членів Постійної делегації від України в ПАРЄ, та рекомендувати 
їм виступити проти пропозиції щодо легалізації одностатевих 
партнерств під час січневої сесії ПАРЄ та у майбутньому, а у ході 
голосування по проектах резолюції та рекомендації ПАРЄ 
(документ №12087) висловитись «проти» цієї ініціативи. 

Переконані, що така позиція Верховної Ради України та 
Постійної делегації від України в ПАРЄ засвідчить про високі 
моральні стандарти в нашій державі та убереже майбутнє 
України від свавілля розпусти, аморальності та від руйнування 
інституту сім'ї. 

Нехай Боже благословення звернеться на Ваші добрі справи! 
 
Додаток: копія Декларації Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій проти легалізації так званих одно-
статевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств) від 
15.05.2007 р. 

 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Подібне звернення ВРЦіРО також надіслала Президенту України 

ЮЩЕНКУ В. А. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо захисту сімейних цінностей  
на міжнародному рівні  

 
19 квітня 2010 року, м. Київ 

 
Міністру закордонних  
справ України  
ГРИЩЕНКУ К. І. 

 
Шановний Костянтине Івановичу! 
 
Згідно повідомлень ЗМІ до порядку денного другої у цьому 

році сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 
включено питання щодо дискримінації за ознакою сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентифікації, яке заплановано до 
розгляду на 28 квітня 2010 року у Страсбурзі. 

Слід зауважити, що згідно опублікованих матеріалів ПАРЄ в 
ході розгляду даного питання на голосування буде поставлений 
проект резолюції та рекомендації (документ №12185), який 
вимагає від усіх країн – членів Ради Європи гарантувати юри-
дичне визнання одностатевих партнерств та розширити права 
представників гомосексуальної спільноти до такого рівня 
правового забезпечення, який має визнаний в українському 
суспільстві шлюб – між чоловіком і жінкою. Крім цього, зазна-
чена резолюція закликає забезпечити не дискримінувати нікого 
за сексуальною орієнтацією під час усиновлення нерідних дітей. 

Звертаємо Вашу увагу, що під гаслами боротьби з 
дискримінацією та забезпечення прав сексуальних меншин 
фактично має місце зазіхання на традиційні моральні та родинні 
цінності, які визнано нормою життя більшістю українського 
суспільства. Проте ухвалення згаданого проекту резолюції ПАРЄ 
в подальшому вимагатиме від України зміни національного 
законодавства задля запровадження в нашій державі подібних 
аморальних ініціатив. 

Не дискримінуючи самих прихильників гомосексуального 
способу життя, усі 19 релігійних об'єднань, які входять до складу 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, репрезент-
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уючи переконання та світогляд абсолютної більшості україн-
ського суспільства, у травні 2007 року одноголосно ухвалили 
Декларацію «Про негативне ставлення до явища гомосексу-
алізму та спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів 
(реєстрації одностатевих партнерств)» (додається). У цьому 
документі наголошується на тому, що віруючі люди “не можуть 
миритися з гомосексуалізмом, іншими аморальними діями та 
їхньою пропагандою, як явищами духовного й суспільного 
життя”. 

Переконливо наголошуємо на тому, що українська 
громадськість та віруючі громадяни, які згідно соціологічних 
даних складають 90% населення України, виступають 
категорично проти пропозиції ПАРЄ щодо юридичного визнання 
одностатевих партнерств та надання їм широких прав, на рівні з 
традиційним шлюбом. 

Зважаючи на це, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій висловлює своє глибоке занепокоєння та очікує 
пояснення офіційної позиції України у зв'язку з підтримкою 
керівництвом МЗС України рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи «Про заходи по боротьбі з дискримінацією за ознакою 
сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності», що був 
ухвалений 31 березня 2010 року. 

Особливо дивним є те, що українська сторона у Раді Європи в 
особі МЗС України підтримала цей документ, не зважаючи на 
звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
до Президента України та Міністра закордонних справ України 
від 18.01.2010 року, в якому глави Церков категорично запере-
чили підтримку Україною на міжнародному рівні та впровад-
ження в нашій державі будь-яких ініціатив, спрямованих на 
пропаганду гомосексуалізму та спроб легалізації одностатевих 
відносин. 

На нашу думку, з метою уникнення подібних контраверсійних 
рішень все більш актуальним стає питання про створення при 
МЗС України громадської ради з питань співпраці з Всеукраїн-
ською Радою Церков і релігійних організацій. 

  
Враховуючи зазначене, шановний Костянтине Івановичу, 

просимо Вас: 
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1) надати доручення уповноваженим представникам МЗС 
України та Послу України в Раді Європи однозначно виступити 
проти пропозиції щодо юридичного визнання одностатевих 
партнерств та розширення  прав сексуальних меншин під час 
квітневої сесії ПАРЄ та у майбутніх заходах на міжнародному 
рівні; 

2) ініціювати створення громадської ради при МЗС України з 
питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій. 

 
Переконані, що така позиція Української сторони на міжна-

родному рівні засвідчить про високі моральні стандарти в нашій 
державі та убереже майбутнє України від свавілля розпусти, 
аморальності та від руйнування інституту сім'ї. 

Нехай Боже благословення звернеться на Ваші добрі справи! 
 
Додаток: копія Декларації Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій від 15.05.2007 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Подібне звернення ВРЦіРО також надіслала 

– Голові Верховної Ради України ЛИТВИНУ В. М.; 
– Голові Постійної делегації від України у ПАРЄ, народному депутату України 

ПОПЕСКУ І. В.; 
– Голові депутатської фракції Блоку Юлії Тимошенку у Верховній Раді України 

КИРИЛЕНКУ І. Г.; 
– Голові депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України 

ЄФРЕМОВУ О. С. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо проекту Трудового кодексу України 
 

11 листопада 2015 року, м. Київ 
 

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної 
політики, зайнятості та пенсійного 
забезпечення 
ДЕНІСОВІЙ  Л. Л. 

 
Шановна Людмило Леонтіївно! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 

консолідує  17 релігійних об’єднань та представляє біля 85 % 
всієї релігійної спільноти України, послідовно у діалозі з 
Парламентом, Президентом та Урядом відстоює інтереси 
українських громадян у сфері захисту високих моральних 
принципів суспільного життя, сімейних цінностей, людської 
гідності та свободи віросповідання. Враховуючи суспіль-ну 
дискусію з проблематики протидії дискримінації в Україні, яка 
загострилася після розгляду у першому читанні проекту 
Трудового кодексу України (№ 1658) та під час розгляду проекту 
Закону № 3442, вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на 
наступне. 

З приводу проблематики сексуальної орієнтації та 
одностатевих відносин Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій визначила свою позицію ще у 2007 році. У Декларації 
«Про негативне ставлення до явища гомосексуалізму та спроб 
легалізації так званих одностатевих шлюбів (реєстрації односта-
тевих партнерств)» усі члени ВРЦіРО однодушно заявили: “Ми не 
виступаємо за дискримінацію осіб, які вважають себе гомосексу-
алістами, але ми категорично проти того, щоб гомосексуальний 
спосіб життя й поведінка трактувалися як природні, нормальні й 
корисні для суспільства й особистості. Ми проти того, щоб 
гомосексуалізм пропагувався, як варіант норми статевого жит-
тя і щоби держава заохочувала своїх громадян до одностатевих 
сексуальних стосунків”. 
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Одним із перших кроків до легалізації в Україні так званих 
одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств) Рада 
Церков вбачає у намаганнях впровадити в законодавство 
України понять “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентич-
ність”, як це і було запропоновано у поправці до проекту Трудо-
вого кодексу України під час його розгляду Парламентом 5 листо-
пада 2015 року та у законопроекті № 3442.  

На наше переконання, спроба розширити невичерпний 
перелік ознак, за якими забороняється дискримінація у трудових 
відносинах, з акцентом на захист представників сексменшин та 
прибічників ідеології одностатевих відносин не лише зазіхає на 
традиційні для українського народу сімейні та моральні цінності, 
але й слугує приводом для розпалювання ворожнечі всередині 
суспільства, сприяє спробам розколоти його та дискредитувати 
європейські очікування громадян України.  

Ми пропонуємо замінити у законодавчих ініціативах 
визначення “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” 
на узагальнююче й більш об’ємне щодо недискримінації поняття 
– “ставлення до статевості/статевих відносин”. 

Варто згадати, ще в часи Євромайдану 2013-2014 років 
проросійські медіа в Україні та російська пропаганда намагалися 
нівелювати європейські прагнення українців шельмуванням 
спільноти держав Європейського Союзу як поборників гомосекс-
уалізму та одностатевих шлюбів. Однак відомо, що питання 
культури, релігії, традицій, власної самобутності та моральних 
засад віднесені до компетенції національної влади та є частиною 
внутрішнього суверенітету кожної держави-члена ЄС.  

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає, що 
сучасна об’єднана Європа має не лише здобутки, оскільки чимало 
в ній того, що потребує змін чи виправлення – так само, як і наш 
власний український дім. Традиційні релігійні, культурні, сімейні 
та моральні цінності, на яких століттями ґрунтувалося життя 
народів Європи, – дорогоцінний скарб, який ми повинні цінувати, 
спільно берегти, захищати і примножувати. Відтак, Україна зі 
своєю тисячолітньою духовною спадщиною повинна не втрати-
ти, а привнести в багатоманітну Європейську спільноту власний 
приклад культурної та релігійної самобутності на основі високих 
моральних цінностей. 
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Враховуючи викладене, просимо Вас, шановна Людмило 
Леонтіївно, про наступне: 

1. Донести зазначену вище позицію Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій до усіх членів Комітету з питань 
соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення; 

2. Включити зацікавлених членів Всеукраїнської Ради Церков 
і релігійних організацій до складу робочої групи, яка готуватиме 
текст проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 1658) до 
другого читання. 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи на 
користь народу України! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій, 

 
З повагою, 

 
Леонід ПАДУН 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Старший єпископ Української Християнської  

Євангельської Церкви
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про проблематику ратифікації Стамбульської конвенції 
 

11 березня 2017 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ПОРОШЕНКУ  П. О.  

 
Вельмишановний пане Президенте! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертає 

Вашу увагу на проблематику, пов’язану з ратифікацією Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стам-
бульської конвенції), проект Закону № 0119, а також прийняттям 
законодавчих актів для її імплементації (проекти законів № 4952 
та № 5294). 

Загалом вітаючи ініціативи, спрямовані на боротьбу з 
домашнім насильством, Рада Церков не може залишитися 
осторонь спроби під цими благородними і необхідними намірами 
впровадити законодавчі зміни, які зазіхають на традиційні для 
українського суспільства засади сім’ї та подружжя. Йдеться про 
запровадження у законодавство України понять «сексуальна 
орієнтація», «гендер», «гендерна ідентичність», «гендерна чутли-
вість» і т.д., які виходять за межі загальноприйнятного в Україні 
поняття «стать» та викривляють розуміння гендерної рівності як 
рівності прав жінок і чоловіків. 

Варто зауважити, що Стамбульська конвенція на міжна-
родному рівні стверджує ці суперечливі поняття, зміст яких є 
неоднозначним у практичному застосуванні та часто стає 
предметом маніпуляцій і зловживань. Це у свою чергу створює 
загрозу не лише для засад традиційної сім’ї та подружжя, а також 
для таких фундаментальних прав людини як свобода совісті та 
віросповідання, свобода думки та вираження поглядів. 

Як результат, бачимо, що замість реального забезпечення 
ефективного правозахисту на підставі Конституції та чинного 
законодавства України, замість забезпечення справедливості у 
діяльності правоохоронних і судових органів, парламентарі та 
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урядовці часом вдаються до лобіювання ідеологічних крайнощів, 
які є згубними для українського суспільства. Гендерна ідеологія, 
яка штучно розширює природне розуміння статі іншими 
формами «гендерних ролей» є вельми суперечливою і дискутова-
ною в країнах Європи і в США, а також часто провокує соціальну 
напругу під час її практичного впровадження. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій переко-
нана, що в Україні необхідно боротися з домашнім насильством і 
дискримінацією без застосування сумнівних психологічних і 
соціальних експериментів, які намагаються переконати дітей, 
молоде покоління та все суспільство, що неприродні явища та 
патології слід вважати нормальними і, більш того, популяри-
зувати для наслідування.  

Виходячи з цих засад, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій підтримує зауваження окремих фракцій та народних 
депутатів України, висловлених 17 листопада 2016 року під час 
розгляду проектів №№ 0119, 4952 та 5294, щодо неприпусти-
мості запровадження гендерної ідеології у законодавство 
України.  

 
Враховуючи зазначене, у нинішніх умовах Всеукраїнська 

Рада Церков і релігійних організацій: 
 
1. Вважає недоцільною ратифікацію Стамбульської конвен-

ції (законопроект № 0119), оскільки вона не передбачає можли-
вості застережень щодо окремих її положень, які стосуються 
поняття «гендер» у його розумінні як чоловіча та жіноча статі, що 
несе в собі неприпустимі загрози для інституту сім’ї та подружжя 
в Україні;  

 
2. Закликає Вас як гаранта Конституції України та ініціатора 

ратифікації Стамбульської конвенції, а також через парламент-
ську фракцію Партії «Блок Петра Порошенка», задля ефективної 
протидії домашньому насильству підтримати прийняття 
законопроектів  №4952 та №5294 у такому виді, як вони тепер 
доопрацьовані, з вилученням з текстів цих законів слів «сексуа-
льна орієнтація», «гендерна ідентичність», «гендерна чутли-
вість» та інших похідних від поняття «гендер». 
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Просимо Вас врахувати цю консолідовану позицію релігійної 
спільноти України та з Божим благословенням діяти на користь 
народу України! 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій, 
 

З повагою, 
 

Михайло ПАНОЧКО 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Старший єпископ Церкви християн віри євангельської України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО надіслала також Голові Верховної Ради 

України ПАРУБІЮ А. В. та керівникам усіх парламентських фракцій і груп. 



254 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо неприпустимості впровадження  
гендерної ідеології в шкільну освіту  

 
6 серпня 2018 року, м. Київ 

 
Секретарю Ради національної  
безпеки і оборони України 
ТУРЧИНОВУ  О. В. 

 
Вельмишановний Олександре Валентиновичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

засвідчує Вам свою повагу та, розглянувши відповіді Міністра 
освіти і науки Л. Гриневич від 23.04.2018 року № 1/11-4428 та від 
№ 1/13-515 від 20.06.2018 року, вбачає своїм громадянським 
обов’язком звернути Вашу увагу на неприпустимість впровад-
ження в шкільну освіту так званої гендерної ідеології – відмінної 
від поняття рівності прав жінок і чоловіків, а також проведення 
інших згубних для молодого покоління соціальних експери-
ментів за допомогою так званої антидискримінаційної експер-
тизи підручників і освітніх програм, а також розробленим МОН 
проектом Стратегії упровадження гендерної рівності та недис-
кримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір-2021». 

Слід наголосити, що наявний суспільний резонанс щодо цієї 
проблематики не є безпідставним і потребує Вашого особистого 
втручання як Глави держави та гаранта Конституції України. 

Результати згаданої антидискримінаційної експертизи під-
ручників засвідчили зневагу до основоположних цінностей 
українського народу та нації, таких, як сім’я, мова, віра та церква, 
патріотизм і національна свідомість, що  суперечить Конституції 
та іншим законам України. Зокрема, так званий принцип 
недискримінації  вочевидь став основоположним у процесі екс-
пертної оцінки підручників та по надаваному йому експертами 
значенню перевершує конституційний принцип верховенства 
права в Україні.  

Окрім цього, суто антидискримінаційний критерій експертизи 
підручників підриває основи суспільної моралі щодо уявлень про 
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сім’ю, які чітко відображені в Конституції України, Сімейному 
кодексі, у Загальній Декларації прав людини 1948 року. Зокрема, 
згідно статті 1 Закону України «Про захист суспільної моралі» 
суспільна мораль визначається як система етичних норм, правил 
поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних 
духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, 
гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.  

Водночас із змісту Закону України «Про загальну середню 
світу» (стаття 5) випливає, що завданнями загальної середньої 
освіти є, зокрема, виховання шанобливого ставлення до родини, 
поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, 
регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних 
цінностей Українського народу та інших народів і націй. Також, 
виходячи з положень статті 6 Закону України «Про освіту», 
засадами державної політики у сфері освіти та принципами 
освітньої діяльності є: верховенство права; нерозривний зв’язок 
із світовою та національною історією, культурою, національними 
традиціями; виховання патріотизму, поваги до культурних 
цінностей Українського народу, його історико-культурного 
надбання і традицій тощо. Однак всі ці закріплені законодавчо 
пріоритети та моральні орієнтири  ігноруються антидискримі-
наційною експертизою.  

Натомість, під гаслами гендерної рівності в освіті антидискри-
мінаційна експертиза підручників та згадана Стратегія опікують-
ся зовсім не відсутністю обмежень чи привілеїв за ознакою статі 
та рівними умовами для реалізації рівних прав жінок і чоловіків, 
як це визначено статтею 1 Закону України «Про забезпечення 
рівних прав і можливостей чоловіків і жінок», а провадять 
соціальний експеримент зі штучного зрівняння природних 
особливостей і відмінностей чоловіків і жінок. У підсумку 
відбувається розмивання звичного розуміння сім’ї, батьківства і 
материнства, особливостей осіб різних статей, заперечується 
національна ідентичність, культурні особливості і патріотичне 
виховання українців – все це таврується терміном “стереотипи”. 

Важливо відзначити, що і проект Стратегії, й «Інструктивно-
методичні матеріали для експертів щодо здійснення антидис-
кримінаційної експертизи електронних версій проектів підруч-
ників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 
закладів загальної середньої освіти» використовують поняття 
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“гендер”, “дискримінація за ознакою гендеру”, “гендерна дискри-
мінація” та “гендерна чутливість”, тлумачення яких відсутнє у 
законодавстві України. Однак дедалі більше відбувається мані-
пуляцій цією термінологією, адже відмінності цих понять від 
понять “стать” і “дискримінація за ознакою статі” не наводяться. 

Більш того, в рамках громадського контролю експерти 
проаналізували 103 висновки антидискримінаційної експертизи 
МОН щодо використання авторами підручників слів “інваліди”, 
“цигани”, “жиди”. У підсумку виявилося, що в жодному з 
проаналізованих підручників не було жодного випадку викори-
стання цих слів, хоча в своїх відповідях МОН наголошувало на 
численних випадків такого роду некоректної лексики, яку нібито 
дозволила виправити антидискримінаційна експертиза. Нато-
мість, громадські експерти зауважити про цілеспрямоване вилу-
чення з підручників основоположних цінностей українського 
народу та нації, таких, як сім’я, мова, віра та церква, патріотизм і 
національна свідомість. Така спрямованість антидискримінацій-
ної експертизи та проекту Стратегії є загрозою для національної 
безпеки України та конституюванню незалежної Української 
держави зі своєю культурною та релігійною спадщиною, мовою 
та національною свідомістю. 

До того ж, є підстави вважати, що на загальні характеристики 
проекту Стратегії, спрямованість антидискримінаційної експер-
тизи та на зміст відповідних інструктивно-методичних матері-
алів істотно впливає ідеологічна заангажованість Фонду ім. 
Гайнріха Бьолля, який бере участь у фінансуванні заходів з 
організації даної експертизи. 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-

них організацій просить Вас, вельмишановний Олександре 
Валентиновичу, звернути увагу на викладені зауваження та 
невідкладно вжити наступних заходів у межах компетенції РНБО: 

1. Сприяти скасуванню антидискримінаційної експертизи 
підручників і освітніх програм, яка є незаконною та виходить за 
межі Закону України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей для жінок і чоловіків», зокрема шляхом внесення 
змін до Наказів Міністерства освіти і науки від 05.01.2018 року № 
14 та від 21.02.2018 року № 176, та інших дотичних актів МОН; 
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2. Сприяти відхиленню проекту розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Стратегії упровадження 
гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: 
гендерний вимір-2021» як такої, що є загрозою для національної 
безпеки України та конституюванню незалежної Української 
держави зі своєю культурною та релігійною спадщиною, мовою 
та національною свідомістю; 

3. Сприяти запровадженню національно-патріотичної екс-
пертизи підручників і освітніх програм, які мають здійснювати 
науковці з належною кваліфікацією та на підставі методичних 
матеріалів, що будуть схвалені за результатами громадського 
обговорення, зокрема батьками школярів; 

4. Проконтролювати виконання з боку МОН положень Указу 
Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
на 2016 – 2020 роки» щодо розробки і затвердження комплексу 
заходів із впровадження в освітній процес навчальних дисциплін 
духовно-морального спрямування як основи формування особис-
тості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання; 

5. Рекомендувати МОН скасувати та не брати до уваги 
наявні висновки антидискримінаційної експертизи щодо підруч-
ників і освітніх програм, друк за державні кошти та запровад-
ження яких заплановано у 2018-2019 та наступних навчальних 
роках; 

6. Ініціювати внесення доповнень до Плану дій щодо 
реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді на 2017-2020 роки, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р, 
розширивши його заходами, спрямованими на:  

1) формування національно-культурної ідентичності, націо-
нально-патріотичного світогляду, збереження та розвитку 
духовно-моральних цінностей Українського народу; та 

2) впровадження навчальних дисциплін духовно-морального 
спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для 
національно-патріотичного виховання (як це передбачено 
Указом Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015). 

 
Про результати заходів, вжитих під час розгляду цього 

звернення, просимо інформувати письмово. 
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За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З належною повагою, 
 

Яків Дов БЛАЙХ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, 

Головний рабин м. Києва та України 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка. Подібне звернення ВРЦіРО також надіслала Президенту України 

П. О. ПОРОШЕНКУ. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

про недоцільність і ризики ратифікації 
Стамбульської конвенції (проект № 0119) 

в умовах катастрофічної демографічної ситуації 
 

10 грудня 2018 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ПОРОШЕНКУ П. О. 

 
Вельмишановний Петре Олексійовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам свою повагу та, відчуваючи свою духовну відповідальність за 
долю Українського народу, його майбутнє і розвиток на міцних 
засадах суспільної моралі, застерігає Вас як Главу держави та 
парламентську фракцію «Блок Петра Порошенка» від фатальних 
помилок, які полягають у наступному. 

Народ України не підтримує ратифікацію Стамбульської 
конвенції через нав’язування гендерної ідеології, яка не здатна 
захистити жінок від насильства, проте суттєво шкодить мораль-
ним засадам і сімейним цінностям українського суспільства. 

Ми, як глави українських конфесій, так і більшість українських 
громадян – батьки і матері – глибоко стурбовані Вашою заявою 7 
грудня цього року про наполягання на ратифікації конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (проект 
Закону № 0119), відомої як Стамбульська конвенція. Такий крок, 
на наше глибоке переконання, не можна робити через наявні 
маніпуляції поняттям “гендер” та його нове визначення в Стам-
бульській конвенції, яке суперечить законодавству України. 

Йдеться про запровадження Стамбульською конвенцією 
суперечливих понять “ґендер”, “ґендерна ідентичність”, “ґендер-
на чутливість”, “сексуальна орієнтація” і подібних, які виходять 
за межі загальноприйнятного в Україні поняття “стать” та вик-
ривляють розуміння ґендерної рівності, як рівності прав жінок і 
чоловіків, а також і сам зміст ґендерної політики держави. 
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На сьогодні законодавство України не містить визначення 
понять “ґендер” та “ґендерна ідентичність”, хоча і використовує 
їх. І якщо зараз Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» визначає “ґендерну рівність” як 
рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для 
його реалізації (стаття 1), то згадана Стамбульська конвенція 
пропонує розуміти поняття “ґендер” як соціально закріплені 
ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне 
суспільство вважає належними для жінок та чоловіків (стаття 3 
конвенції). Тобто “ґендер” підміняє собою звичне поняття 
біологічної статі, яка визначається згідно первинних статевих 
ознак, новою ґендерною ідеологією, яка дає волю людині самій 
обирати собі “ґендер” та відповідну соціальну роль. 

На наше переконання, такий викривлений підхід може 
зробити Стамбульську конвенцію політичним і правовим 
інструментом для популяризації в українських школах і 
університетах нових “ґендерів”, що виходять за межі біологічної 
статі, та одностатевих стосунків – однак це було б згубним 
шляхом для України. Це занепокоєння обумовлюється тим, що 
конвенція прямо передбачає обов’язки держав-підписантів щодо 
навчання учнів “нестереотипним ґендерним ролям” (стаття 14 
конвенції). 

На превеликий жаль, наше попереднє звернення до Вас (від 
06.08.2018 р. № 98) з приводу загроз гендерної ідеології 
залишилося без відповіді. Сподіваємося, що роз’яснення в цьому 
листі позиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, яка як інституція громадянського суспільства 
представляє думку більшості наших співгромадян, дозволить 
Вам прийняти рішення в інтересах народу України. 

Замість ратифікації Стамбульської конвенції ми закликаємо 
Вас і парламентську фракцію «Блок Петра Порошенка» розвива-
ти національне законодавство України з протидії домашньому 
насильству та насильству проти жінок, як це роблять інші країни 
Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї конвенції 
(Великобританія, Ірландія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словач-
чина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія). 

Крім цього, з огляду на катастрофічну демографічну ситуацію 
в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що виховуються 
через це у неповних сім’ях, необхідно спрямувати значні зусилля 
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держави та громадянського суспільства на підтримку сімей, 
материнства та батьківства, на впровадження в навчальний 
процес програм з підготовки до подружнього життя, створення 
належних соціальних і інших умов для мінімізації практики 
абортів, на повну заміну всіх інтернатів для сиріт дитячими 
будинками сімейного типу. 

Всі ці завдання в сфері сімейної політики потребують 
створення в Україні центрального органу виконавчої влади у 
справах підтримки сім’ї, дітей, материнства і батьківства. Значне 
погіршення демографічних показників за період останніх 8 років 
підтверджує, що державна сімейна політики потребує належної 
інституалізації, бюджетного фінансування та системного під-
ходу. 

Враховуючи зазначене закликаємо Вас, вельмишановний 
Петре Олексійовичу, в інтересах народу України та його майбут-
нього не пов’язувати європейські перспективи нашої держави з 
проблемною гендерною ідеологією, а натомість всіляко сприяти 
формуванню та реалізації державної сімейної політики, наслі-
дуючи досвід тих країн Європейського Союзу, де інтересами 
сімей і дітей опікуються окремі міністерства. 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З повагою, 

 
Яків Дов БЛАЙХ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, 

Головний рабин м. Києва та України 
 
 
 

 
Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО також надіслала Прем’єр-міністру 

України ГРОЙСМАНУ В. Б., Голові Верховної Ради України ПАРУБІЮ А. В. та 
керівникам усіх парламентських фракцій і груп. 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
про скасування незаконного наказу Мінсоцполітики 

щодо гендерних підходів під час розроблення 
нормативно-правових актів 

 
2 квітня 2020 року, м. Київ 

 
Прем’єр-міністру України 
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засвідчує 

Вам свою повагу та звертається до Вас у справі, яка потребує 
Вашого невідкладного втручання. 

Представляючи інтереси понад 90 % всієї релігійної спільноти 
України, зокрема віруючих християнських церков, іудейських і 
мусульманських  релігійних громад, ВРЦіРО крайньо стурбована 
тим, що всупереч положенням законодавства Міністерство 
соціальної політики України видало наказ від 07.02.2020 року № 
86, спрямований на впровадження гендерної ідеології в норма-
тивно-правові акти України. 

Затверджена цим наказом «Інструкція щодо інтеграції 
гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових 
актів» порушує положення Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року № 273, на 
виконання якої прийнята ця Інструкція.  

Зокрема, профільний Закон дає визначення термінам 
“ґендерна рівність” та “ґендерно-правова експертиза”, суть яких 
чітко полягає у дотриманні принципу забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків. Так само і в постанові Кабінету 
Міністрів від 11.04.2018 року № 273, де міститься завдання 
розробити Інструкцію щодо інтеграції гендерних підходів під час 
розроблення нормативно-правових актів, йдеться виключно про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що 
підкреслено в самій назві урядової постанови та в її тексті. 



263 

 

Однак, порушуючи ці законодавчі акти, Мінсоцполітики у 
згаданому наказі від 07.02.2020 року № 86 запроваджує зовсім 
іншу термінологію, нав’язуючи ідеологічно ангажоване розумін-
ня терміну “ґендер” в якості “соціально закріплених ролей, 
поведінки, діяльності і характерних ознак, які певне суспільство 
вважає належними для жінок/чоловіків”. Слід зауважити, що 
саме через таке проблемне визначення терміну “ґендер” з 2018 
року Верховна Рада України не може ратифікувати Конвенцію 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (відому як 
Стамбульська Конвенція). Це обумовлено незгодою українського 
суспільства, в тому числі релігійної спільноти, з гендерною 
ідеологією, яка підміняє поняття жіночої та чоловічої статі 
поняттям “ґендер”, згідно якого людина незалежно від своєї статі 
на власний розсуд може ідентифікувати себе чи-то жінкою, чи-то 
чоловіком, чи-то якимось ще з понад 50 ґендерів. 

Натомість, Мінсоцполітики своїм наказом підміняє собою 
парламент, що містить ознаки узурпації повноважень єдиного 
законодавчого органу нашої держави – Верховної Ради України. 
Адже відповідно до статті 19 Конституції України “органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України”. Однак очевидно, що «Інструкція щодо 
інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-
правових актів», затверджена наказом Мінсоцполітики, створює 
нові правові норми, протилежні за змістом положенням Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», які визначають зміст термінів “ґендерна рівність” та 
“ґендерно-правова експертиза”. 

Зазначена ситуація є не лише небезпечною для збереження 
верховенства права в Україні, але й підриває засади партнер-
ських відносин між державою і релігійними організаціями, які 
формувалися впродовж останніх 25 років. Адже у той час, коли 
церкви і релігійні організації в діалозі з різними міністерствами 
та урядовими структурами свідомо обмежують участь віруючих 
у богослужіннях, релігійних обрядах і інших масових заходах, 
натомість, Мінсоцполітики згаданим наказом провокує збурення 
серед сотень тисяч віруючих різних конфесій і у різних регіонах, 
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які не можуть спокійно дивитися на свавільне порушення закону 
та знищення засад державної сімейної політики. У цій ситуації 
ризик громадських протестів є дуже високий, адже сім’я є 
найбільшою цінністю українського суспільства згідно дослід-
жень різних соціологічних служб. 

 
Враховуючи зазначене та на підставі п. 6 статті 21 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України», переконливо заклика-
ємо Кабінет Міністрів скасувати наказ Міністерства соціальної 
політики України від 07.02.2020 року № 86 «Про затвердження 
Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроб-
лення нормативно-правових актів» як такий, що не відповідає 
законодавству України. 

Сподіваємося на врахування урядом позиції релігійної 
спільноти щодо означених вище питань, які мають велике 
суспільне значення. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков 

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ПРОПОЗИЦІЇ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

до проєкту нової редакції Національної стратегії  
у сфері прав людини 

 
12 червня 2020 року, м. Київ 

 
Заступниці Міністра  
юстиції України з питань  
європейської інтеграції 
КОЛОМІЄЦЬ  В. Р. 

 
Шановна Валеріє Рудольфівно! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам свою повагу та в рамках громадського обговорення спрямо-
вую для врахування свої пропозиції до проєкту Указу Президента 
України "Про внесення змін до Указу Президента України від 25 
серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної 
стратегії у сфері прав людини»". 

На наше глибоке переконання, у новій редакції Національної 
стратегії у сфері прав людини не можна використовувати 
поняття “гендер” та похідні від нього через наявні термінологічні 
маніпуляції та його визначення, яке суперечить законодавству 
України. Як відомо, поняття “гендер” виходить за межі загально-
прийнятного в Україні поняття “стать” та викривляє розуміння 
ґендерної рівності, як рівності прав жінок і чоловіків, а також і 
сам зміст ґендерної політики Української держави.  

На сьогодні законодавство України не містить визначення 
понять “гендер” та “ґендерна ідентичність”, хоча і використовує 
їх. Звертаємо Вашу увагу, що Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначає “ґендер-
ну рівність” як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації (стаття 1). Натомість поняття 
“гендер” включає в себе соціально закріплені ролі, поведінку, 
діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає 
належними для жінок та чоловіків.  

За задумом прихильників гендерної ідеології, кожна особа 
нібито самостійно може визначати свій “гендер” шляхом само-



266 

 

ідентифікації. Тобто поняття “гендер” підміняє собою звичне 
поняття біологічної статі, яка визначається згідно первинних 
статевих ознак, новою ґендерною ідеологією, яка дає волю 
людині самій обирати собі “гендер” та відповідну соціальну роль. 

Такий викривлений підхід може зробити Національну страте-
гію у сфері прав людини політичним і правовим інструментом 
для популяризації в українському суспільстві, зокрема школах і 
університетах, гендерної ідеології та нових “гендерів”, що вихо-
дять за межі біологічної статі – однак це було б згубним шляхом 
для України.  

Гендерна ідеологія може мати негативні наслідки у вигляді 
психологічних розладів, особливо серед дітей. Адже, згідно 
авторитетних наукових досліджень, рівень випадків суїцидів 
сягає 41% серед трансгендерних людей, що в кілька разів 
перевищує показники серед решти населення (4,6%), які не 
страждають гендерною дисфорією. 

Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій пропонує замість поняття “гендер” і похідних від 
нього використовувати термінологію, яка відповідатиме законо-
давству України, та не матиме двозначного значення. Зокрема:  

• замість поняття “гендерні квоти” зазначати “квоти для 
жінок” чи “квоти за ознакою статі”;  

• замість поняття “гендерна дискримінація” зазначати 
“дискримінація за ознакою статі”; 

• замість поняття “гендерна рівність” зазначати “рівність 
прав жінок і чоловіків”; 

• замість поняття “гендерні стереотипи” зазначати “стерео-
типи щодо рівних прав жінок і чоловіків”, чи взагалі не вживати 
поняття “стереотипи”, як таке, що не підлягає однозначному 
тлумаченню з правового огляду;  

• замість поняття “гендерно відповідальні підходи” зазна-
чати “підходи, відповідальні щодо рівних прав жінок і чоловіків”;  

• замість поняття “гендерні аспекти” зазначати “аспекти 
щодо рівних прав жінок і чоловіків”.  

 
Просимо Вас врахувати зазначені зауваження, які є суттєвими 

для реального забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, яке 
наразі підміняється гендерною ідеологією. Нова редакція Наці-
ональної стратегії у сфері прав людини не повинна бути ідеоло-
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гічно ангажована, натомість вирішувати наявні проблеми у сфері 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З повагою, 

 
Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

про ризики ратифікації Стамбульської Конвенції 
 

5 серпня 2020 року, м. Київ 
 

Прем’єр-міністру України 
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

висловлює Вам свою повагу та, відчуваючи свою духовну 
відповідальність за розвиток українського суспільства, його 
майбутнє та перспективи, бажає застерегти від підтримки 
рішень, які можуть мати загрозливі наслідки.  

Українські віряни стурбовані заявою Віце-прем'єр-міністра з 
європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної 
про готовність Уряду подати до парламенту законопроєкт про 
ратифікацію Стамбульської конвенції. Наше занепокоєння 
викликає ідеологічна заангажованість та окремі положення 
Стамбульської конвенції, які викликають сумніви щодо доці-
льності ратифікації саме цього міжнародного документу.  

Як приклад, у Римському статуті міжнародного криміналь-
ного суду (стаття 7), підписаному Україною у 2000 році, термін 
"гендерний" відноситься до обох статей, чоловічої та жіночої. 
Однак Стамбульська конвенція запроваджує зовсім інше 
тлумачення поняття “гендер”, яке означає соціально закріплені 
ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспіль-
ство вважає належними для жінок та чоловіків (стаття 3). Тобто 
у конвенції йдеться про “гендер” не як біологічну стать, яка хара-
ктеризує жінку або чоловіка, а про самоідентифікацію людини.  

Таке проблемне, на переконання ВРЦіРО, тлумачення поняття 
“гендер” несе в собі ризики викривлення суті державної 
гендерної політики, яка до цього часу визначається Законом 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». Ці побоювання підтверджуються уже зараз, адже 
Мінсоцполітики у наказі від 07.02.2020 року № 86 використовує 
поняття “гендер”, запозичене зі Стамбульської конвенції, що 
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суперечить згаданому Закону та привносить ідеологічне забар-
влення в цю сферу державної політики.  

Подібним чином МОН України у проєкті Стратегії впровад-
ження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 
— 2021» вдається до використання поняття “гендерні ролі”, 
запозиченого зі Стамбульської конвенції, замість застосування 
термінології законів України. 

Негативними наслідками такого підходу може бути спону-
кання українських школярів до розмірковування над зміною 
статі (“гендеру”) та популяризація одностатевих сексуальних 
стосунків у якості варіанту норми. Це побоювання вірних різних 
конфесій пов’язано з зобов’язанням, передбаченим статтею 14 
Стамбульської конвенції, яке передбачає включення матеріалу з 
питань нестереотипних гендерних ролей у формальні навчальні 
плани на всіх рівнях навчання.  

Таким чином, зважаючи на наведені суперечливі положення 
та пропоновані механізми у Стамбульській конвенції, ВРЦіРО 
вбачає ризик того, що наміри протидії домашньому насильству 
та насильству проти жінок будуть підмінятися впровадженню 
нових ідеологічних конструкцій, які не притаманні українському 
суспільству та можуть негативно позначитися на вихованні дітей 
і молоді. Зокрема, вважаємо неприпустимими підходи, які 
практикуються в окремих країнах Західної Європи, коли дітям 
дається право самостійно визначити свій “гендер” у підлітковому 
віці, оскільки це лише спонукає то поширення випадків 
захворювання на гендерну дисфорію. 

На наше переконання, для профілактики та протидії 
домашньому насильству в Україні потрібна комплексна робота, 
яка в тому числі буде залучати потенціал релігійних організацій, 
та правові механізми в рамках нашої держави, а не лише гарантії 
міжнародних партнерів. 

Звертаємо Вашу увагу, що ідея ратифікації Стамбульської 
Конвенції з застереженнями щодо її змісту також є неприй-
нятною, адже стаття 78 Конвенції встановлює, що “стосовно 
будь-якого положення цієї Конвенції не може бути зроблено 
жодного застереження”. Відтак, заява щодо незмінності 
правового регулювання інститутів шлюбу та усиновлення, що 
міститься у проєкті Закону про ратифікацію Стамбульської 
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конвенції, оприлюдненому на сайті Мінсоцполітики, буде 
юридично нікчемною і не матиме правових наслідків. 

Для розробки ефективного механізму протидії проблематиці 
насильства, а також домашнього насильства, ми пропонуємо 
зробити низку практичних кроків. Зокрема сформувати робочу 
групу з фахових юристів, куди можуть долучитись представники 
від ВРЦіРО для покращення національного законодавства; 
провести діалогові зустрічі представників правозахисних кіл та 
релігійного середовища для аргументованого опрацювання 
недоліків пропонованого документу та вироблення спільної 
позицій; отримати практичні наслідки у вигляді довершеного чи 
оновленого національного законодавства, яке потім буде 
моніторитись в розрізі практичної імплементації в усіх регіонах 
України, куди радо залучаться представники ВРЦіРО. 

Сподіваємося, що роз’яснення в цьому листі позиції 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка як 
інституція громадянського суспільства представляє думку 
більшості наших співгромадян, дозволить Кабінету Міністрів 
діяти в інтересах усього народу України, а не лише її окремої 
частини. Замість ратифікації Стамбульської Конвенції ми 
закликаємо розвивати національне законодавство України з 
протидії домашньому насильству та насильству проти жінок, 
як це роблять інші країни Європи, які також відмовилися від 
ратифікації цієї Конвенції (Великобританія, Ліхтенштейн, 
Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, 
Молдова, Вірменія). 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З повагою, 

 
ЕПІФАНІЙ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Предстоятель Православної Церкви України, 

Митрополит Київський і всієї України 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

про участь України в міжнародному  
Партнерстві Біарріц 

 
24 вересня 2020 року, м. Київ 

 
Президенту України 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ  В. О. 

 
Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 
Звертаємося до Вас у зв’язку з повідомленням про вступ 

України до міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» зі вста-
новлення рівності жінок і чоловіків.  

На превеликий жаль, це рішення Уряду за ініціативи дружини 
Президента України було прийнято без належного громадського 
обговорення, що викликає занепокоєння у релігійної спільноти 
щодо змісту та обсягу взятих на себе Україною міжнародних 
зобов’язань. Зокрема, враховуючи одне з завдань «Партнерства 
Біарріц» щодо популяризації абортів та просування інформації 
про них серед дівчат та жінок, з чим Рада Церков категорично не 
погоджується, вбачаючи в цьому посягання на життя ненарод-
жених дітей. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає 
важливою і необхідною практичну діяльність, спрямовану на 
запобігання та припинення насильства та проявів дискримінації 
за ознакою статі. Водночас віруючі різних конфесій обґрунтовано 
стурбовані тим, що держави-засновники «Партнерства Біарріц» у 
власних країнах зовсім по-іншому тлумачать поняття “гендерної 
рівності”, розуміючи під ним не відсутність дискримінації за 
ознакою статі, а надмірного розширення прав осіб з неприрод-
ньою сексуальною орієнтацією (ЛГБТ) та запровадження гендер-
ної ідеології, яка вважає нормою самостійне обрання людиною 
своєї гендерної ідентичності. 

Як наслідок, популяризація гендерної самоідентифікації серед 
дітей і молоді призводить до збільшення випадків захворювання 
на гендерну дисфорію. Відтак, бачимо негативні приклади 
деяких країн Західної Європи, коли замість концентрації уваги на 
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здобутті у закладах освіти навичок, необхідних для відпові-
дального дорослого життя та освоєння професії, учні початкової 
та середньої школи довгий час роздумують, який “гендер” їм 
обрати на відміну від своєї природньої статі. На наше переко-
нання, такого роду боротьба із “гендерними стереотипами” є 
небезпечною для психічного здоров’я українських громадян та 
не повинна запроваджуватися в освітній процес України. 

У тому числі, такого роду викривлене тлумачення гендерної 
рівності і поняття “гендер” стоїть на заваді ратифікації Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, відомої як 
Стамбульська конвенція. Релігійна спільнота України виступає 
проти ратифікації Стамбульської конвенції в її нинішній редакції, 
зважаючи на зазначені вищі зауваження до гендерної ідеології, 
яка проявляється у низці статей цього міжнародного документу. 

Більш того, тлумачення понять “гендер” і “гендерна рівність”, 
якими послуговується міжнародне «Партнерство Біарріц» та 
Стамбульська конвенція, протирічить визначенню гендерної 
рівності в Законі України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» – як рівного правового статусу 
жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що 
дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства. 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і 

релігійних організацій просить Вас, вельмишановний 
Володимире Олександровичу, врахувати висловлені Радою 
Церков зауваження до діяльності міжнародної ініціативи 
«Партнерство Біарріц» та проконтролювати, щоб Уряд та 
профільні центральні органи виконавчої влади використовували 
замість здискредитованого поняття “гендерна рівність” більш 
однозначне і зрозуміле для українського суспільства поняття 
“рівність прав жінок і чоловіків”.  

На наше переконання, усунення такого роду термінологічних 
непорозумінь дозволить уберегти законодавство України від 
небезпечних аморальних ініціатив, ангажованих гендерною 
ідеологію, які шкодять запровадженню насправді дієвих 
пропозицій у сфері протидії дискримінації та насильству за 
ознакою статі. Крім цього, відмова від використання поняття 
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“гендер” і похідних від нього дозволить внести ясність щодо 
ставлення Уряду до сімейних цінностей та основоположних 
моральних засад українського суспільства, що на сьогодні 
викликає особливе занепокоєння мільйонів віруючих. 

Зі свого боку Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій готова делегувати фахівців до відповідних 
міжвідомчих робочих груп, які розроблятимуть законодавчі 
ініціативи у сфері забезпечення рівності прав жінок і чоловіків. 

Прикликаємо Боже благословення на Ваші добрі справи! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З глибокою повагою, 

 
ЕПІФАНІЙ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Предстоятель Православної Церкви України, 

Митрополит Київський і всієї України 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій  

про недоцільність ратифікації Стамбульської Конвенції 
 

7 травня 2021 року, м. Київ 
 

Президенту України 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ  В. О. 

 
Вельмишановний Володимире Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

висловлює Вам свою глибоку повагу та, відчуваючи свою духовну 
відповідальність за розвиток українського суспільства, його 
майбутнє та перспективи, бажає застерегти від підтримки 
рішень, які можуть мати загрозливі наслідки.  

Вірні різних конфесій стурбовані заявами урядовців про 
готовність подати до парламенту законопроєкт про ратифікацію 
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(відомої як Стамбульська конвенція). Наше занепокоєння 
викликає ідеологічна заангажованість та окремі положення 
Стамбульської конвенції, які викликають сумніви щодо доціль-
ності ратифікації саме цього міжнародного документу.  

Як приклад, у Римському статуті міжнародного криміналь-
ного суду (стаття 7), підписаному Україною у 2000 році, термін 
"гендерний" відноситься до обох статей, чоловічої та жіночої. 
Однак Стамбульська конвенція запроваджує зовсім інше тлума-
чення поняття “гендер”, яке означає соціально закріплені ролі, 
поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство 
вважає належними для жінок та чоловіків (стаття 3). Тобто у 
конвенції йдеться про “гендер” не як біологічну стать, яка хара-
ктеризує жінку або чоловіка, а про самоідентифікацію людини.  

Таке проблемне, на переконання ВРЦіРО, тлумачення поняття 
“гендер” несе в собі ризики викривлення суті державної гендер-
ної політики, яка до цього часу визначається Законом України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків». Ці побоювання підтверджуються уже зараз, адже Мінсоц-
політики у наказі від 07.02.2020 року № 86 використовує поняття 
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“гендер”, запозичене зі Стамбульської конвенції, що суперечить 
згаданому Закону та привносить ідеологічне забарвлення в цю 
сферу державної політики.  

Подібним чином МОН України у проєкті Стратегії впровад-
ження гендерної рівності у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір 
— 2021» вдається до використання поняття “гендерні ролі”, 
запозиченого зі Стамбульської конвенції, замість застосування 
термінології законів України. 

Негативними наслідками такого підходу може бути спонукан-
ня українських школярів до розмірковування над зміною статі 
(“гендеру”) та популяризація одностатевих сексуальних стосу-
нків у якості варіанту норми. Це побоювання вірних різних 
конфесій пов’язано з зобов’язанням, передбаченим статтею 14 
Стамбульської конвенції, яке передбачає включення матеріалу з 
питань нестереотипних гендерних ролей у формальні навчальні 
плани на всіх рівнях навчання.  

Таким чином, зважаючи на наведені суперечливі положення 
та пропоновані механізми у Стамбульській конвенції, ВРЦіРО 
вбачає ризик того, що наміри протидії домашньому насильству 
та насильству проти жінок будуть підмінятися впровадженню 
нових ідеологічних конструкцій, які не притаманні українському 
суспільству та можуть негативно позначитися на вихованні дітей 
і молоді. Зокрема, вважаємо неприпустимими підходи, які 
практикуються в окремих країнах Західної Європи, коли дітям 
дається право самостійно визначити свій “гендер” у підлітковому 
віці, оскільки це лише спонукає то поширення випадків захворю-
вання на гендерну дисфорію. 

На наше переконання, для профілактики та протидії 
домашньому насильству в Україні потрібна комплексна робота, 
яка в тому числі буде залучати потенціал релігійних організацій, 
та правові механізми в рамках нашої держави, а не лише гарантії 
міжнародних партнерів. 

Звертаємо Вашу увагу, що ідея ратифікації Стамбульської кон-
венції з застереженнями щодо її змісту також є неприйнятною, 
адже стаття 78 конвенції встановлює, що “стосовно будь-якого 
положення цієї конвенції не може бути зроблено жодного засте-
реження”. Відтак, заява щодо незмінності правового регулюван-
ня інститутів шлюбу та усиновлення, що міститься у проєкті 
Закону про ратифікацію Стамбульської конвенції, оприлюдне-
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ному на сайті Мінсоцполітики, буде юридично нікчемною і не 
матиме правових наслідків. 

Для розробки ефективного механізму протидії проблематиці 
насильства, а також домашнього насильства, ми пропонуємо 
зробити низку практичних кроків. Зокрема сформувати робочу 
групу з фахових юристів, куди можуть долучитись представники 
від ВРЦіРО для покращення національного законодавства; 
провести діалогові зустрічі представників правозахисних кіл та 
релігійного середовища для аргументованого опрацювання 
недоліків пропонованого документу та вироблення спільної 
позицій; отримати практичні наслідки у вигляді довершеного чи 
оновленого національного законодавства, яке потім буде 
моніторитись в розрізі практичної імплементації в усіх регіонах 
України, куди радо залучаться представники ВРЦіРО. 

ВРЦіРО рекомендує розвивати національне законодавство 
України з протидії домашньому насильству та насильству проти 
жінок, як це роблять інші країни Європи, які також відмовилися 
від ратифікації цієї конвенції (Великобританія, Ліхтенштейн, 
Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, 
Вірменія), та Туреччина, яка нещодавно скасувала ратифікацію 
Стамбульської конвенції.  

Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій закликає Вас, вельмишановний пане 
Президенте: 

1. Не вносити до Верховної Ради України проєкт Закону про 
ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 
явищами (Стамбульської конвенції); 

2. Особисто зустрітися з Всеукраїнською Радою Церков і 
релігійних організацій для обговорення практичних і більш 
ефективних заходів держави і громадянського суспільства, 
зокрема релігійних спільнот, у сфері профілактики та протидії 
домашньому насильству в Україні. 

В надії на позитивне рішення нашого прохання прикликаємо 
Боже благословення на Ваші добрі справи! 

З повагою, 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у ВРЦІРО, Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький  
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ЗВЕРНЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо донорства та трансплантації органів 
 

29 жовтня 2015 року, м Київ 
 

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань хорони здоров’я  
БОГОМОЛЕЦЬ  О. В. 

 
Шановна Ольго Вадимівно! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) 

розглянула на своєму засіданні 19 жовтня 2015 року Вашого 
листа від 17.08.2015 року № 04-25/3-858, в якому Ви повідомили 
про перегляд існуючої й підготовку нової редакції Закону 
України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині» та внесення необхідних змін до низки інших 
законодавчих актів України для забезпечення комплексного 
вирішення проблем, що існують у цій сфері.  

Погоджуючись з тим, що порушені у цих законопроектах 
питання носять суспільно-значущий характер та зачіпають 
релігійні погляди громадян, зазначаємо, що ВРЦіРО позитивно 
ставиться до донорства органів. Це розглядається як спосіб бла-
годійності, жертовності з боку донора стосовно тієї людини, яка 
може отримати цю допомогу. Однак абсолютно неприйнятною 
для релігійної спільноти є торгівля органами. Мова повинна йти 
лише про дарування як акт жертовності, а не про продаж.  

ВРЦіРО виступає проти комерціалізації процесу донорства. Це 
є морально неприйнятним, оскільки у такому випадку тіло стає 
предметом купівлі-продажу: таким чином принижується гідність 
людини. 

Чинний Закон (стаття 16) імперативно стоїть на «презумпції 
незгоди», а в  статті 16 законопроекту № 2386а  сформульовано 
положення «презумпції згоди» на донорство, а саме «Кожна 
людина з повню цивільною дієздатністю має право прижиттєво 



278 

 

письмово заявити про заборону донорства, після її смерті». У 
цьому ж проекті Закону навіть не передбачено, щоб заяву про 
незгоду на взяття органів для трансплантації, могли написати 
чоловік/дружина померлої особи, або один з її близьких родичів 
(батьки, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки). Їх позбавля-
ється права прийняття рішення. 

ВРЦіРО виступає за те, щоб донорство – було свідомим і 
добровільним рішенням людини, бо тільки добровільне рішення 
є моральним. Саме тому ми стоїмо на позиції “презумпції свободи 
волі”, адже людина наділена Творцем свободою вибору, а концеп-
ція так званої “презумпції згоди” позбавляє її права вибору.  

Впровадження такого положення закону який передбачає 
“презумпцію згоди” зараз в Україні може бути передчасним і з 
іншої причини: рівень правової культури в нашому суспільстві, 
на жаль, нині ще далекий до того, яким мав би бути. Тому 
потрібно звернути увагу на те, чи не викличе введення 
презумпції згоди, коли всі, хто не напише відмови, погоджуються 
на трансплантацію своїх органів, якихось зловживань через 
низький рівень правової культури нашого суспільства. У нас з 
цього приводу існують побоювання. Процес поширення 
трансплантації, а тим більше введення презумпції згоди, мав би 
починатися та супроводжуватися різноманітними інформаційно-
просвітницькими заходами: роз'ясненням широкому колу 
громадськості, у чому, власне, полягає донорство органів, яка 
його важливість та моральна цінність. 

Вважаємо, що введення «презумпції згоди» не вирішить 
ситуацію, бо для того, щоб вивести трансплантологію на більш 
високий рівень потрібен комплекс заходів. Потрібно розробити 
та затвердити Загальнодержавну програму розвитку трансп-
лантації, в якій передбачити вирішення цілого комплексу питань 
(зокрема інформаційно-просвітницьку складову). 

Серед питань які хвилюють релігійне співтовариство є також 
питання використання фетальних матеріалів (залишки орга-
нічної тканини, отриманої внаслідок переривання вагітності 
(аборту) або пологів) – стаття 19 законопроекту № 2386а-1 та 
стаття 18 законопроекту № 2386а. Обидва  проекти Закону 
говорять про те, що медичні заклади, які проводять аборти, 
передають фетальні матеріали для трансплантації. Таке 
формулювання є не достатньо конкретним щодо процедури.  
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Перш за все, ВРЦіРО виступає категорично проти як 
проведення абортів, так і вважає цілковито неморальним 
використання  фетальних матеріалів отриманих таким шляхом. 
Єдиним можливим варіантом є використання фетальних 
матеріалів отримуваних внаслідок пологів (плацента, оболонка, 
пуповина), які підлягають забору для терапевтичних або 
дослідницьких цілей тільки після повного відторгнення з 
організму здорової жінки і після надання нею інформованої 
згоди. А факт використання вилучених фетальних матеріалів та 
інформована згода жінки щодо їх використання має обов'язково 
бути письмово посвідчена в медичній документації жінки.  

Сумнівною, з огляду на суспільну недовіру, є пропозиція 
розширення кола закладів й установ, які мають право провадити 
діяльність, пов’язану із трансплантологією. А саме такими за 
проектами, поряд з акредитованими в установленому законодав-
ством України порядку державними та комунальними закладами 
охорони здоров’я і державними науковими установами, є і 
заклади охорони здоров’я приватної форми власності (стаття 8 
законопроекту № 2386а та стаття 8 законопроекту № 2386а-1). 
Постають запитання: чи доцільно приватним закладам надавати 
право здійснювати трансплантацію, чи це не збільшить недовіру 
суспільства до цього методу втручання і чи це не матиме 
надмірного фінансового забарвлення, особливо на етапі рефор-
мування системи трансплантології? 

ВРЦіРО всебічно підтримує діяльність Народних депутатів 
України, спрямовану на вирішення нагальних проблем у сфері 
трансплантації, та дякує за бажання пізнати позицію Всеукраїн-
ської Ради Церков і релігійних організацій як найпотужнішої 
інституції громадянського суспільства. Враховуючи зазначене, 
просимо Вас врахувати наші пропозиції й аргументацію в процесі 
вдосконалення законодавства України. 
 

З повагою, 
 

Віктор АЛЄКСЄЄНКО 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Президент Української уніонної конференції  
Церкви адвентистів сьомого дня 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо законопроєкту про трансплантацію органів  
та інших анатомічних матеріалів людині 

 
15 травня 2018 року, м. Київ 

 
Голові парламентської фракції  
партії «Блок Петра Порошенка» 
ГЕРАСИМОВУ  А. В. 

             
Шановний Артуре Володимировичу! 
 
Звертаємося до Вас у зв’язку з запланованим на середу, 16 

квітня, розглядом у Верховній Раді проекту Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
охорони здоров'я та трансплантації органів та інших анатоміч-
них матеріалів людині» (реєстр. № 2386а-1). 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявляє 
про підтримку положень законопроекту № 2386а-1, згідно яких 
умовою трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 
людині є необхідність усвідомленої згоди особи – як на 
трансплантацію її органів (статті 14-17), так і на отримання 
фетальних матеріалів (стаття 19). 

Церкви і релігійні організації в абсолютній більшості 
позитивно ставляться до донорства органів. Це розглядається як 
спосіб благодійності, жертовності з боку донора стосовно тієї 
людини, яка може отримати цю допомогу. Однак абсолютно 
неприйнятною для Церков і релігійних організацій є торгівля 
органами. Мова повинна йти лише про дарування, а не про 
продаж.  

Тому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
виступає проти комерціалізації процесу донорства, оскільки це є 
морально неприйнятним, адже тоді тіло стає предметом купівлі-
продажу, а відтак – принижується гідність людини. Натомість 
безкорисливе дарування органів цілком можливе: водночас це 
має бути свідоме й добровільне рішення людини, оскільки лише 
добровільне рішення є моральним. 
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Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій закликає фракцію партії «Блок Петра 
Порошенка» під час голосування за проект № 2386а-1 підтри-
мати запропонований Комітетом підхід, коли трансплантація 
органів людини та отримання фетальних матеріалів відбува-
ється за умови наявності усвідомленої письмової згоди. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З належною повагою, 
 

Єпископ Олександр ЗАН-ФАБІАН 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви 
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ЗАКЛИК 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до українського народу 
щодо профілактики поширення коронавірусу 

 
16 березня 2020 року, м. Київ 

 
В зв’язку з запровадженням в Україні карантину з 12 березня 

по 3 квітня 2020 року з метою недопущення поширення 
коронавірусу, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій 
закликає: 
− Поставитися з розумінням та особистою відповідальністю до 

запроваджених заходів, які мають на меті запобігти 
поширенню цьому вірусному захворюванню, його локалізації 
та швидкому одужанню тих, хто вже захворів; 

− Уникати крайнощів: не піддаватися панічним настроям, але і 
не легковажити небезпекою; 

− Ставитися з почуттям відповідальності, як до себе, так і до 
інших. Якщо ви маєте симптоми ГРВІ чи нещодавно прибули з 
країн, де спостерігається високий рівень захворювання на 
коронавірус, прохання провести удома не менше двох тижнів 
(інкубаційний період коронавірусу), уникаючи перебування в 
людних місцях, та звернутися за лікарською допомогою; 

− Дотримуватися рекомендацій фахівців щодо правил визна-
ченої на цей час особливої гігієни та поводження серед груп 
людей; 

− Проявляти любов, взаєморозуміння, толерантність, співчуття 
та допомогу тим, хто бореться з проявами недуги. 
Кожна з наших Церков і релігійних організацій з урахуванням 

своїх особливостей вживає і буде вживати заходи, пов'язані з 
карантином. 

Особливо закликаємо в цей час до посилення молитов до 
Всевишнього з проханням про зупинення та подолання цієї 
світової пандемії. Віримо у Його допомогу та залишаємося пиль-
ними щодо дотримання профілактичних заходів. 
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ЗАКЛИК 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до загальної молитви і посту за Україну 
 

23 березня 2020 року, м. Київ 
 
У доповнення до нашого попереднього Заклику щодо 

профілактики поширення коронавірусу та усвідомлюючи свою 
відповідальність за здорове майбутнє українського суспільства, 
збереження демократичних здобутків держави і поваги до 
гідності людини, її прав і свобод, Всеукраїнська Рада Церков і 
релігійних організацій звертається до всіх людей доброї волі з 
закликом приєднатися до загальної молитви і посту (для тих, 
кому дозволяє стан здоров’я) за Україну. 

Історія свідчить, що єднання народу та взаємодопомога один 
одному під час складних життєвих випробувань є важливим і 
ефективним засобом перемоги епідемій, стихійних лих, еконо-
мічних криз. Однак для усіх віруючих ще більш важливим є 
усвідомлення того, що лише з Божою допомогою та мудрістю 
людина може пройти ці складні часи гідно, зі спокоєм у серці, з 
тверезим розумом. 

З цією метою Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій оголошує 25 березня 2020 року Днем загальної 
молитви і посту за Україну. 

Ми закликаємо віруючих різних конфесій, а особливо тих в 
нашій державі, від кого зараз залежить ухвалення складних та 
відповідальних рішень, у цей день проявити смирення і покаяння 
перед Богом, залишаючись кожен у місці свого перебування. 
Закликаємо всіх віруючих звернутися до Всевишнього з 
молитвою про захист життя та здоров’я кожної людини, подання 
допомоги у боротьбі з пандемією, про лікарів та всіх, хто 
жертовно служить ближнім, про зцілення уражених хворобою, 
про мудрість і наснагу щодо вжиття практичних заходів для 
недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі. Нехай 
Господь надихне кожного, особливо серед наділених владою, 
мудро і відповідально діяти щодо надання допомоги нужденним, 
хворим і особам літнього віку, розроблення плану підтримки 
самозайнятих осіб і тих сімей, які через карантин залишилися без 
засобів до існування. 
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Бережімо віру, мир і спокій у наших серцях. З Божою 
допомогою виклик, що постав перед усіма нами, буде подоланий, 
в тому числі завдяки особистій відповідальності кожного щодо 
дотримання гігієни та вимог карантину, злагодженим 
профілактичним діям, відважності наших лікарів, усього 
медперсоналу і працівників інших відповідальних галузей. 

Прикликаємо Божий захист і благословення на кожного! 
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ЗВЕРНЕННЯ  
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про врахування особливостей  
функціонування релігійних організацій 

у разі введення надзвичайного стану 
 

23 березня 2020 року, м. Київ 
 

Секретарю Ради національної 
безпеки і оборони України 
ДАНІЛОВУ  О. М.   

 
Шановний Олексію Мячеславовичу! 
 
Висловлюємо Вам свою повагу та просимо звернути увагу на 

особливості функціонування релігійних організацій у разі вве-
дення в Україні надзвичайного стану. 

На наше переконання, священнослужителі та інші працівники 
релігійних організацій повинні бути включені до переліку осіб, 
можливість пересування яких не буде обмежена у разі введення 
в Україні надзвичайного стану.  

Це пов’язано із тим, що організація онлайн-трансляцій бого-
служінь через мережу Інтернет потребує доступу священнослу-
жителів до місць відправлення богослужінь і релігійних обрядів. 
Забезпечення відео трансляції богослужіння безпосередньо з 
храму чи іншої культової споруди є єдиною можливістю (без 
додаткового зростання суспільної напруги) ефективно спонука-
ти віруючих громадян дотримуватися вимог карантину, свідомо 
погоджуючись на обмеження їхнього конституційного права на 
свободу віросповідання, не сприймаючи це як образу релігійних 
переконань та гоніння. 

Крім цього, храми, молитовні будинки, синагоги, мечеті та 
інші культові споруди потребують утримання та охорони. Це 
особливо актуально для тих культових споруд, які є пам’ятни-
ками архітектури. 

Враховуюче зазначене, просимо Вас сприяти тому, щоб 
священнослужителі та інші працівники релігійних організацій 
були включені до переліку осіб, можливість пересування яких не 
буде обмежена у разі  введення в Україні надзвичайного стану.  
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Прикликаємо Боже благословення на Вас задля прийняття 
мудрих рішень у цей складний історичний період. 

 
З повагою, 

 
Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Старший єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
про адаптивне застосування карантинних обмежень 
 

7 травня 2020 року, м. Київ 
 

Прем’єр-міністру України 
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
Висловлюємо Вам свою повагу та у додатку до цього листа 

надсилаємо пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій щодо адаптивного застосування карантинних 
обмежень. Ці пропозиції базовані на узагальненому досвіді 
поетапного виходу з карантину низки європейських країн. 

Переконані, що ефективна діяльність церков і релігійних 
організацій щодо душпастирської опіки та задоволення 
релігійних потреб громадян є надзвичайно важливою з огляду на 
складні життєві обставини, в яких опинилися багато наших 
співвітчизників у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 
Додаток на 1 аркуші. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Єпископ Василь РАЙЧИНЕЦЬ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ДОДАТОК до листа  
від 07.05.2020 р.  

 
ПРОПОЗИЦІЇ 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо адаптивного застосування  

карантинних обмежень 
 
1. У релігійних (культових) спорудах чи інших приміщеннях, 

які використовуються релігійними організаціями, не забороняє-
ться здійснення богослужінь та релігійних обрядів, за умови 
вжиття заходів із запобігання скупченню людей – тобто за умови 
присутності не більше 1 особи на 5 м. кв. площі місця проведення 
богослужіння чи обряду (за виключенням членів однієї сім'ї) з 
обов’язково вдягнутими засобами індивідуального захисту (за 
виключенням священнослужителів, проповідників і хористів, 
для яких це рекомендується), зокрема респіратора або захисної 
маски, у тому числі виготовлених самостійно, з дотриманням 
соціальної дистанції та обробки антисептичними засобами 
поверхонь і рук присутніх; 

2. Не забороняються богослужіння та релігійні обряди за 
межами культових споруд на відкритому повітрі за умови вжиття 
заходів із запобігання скупченню людей – тобто у відповідності 
до умов, викладених у п.1; 

3. Не забороняються релігійні церемонії та обряди приватного 
характеру в храмах, інших приміщеннях, які використовуються 
віруючими, а також на відкритому повітрі за умови вжиття 
заходів, викладених у п. 1; 

4. Вимогу обов’язкової самоізоляції для осіб, які досягли 60-
річного віку, не поширювати на священнослужителів та осіб, 
задіяних в організації богослужінь, а також на інших працюючих 
осіб пенсійного віку, для яких вона є рекомендативною; 

5. Забезпечити можливість задоволення релігійних потреб 
осіб, які перебувають В установах соціального захисту і закладах, 
що надають паліативну допомогу, зокрема шляхом доступу до 
них священників із  вдягнутими засобами індивідуального 
захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 
виготовлених самостійно, чи організації з ними індивідуальних 
дистанційних зустрічей за допомогою відеозв’язку. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

у зв’язку зі звинуваченнями МОЗ у поширенні COVID-19 
у західних областях України 

 
5 серпня 2020 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій змушена 

відреагувати та публічно спростувати чергові узагальнені 
звинувачення міністра охорони здоров’я України Максима Степа-
нова у нібито поширенні коронавірусної хвороби COVID-19 у 
західних областях України через діяльність релігійних громад.  

Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації 
в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного 
проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї 
соціальної діяльності. Багато релігійних громад організували 
онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і 
молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної 
маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та 
використанням антисептичних засобів. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає 
керівництво МОЗ України припинити практику узагальнених 
звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти, натомість 
зосередивши увагу на впроваджені більш ефективних заходів, 
щоби зменшити ризики інфікування наших співгромадян у 
місцях найбільш активних соціальних контактів – у громад-
ському транспорті, закладах торгівлі, банківських і державних 
установах, у розважальних закладах і інших місцях скупчення 
людей. 

ВРЦіРО відкрита до діалогу з МОЗ заради того, щоби в 
подальшому не вживалися узагальнені публічні звинувачення 
щодо релігійної спільноти, а ризики усувалися шляхом 
ефективної практичної взаємодії. Релігійні діячі різних конфесій 
також запевняють, що продовжують молитися за подолання 
епідемії COVID-19 та за здоров'я лікарів, які перебувають на 
передовій цієї боротьби. Переконані, що лише у порозумінні та 
взаємодії українське суспільство здатне ефективно протистояти 
виклику пандемії. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про збалансований підхід до впровадження  
нових карантинних обмежень 

 
13 листопада 2020 року, м. Київ 

 
Прем’єр-міністру України 
ШМИГАЛЮ  Д. А. 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 

Вам свою повагу та, з огляду на стурбованість багатьох віруючих 
різних конфесій, прагне звернути Вашу увагу на особливості 
релігійної діяльності в умовах посилення карантинних обмежень 
у зв’язку зі спалахом COVID-19. 

Як нам стало відомо з медіа, 11 листопада Кабінет Міністрів 
вніс зміни до постанови № 641 від 22.07.2020 року, згідно яких 
усі богослужіння та інші релігійні заходи обмежені кількістю у 20 
осіб. Однак такий узагальнений підхід не враховує особливостей 
функціонування великих храмів, інших культових споруд та 
приміщень, пристосованих під молитовні потреби, які можуть 
умістити одночасно сотні чи, навіть, тисячі віруючих.  

Як наслідок такого обмеження, сотні тисяч віруючих не 
зможуть отримати належної душпастирської опіки та реалізува-
ти своє конституційне право на свободу віросповідання. При 
цьому великі храми і молитовні будинки залишатимуться майже 
порожніми у той час, коли Уряд дозволив функціонувати кіноте-
атрам і театрам за умови наповнення не більше 50 % передба-
чених місць у кожному окремому залі. 

Крім цього, запроваджене обмеження ускладнить спромож-
ність релігійних громад виконувати своє суспільно-важливе 
служіння: збір пожертв і благодійних коштів, одягу і продуктів 
харчування для розподілу серед нужденних, у тому числі тих, хто 
втратив роботу, бізнес чи засоби для існування від наслідків 
запровадження карантину. Ця проблема є особливо актуальною 
з наближенням холодів і посиленням економічної кризи 
внаслідок запровадження більш суворих карантинних обмежень. 
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У цьому контексті Рада Церков знову звертає Вашу увагу на 
брак належної комунікації між керівництвом МОЗ та релігійною 
спільнотою, що має негативним наслідком прийняття згаданих 
незбалансованих і певною мірою дискримінаційних рішень. 

 
Враховуючи зазначене, просимо Вас, шановний Денисе 

Анатолійовичу, невідкладно внести зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України № 641 від 22.07.2020 року, якими:  

1) забезпечити можливість функціонування культових 
споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за 
умови їх наповненості у будні дні не більше ніж 50% 
передбачених стаціонарних місць для сидіння;  

2) релігійні заходи у приміщеннях без стаціонарних сидінь 
та на відкритому повітрі обмежувати не конкретною кількістю 
осіб, а вимогою дотримання безпечної фізичної дистанції 
щонайменше у 1,5 метри між присутніми. 

Саме такий підхід було узгоджено та запропоновано Уряду до 
впровадження Міністерством культури та інформаційної 
політики, Державною службою з етнополітики та свободи совісті 
разом із лідерами найбільших християнських Церков 10 
листопада 2020 року. 

Переконані, що ефективна діяльність церков і релігійних 
організацій щодо душпастирської опіки та задоволення 
релігійних потреб громадян є надзвичайно важливою з огляду на 
складні життєві обставини, в яких опинилися багато наших 
співвітчизників у зв’язку з пандемією COVID-19. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

ЕПІФАНІЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Предстоятель Православної Церкви України, 
Митрополит Київський і всієї України 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо початку процесу вакцинації  
від COVID-19 в Україні 

 
24 лютого 2021 року, м. Київ 

 
Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації 

в цілому дотримуються карантинних норм і вживають 
необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, 
інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності. Багато 
релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослу-
жінь, а допуск вірян у храми і молитовні будинки відбувається 
лише за наявності захисної маски, із дотриманням рекомендо-
ваної урядом дистанції, із використанням антисептичних засобів 
та інших заходів задля створення безпечного простору. 

У боротьбі проти коронавірусної загрози настав новий етап, 
який, за свідченням фахівців, є найбільш ефективним – 
противірусна вакцинація населення. Підходячи до цього етапу, 
ми стараємося і тут допомогти суспільству, державній владі та 
місцевому самоврядуванню отримати перемогу над пандемією. 
Імунізація – це перевірений більше ніж столітнім досвідом людс-
тва шлях до суспільного здоров’я. Також засвідчуємо нашу спіль-
ну позицію, що вакцинація, як медична процедура, не має релігій-
ної складової та не перешкоджає реалізації свободи віросповідан-
ня. Заборони вакцинації в наших канонічних нормах немає, 
оскільки це питання належить до компетенції фахівців-медиків. 

Одначе ми звертаємося і до компетентних органів державної 
влади, щоб, насамперед, забезпечили добровільність у питанні 
вакцинації та не створювали умови відкритого чи прихованого 
примусу, порушуючи тим самим природні права людини. Ніщо, 
навіть пандемія, не може стати підставою для впровадження 
тоталітарного контролю над людиною. 

Ми також просимо органи державної влади подбати про 
доступність вакцин для осіб, які потребують допомоги, передусім 
тих, хто зубожів внаслідок падінням економіки через пандемію. 
Слід подумати і про тих, хто готовий придбати вакцину і, не 
зволікаючи, вакцинуватися, але не може цього здійснити, бо його 
черга до безоплатного вакцинування ще далеко. 
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Особливим завданням і виключною компетенцією державної 
системи охорони здоров’я є перевірка медичних препаратів на 
ефективність і безпечність. Ми закликаємо керівництво держави 
і відповідальні органи державної влади з максимальною 
сумлінністю виконати цю свою функцію та широко поінфор-
мувати суспільство, щоб наші люди змогли зробити вповні 
усвідомлений, аргументований та відповідальний щодо власного 
здоров’я вибір. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій відкрита й 
надалі до діалогу з фахівцями, державною владою та місцевим 
самоврядуванням у цій нашій спільній боротьбі з пандемією та 
висловлює готовність до всебічної посильної допомоги. Ми 
запевняємо, що продовжуємо молитися за подолання епідемії 
COVID-19 та за здоров'я лікарів і всіх медичних працівників, які 
перебувають на передовій цієї боротьби, що можливе тільки з 
допомогою Всевишнього та шляхом нашої ефективної прак-
тичної взаємодії. 
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ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ 
ІНІЦІАТИВ 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій 

щодо доопрацювання Закону України  
«Про свободу совісті та релігійні організації» 

 
3 серпня 2002 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
В.М.ЛИТВИНУ 

 
Шановний Володимире Михайловичу! 

 
Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 

організацій, засвідчуємо Вам свою щиру повагу і сподіваємось на 
плідну співпрацю. Повідомляємо Вам, що повноважні представ-
ники церков і релігійних організацій, що діють в Україні у складі 
робочої групи, створеної при Державному комітеті України у 
справах релігій, здійснили значний обсяг роботи з доопрацю-
вання Закону України «Про свободу совісті та релігійні органі-
зації». Нині цей законопроект направлений Кабінетом Міністрів 
України на розгляд Верховної Ради України. 

Плекаємо надію, що новий Закон знайде підтримку серед 
народних депутатів, буде прийнятий і слугуватиме подальшому 
цивілізаційному розвою релігійно-церковного життя та 
державно-церковних відносин в незалежній Україні. 

Разом з тим, окремі важливі положення законопроекту 
потребують уточнення. Це стосується, зокрема, питань набуття 
Церквами та релігійними організаціями права юридичної особи, 
можливого надання їм фінансової підтримки з боку держави, 
зближення духовної і світської освіти, присутності пастирів у 
Збройних Силах, включення Церкви в систему суспільних 
інститутів тощо. 

Ці та інші проблеми подальшої гармонізації державно-
церковних відносин ми хотіли б обговорити на зустрічі з Вами у 
прийнятний для Вас термін і час. 
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Крім того, просимо Вас виголосити на початку роботи другої 
сесії Звернення Всеукраїнської Ради церков і релігійних 
організацій до народних депутатів України, в якому йдеться про 
утвердження миру і злагоди в нашому суспільстві. 

 
З повагою та Божим благословінням,  
 
члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо нової редакції Закону України  
«Про свободу совісті та релігійні організації» 

 
28 жовтня 2010 року, м. Київ 

 
Президентові України 
ЯНУКОВИЧУ В. Ф. 

 
Вельмишановний пане Президенте! 
 
Як стало відомо з виступу представника Держкомнацрелігій 

на останньому засіданні Секретаріату Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних оргаізацій (ВРЦіРО), Держкомнацрелігій у 
відповідності до Вашого доручення до кінця жовтня 2010 року 
має подати на розгляд Уряду нову редакцію Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації», яка у подальшому 
планується до внесення на розгляд Верховної Ради України. 

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що спільна позиція 
конфесій відносно підходу до вдосконалення законодавства 
України у сфері свободи совісті та діяльності релігійних 
організацій неодноразово була заявлена у зверненнях 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, як 
консультативно-дорадчого органу, що представляє 
консолідовану позицію релігійної спільноти України. 

Зауважимо, що для Церков і релігійних організацій України 
першочерговим залишається питання ухвалення у якості закону 
проекту Концепції державно-конфесійних відносин України, 
розробленого Центром ім. Разумкова за участі представників 
конфесій, експертів та парламентарів. На думку членів ВРЦіРО, 
лише після цього можлива постановка питання про зміну чи 
ухвалення нової редакції Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації».  

Разом з цим розгляд відповідних законодавчих ініціатив у 
Парламенті доречний лише за умови принципової згоди усіх 
суб’єктів законотворчого процесу про важливість релігійної 
свободи в Україні, як одного з найбільших надбань нашої 
держави у сфері забезпечення прав і свобод людини.  
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Представники Церков і релігійних організацій України 
одностайні в тому, що таке важливе питання, як оновлення 
чинного Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», не повинно розглядатись поспіхом та в наявних 
умовах трансформації політичного устрою. Вважаємо, що і 
Держкомнацрелігій, і Уряд, і Верховна Рада України мають 
підійти до опрацювання подібних ініціатив відкрито та публічно, 
конструктивно та без надмірного поспіху. Важливим при цьому є 
залучення до цього процесу на всіх його етапах представників 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, тобто 
зацікавлених суб’єктів, думка яких має бути врахована. 

Зазначений підхід, на думку членів Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, дозволить здійснити виважені 
кроки на шляху до подальшої гармонізації державно-конфесій-
них відносин в Україні, враховуючи наявні суспільні запити.  

Враховуючи зазначене, за дорученням членів Всеукраїнської 
Ради Церков і релігійних організацій, звертаюсь до Вас з 
проханням зняти з контролю пункт доручення Президента 
України відносно вимоги щодо розробки та внесення на розгляд 
Верховної Ради України проекту Закону України «Про свободу 
совісті та релігійні організації» (нова редакція).  

Вважаємо актуальним і важливим більш предметно 
продовжити роботу над цим законопроектом та проектом Закону 
України «Про Концепцію державно-конфесійних відносин в 
Україні» за участі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних органі-
зацій з метою вироблення найбільш ефективних механізмів 
законодавчого вирішення проблемних питань державно-
конфесійних відносин.  

Разом з цим вважаємо, що зазначене важливе питання може 
бути однією з головних тем для обговорення під час Вашої 
майбутньої зустрічі з членами Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, про планування якої раніше було 
повідомлено листом з Адміністрації Президента України.  
 

З глибокою повагою, 
 

Єпископ Маркіян ТРОФИМ’ЯК 
Головуючий у ВРЦіРО, Відповідальний за зовнішні зв’язки  

Римсько-Католицької Церкви в Україні 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо ініціативи гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом ЄС 

 
4 березня 2016 року, м. Київ 

 
Голові Комітету Верховної Ради України 
з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин 
НЕМИРІ  Г. М. 

 
Шановний Григорію Михайловичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, членами 

якої є 18 конфесій, що представляють понад 90 % віруючих 
України та всі основні конфесії: православного, греко-
католицького, римо-католицького та протестантського (єван-
гельського) напрямків християнства, а також основних віроспо-
відань іудаїзму та ісламу, звертається до Комітету з проханням 
врахувати позицію релігійної спільноти під час підготовки до 
другого читання законопроекту № 3501. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського 
Союзу) (реєстр. № 3501 від 20.11.2015 р.), підтриманий 
парламентом у першому читанні 16 лютого 2016 року, потребує 
доопрацювання з метою недопущення обмеження конституцій-
них прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, на свободу світогляду і віросповідання.  

На наше переконання, навіть такий актуальний і важливий 
намір як боротьба з дискримінацією не повинен нівелювати 
основоположні права людини, захищені не лише Конституцією 
України, але й міжнародними договорами, зокрема статтями 9 та 
10 Європейської Конвенції з прав людини. Законодавець досить 
серйозно повинен сприйняти ризик невиправданого втручання 
держави в інші права і свободи громадян у процесі дедалі 
більшого розширення законодавства щодо протидії дискримі-
нації в Україні.  
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З огляду на це, пропонуємо під час підготовки законопроекту 
№ 3501 до другого читання доповнити його застереженням у 
частині третій статті 6 Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні» наступного змісту: 

“Не є дискримінацією дія чи бездіяльність особи та/або групи 
осіб при реалізації своїх прав на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і 
віросповідання”. 

Крім цього, з огляду на доповнення, внесені у листопаді 2015 
року до Кодексу законів про працю (стаття 21), важливим є 
врахування особливостей трудових відносин у релігійних 
організаціях, пов’язаних з віросповідними та доктринальними 
вимогами, які також захищаються статтею 35 Конституції 
України. Варто також врахувати, що згідно частини третьої статті 
5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» на 
державу покладено обов’язок поважати традиції та внутрішні 
настанови релігійних організацій, що в тому числі передбачає 
повагу до внутрішньої організації релігійних організацій та 
особливостей релігійної діяльності.  

Відтак, доцільно доповнити законопроект № 3501 наступним 
положенням: “Не вважаються дискримінацією у сфері праці 
переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та 
залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) 
і членів релігійних організацій та заснованих релігійними 
організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або 
законами України”. 

Враховуючи зазначене, просимо Комітет з питань прав люди-
ни, національних меншин і міжнаціональних відносин врахувати 
зазначені пропозиції Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій під час підготовки до другого читання законопроек-
ту № 3501 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та 
протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» задля 
недопущення звуження обсягу конституційних прав і свобод 
громадян. 

З повагою, 
Леонід ПАДУН  

Головуючий у ВРЦіРО, Старший єпископ Української 
Християнської Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про необхідність доопрацювання законопроєкту  
№ 0931 щодо гармонізації законодавства у сфері 

запобігання та протидії дискримінації  
із правом Європейського Союзу 

 
21 листопада 2019 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
РАЗУМКОВУ  Д. О. 

 
Шановний Дмитре Олександровичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, членами 

якої є 16 релігійних об’єднань, що представляють понад 90 % 
віруючих України та всі основні конфесії: православного, греко-
католицького, римо-католицького та протестантського (єван-
гельського) напрямків християнства, а також основних віроспо-
відань іудаїзму та ісламу, звертається до Вас та політичної партії 
«Слуга народу» з проханням врахувати позицію релігійної спіль-
ноти під час розгляду у другому читанні законопроекту № 0931. 

На жаль, 14 листопада ц. р. Комітет Верховної Ради України з 
питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та 
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин відхилив поправки 
народного депутата В. М’ялика, які дозволяли запобігти бага-
тьом загрозливим для свободи совісті ситуаціям, що можуть 
виникнути у разі прийняття законопроекту № 0931. 

На наше переконання, навіть такий актуальний і важливий 
намір як боротьба з дискримінацією не повинен нівелювати 
основоположні права людини, захищені не лише Конституцією 
України, але й міжнародними договорами, зокрема статтями 9 та 
10 Європейської Конвенції з прав людини.  

 
Просимо Вас, шановний Дмитре Олександровичу, сприяти 

тому, щоб Верховна Рада, і зокрема фракція партії «Слуга 
народу», врахувала зауваження Всеукраїнської Ради Церков і 
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релігійних організацій перед розглядом у другому читанні 
законопроекту № 0931 «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського 
Союзу)» задля недопущення звуження обсягу конституційних 
прав і свобод громадян. З цією метою законопроект № 0931 
необхідно направити на повторне друге читання для 
доопрацювання. 

Для обговорення цього та інших важливих питань державно-
конфесійних відносин пропонуємо Вам особисто зустрітися з 
Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. 

 
Додаток на 2 арк. 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій, 

 
З повагою, 

 
Єпископ Віталій КРИВИЦЬКИЙ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Ординарій Київсько-Житомирський  

Римсько-Католицької Церкви в Україні 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО надіслала також до Президента 

України ЗЕЛЕНСЬКОГО В.О., Голови Верховної Ради України РАЗУМКОВА Д.О., 
голови профільного комітету Верховної Ради України ЛУБІНЦЯ Д.В. та до всіх 
керівників парламентських фракцій і груп. 
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Додаток до листа ВРЦіРО 
від 21.11.2019 р. 

 
Обґрунтування необхідності доопрацювання 
проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гармонізації 
законодавства у сфері запобігання та протидії 

дискримінації із правом Європейського Союзу),  
реєстр. № 0931 

 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського 
Союзу), реєстр. № 0931, підтриманий парламентом у першому 
читанні 16.02.2016 року, потребує доопрацювання з метою 
недопущення обмеження конституційних прав громадян на 
свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань, на свободу світогляду і віросповідання.  

1. Законодавець досить серйозно повинен сприйняти ризик 
невиправданого втручання держави в інші права і свободи 
громадян у процесі дедалі більшого розширення законодавства 
щодо протидії дискримінації в Україні. До прикладу, не повинні 
вважатися дискримінацією ситуації, коли з’являються запере-
чення совісті або заперечення на підставі релігійних переконань, 
керуючись якими лікар-гінеколог чи акушер відмовляється 
робити аборти, евтаназію чи операцію зі зміни статі; посадовець 
відмовляється оформлювати одностатеві шлюби; підприємець 
відмовляється приймати замовлення на виготовлення продукції 
з гаслами, що пропагують аморальні ідеї, які суперечать його 
совісті; а релігійні діячі на підставі Священного Писання публічно 
проповідують про гріх гомосексуалізму чи ведуть публічну 
дискусію, аргументуючи на користь конституційної норми про 
шлюбний союз лише для одного чоловіка та однієї жінки. 

Досвід різних держав – членів Європейського Союзу підтвер-
джує, що право на свободу совісті та право на свободу вираження 
поглядів часто вступають у конфлікт з положеннями законо-
давства, спрямованого на протидію дискримінації. Водночас 
згадані фундаментальні права, захищені міжнародними догово-
рами і на рівні ООН, і на рівні Ради Європи, не можуть ігнору-
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ватися і обмежуватися під примусом держави, оскільки 
змушувати людину діяти проти власної совісті – є злочином 
проти її гідності. 

Право на свободу совісті та свободу вираження поглядів має 
виняткову цінність та є базовими в системі прав людини, а відтак 
може бути обмежено лише у виняткових випадках, вичерпний 
перелік яких наведений у положеннях Конституції України та 
міжнародних договорів. Відтак, пропоновані проектом Закону 
законодавчі зміни не повинні вступати в колізію з нормами 
Конституції України, а тому потребують доповнення додатко-
вими застереженнями, які дозволять уникнути невиправданих 
обмежень і втручання держави у реалізацію права на свободу 
совісті та вираження поглядів. 

Такі ситуації не є новими для країн ЄС, де суди дедалі частіше 
стають на захист свободи совісті та вираження поглядів у справах 
про дискримінацію. Зокрема, 10 жовтня 2018 року Верховний суд 
Великобританії вирішив, що відмова пекарні Ashers Baking 
Company у Північній Ірландії виготовити торт із гаслом на 
підтримку одностатевих шлюбів не є дискримінацією, а питан-
ням свободи совісті. Також 17 липня 2019 року Конституційний 
суд Польщі вирішив, що положення закону про заборону 
дискримінації, згідно з яким власник друкарні був засуджений, 
були неконституційними, оскільки покарання за відмову в 
наданні послуг на підставі віри перешкоджало праву цього 
видавця діяти відповідно до його власної совісті. Шведська 
акушерка Лінда Стійн заперечувала проти надання абортів із 
міркувань совісті, та, як наслідок, кілька лікарень відмовили їй у 
працевлаштуванні лише на цій підставі, позбавляючи її 
можливості заробляти собі на життя. За подібних обставин 
Еллінор Гріммарк заборонили працювати у трьох різних клініках 
Швеції у 2013-2014 роках, що стало предметом довготривалих 
судових спорів. Відтак запропоновані нами доповнення до 
законопроекту № 0931 є вкрай важливими для захисту фунда-
ментального права людини на свободу совісті. 

З огляду на це, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій  вважає необхідним, щоб законопроект № 0931 
обов’язково містив застереження у частині третій статті 6 Закону 
України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні» наступного змісту: 
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“Не є дискримінацією дія чи бездіяльність особи та/або групи 
осіб при реалізації своїх прав на свободу думки і слова, на вільне 
вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і 
віросповідання”. 

 
2. Крім цього, з огляду на доповнення, внесені у листопаді 

2015 року до Кодексу законів про працю (стаття 21), важливим є 
врахування особливостей трудових відносин у релігійних 
організаціях, пов’язаних з віросповідними та доктринальними 
вимогами, які також захищаються статтею 35 Конституції 
України. Варто також врахувати, що згідно частини третьої статті 
5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» на 
державу покладено обов’язок поважати традиції та внутрішні 
настанови релігійних організацій, що в тому числі передбачає 
повагу до внутрішньої організації релігійних організацій та 
особливостей релігійної діяльності.  

Як приклад, загальноприйнятою практикою у релігійних 
організацій та заснованих ними юридичних осіб (монастирів, 
навчальних закладів тощо) є визначення специфічних морально-
етичних та інших критеріїв до священнослужителів, церковно-
служителів, працівників. Необхідність врахування цих особли-
востей прямо передбачена положеннями частини третьої статті 
5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 
закріплюють обов’язок держави захищати права і законні 
інтереси релігійних організацій, а також брати до відома і 
поважати традиції та внутрішні настанови релігійних органі-
зацій, в тому числі під час законотворчої роботи.  

Відтак, необхідно доповнити законопроект № 0931 наступним 
положенням: “Не вважаються дискримінацією у сфері праці 
переваги при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та 
залишенні на роботі у разі вивільнення для засновників (учасників) 
і членів релігійних організацій та заснованих релігійними 
організаціями юридичних осіб, встановлені їхніми статутами або 
законами України”. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо проекту Закону про медіа 
 

6 лютого 2020 року, м. Київ 
 

Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань гуманітарної та 
інформаційної політики 
ТКАЧЕНКУ  О. В. 

 
Шановний Олександре Владиславовичу! 
 
Висловлюємо Вам свою повагу та звертаємося у справі 

врахування особливостей, пов’язаних із забезпеченням свободи 
совісті та свободи вираження поглядів, під час розгляду законо-
проектів, спрямованих на реформування законодавства України 
про медіа. 

Як відомо, статтею 5 Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» встановлено: “Релігійні організації мають 
право брати участь у громадському житті, а також викори-
стовувати нарівні з громадськими об'єднаннями засоби масової 
інформації”.  

З огляду на це, викликають занепокоєння положення проекту 
Закону про медіа (реєстр. № 2693), які забороняють релігійним 
організаціям засновувати, володіти чи управляти аудіовізуаль-
ними медіа (ч. 3 статті 21 проекту), подібно як це робив 
атеїстичний, ідеологічно заангажований радянський режим. 
Такий підхід є неприпустимим у демократичному, плюралі-
стичному і вільному суспільстві, яким є Україна, в тому числі 
враховуючи гарантії ідеологічної багатоманітності та заборони 
цензури, передбачені статтями 15 та 24 Конституції України. 

Крім цього, проблемними є положення п. 3 частини 1 статті 37 
проекту про заборону поширення висловлювань, що є 
дискримінаційними щодо окремих осіб та їх груп, за порушення 
якого передбачається штраф у розмірі від 23 615 до 236 150 
гривень для друкованих медіа та навіть цілковите блокування 
для онлайн-медіа. Таке формулювання є вкрай небезпечним для 
свободи слова та вираження поглядів в Україні, адже дискримі-
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наційними можна назвати широке коло пропозицій і ініціатив: як 
приклад, позитивна дискримінація, спрямована на забезпечення 
гідних умов життєдіяльності людей з особливими потребами, 
багатодітних родин, малозабезпечених верств населення, 
ветеранів АТО/ООС, тощо. На наше переконання, задля досяг-
нення мети, передбаченої згаданим пунктом проекту, достатньо 
п. 2 частини 1 статті 37 законопроекту, який забороняє поши-
рювати “висловлювання, що розпалюють національну, расову чи 
релігійну ворожнечу чи ненависть до окремих осіб чи їх груп”, а 
також практичної реалізації чинного Закону України «Про захист 
суспільної моралі». 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-

них організацій, яка в статусі громадської спілки представляє 
інтереси понад 90 % віруючих України всіх основних конфесій 
(християнства, іудаїзму та ісламу), просить Вас ініціювати 
спільну нараду за участі співавторів проекту Закону про медіа (№ 
2693) та фахівців з боку ВРЦіРО. 

Сподіваємося на розвиток діалогу та плідної взаємодії з 
Комітетом. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій, 
 

З повагою, 
 

Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Старший єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про відхилення законопроєктів №№ 3316, 3316-2, 
3316-3 щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті 

 
27 травня 2020 року, м. Київ 

 
Голові Комітету  
Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності 
МОНАСТИРСЬКОМУ  Д. А. 
 
Народним депутатам України – 
членам Комітету 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
Шановні члени Комітету! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засвідчує 

Вам свою повагу та звертається до Вас у зв’язку із загрозами, які 
несуть в собі законопроєкт №№ 3316, 3316-2, 3316-3 про 
внесення змін до Кримінального кодексу України, в яких 
задекларовано намір протидії злочинам на ґрунті ненависті за 
ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. 

Представляючи інтереси понад 90 % всієї релігійної спільноти 
України, зокрема віруючих християнських церков, іудейських і 
мусульманських  релігійних громад, ВРЦіРО вкрай стурбована 
тим, що гендерна ідеологія просувається в законодавство 
України. 

Як приклад, окрім посилення кримінальної відповідальності 
за злочини, вчинені на ґрунті нетерпимості до сексуальної 
орієнтації або гендерної ідентичності особи, законопроєкт № 
3316 пропонує ввести нову статтю 161-1 та запровадити 
кримінальну відповідальність за “приниження гідності осіб чи 
груп осіб за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної 
ідентичності”. Подібним чином зміни до статті 294 Криміналь-
ного кодексу України можуть бути використані з метою 
кримінального переслідування учасників мирних акцій протесту, 
спрямованих проти пропаганди гендерної ідеології. На наше 
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переконання, пропоновані проєктом № 3316 зміни несуть пряму 
загрозу для реалізації конституційного права на свободу слова та 
свободу вираження поглядів.  

Подібним чином в альтернативних законопроєктах № 3316-2 
та № 3316-3 містяться проблемні норми, які посилюють 
кримінальну відповідальність за злочини у разі наявності в особи 
“упереджень, забобонів, стереотипних поглядів”. Однак ці 
категорії є суб’єктивними та знаходяться у площині, яка часто не 
може бути об’єктивно оцінена з точки зору права. Натомість 
викликає занепокоєння намагання запровадити такий преце-
дент, коли посадові особи будуть визначати, що є кримінально 
карними забобонами і стереотипами, а що є так би мовити 
“нормальними”, “допустимими” поглядами людини. Такий підхід 
містить ознаки порушення конституційного права людини на 
свободу думки, совісті та вираження поглядів, адже державна 
влада наділяється правом оцінювати переконання людини і в 
залежності від цього, збільшувати чи зменшувати покарання. 

Слід зауважити, що законодавство України не містить 
визначення поняття “гендерна ідентичність”, а тому така 
юридична невизначеність є додатковим підґрунтям для зловжи-
вань у цій сфері.  

Зазначена ситуація є не лише небезпечною для реалізації 
конституційних прав на свободу слова та вираження поглядів, 
але й підриває засади партнерських відносин між державою і 
релігійними організаціями, які формувалися впродовж останніх 
25 років. Адже у той час, коли церкви і релігійні організації в 
діалозі з різними міністерствами та урядовими структурами 
свідомо обмежують участь віруючих у богослужіннях, релігійних 
обрядах і інших масових заходах, натомість, окремі парламентарі, 
просуваючи проблемні законопроєкти №№ 3316, 3316-2 та 3316-
3, провокують збурення серед мільйонів віруючих різних 
конфесій і у різних регіонах, які не можуть спокійно дивитися на 
насадження гендерної ідеології в законодавстві Україні. У цій 
ситуації ризик громадських протестів є дуже високий, адже сім’я 
є найбільшою цінністю українського суспільства згідно дослід-
жень різних соціологічних служб. 

 
Враховуючи зазначене, переконливо закликаємо Вас, 

шановний Денисе Анатолійовичу та шановні члени Комітету, 
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відхилити законопроєкти №№ 3316, 3316-2, 3316-3 про внесення 
змін до Кримінального кодексу України, в яких задекларовано 
намір протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, як такі, що 
потребують суттєвого доопрацювання. 

Сподіваємося на врахування Комітетом позиції релігійної 
спільноти щодо означених вище питань, які мають велике 
суспільне значення. 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Д-р Василь РАЙЧИНЕЦЬ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Єпископ Української Євангельської Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про неприпустимість ухвалення законопроєкту  
№ 2713-д на підтримку азартних ігор та лотерей 

 
2 березня 2021 року, м. Київ 

 
Голові Верховної Ради України 
РАЗУМКОВУ  Д. О. 

 
Шановний Дмитре Олександровичу! 
 
Від імені мільйонів вірних різних конфесій, інтереси яких 

представляє Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, 
висловлюємо своє глибоке обурення законодавчою ініціативою 
(проєкт № 2713-д), яка може призвести до ще більшого поши-
рення серед населення Україні залежності від азартних ігор і 
лотерей, зубожіння та руйнації українських сімей через згубні 
наслідки ігроманії. 

Як повідомляється в медіа, законопроєкт № 2713-д втричі 
знижує ставки на дохід для операторів лотерей – з 30% до 10% 
від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для 
букмекерів і казино – з 18% до 10% від доходу. Така законодавча 
пропозиція руйнує ті мінімальні запобіжники поширення 
ігроманії, що існують у вигляді високих ставок оподаткування та 
повинні залишатися в цивілізованій державі, де влада дбає про 
гідність людини та моральне здоров’я суспільства.  

Азартні ігри не дарма були заборонені в Україні протягом 
останніх 11 років, адже, використовуючи бідність великої 
частини наших співгромадян та емоційну складову процесу гри 
на гроші, забирали у багатьох сімей останні заощадження та 
кидали чисельних ігроманів у боргові ями. Саме високе 
оподаткування азартних ігор і лотерей, як наслідок – мінімізація 
доступу до них широких верств населення, було ключовим 
аргументом ініціаторів легалізації ігорного бізнесу в Верховній 
Раді України IX скликання. Тому така непослідовність викликає у 
багатьох віруючих громадян не лише здивування, але й 
справедливе обурення. 
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Відтак, релігійні спільноти України різних конфесій сприйма-
ють законодавчі ініціативу № 2713-д, як цинічну спробу лобізму 
в інтересах власників ігорного бізнесу в Україні, яка не лише 
позбавляє Державний бюджет України передбачених раніше 
надходжень, але й накидує на наших співгромадян ярмо ігроманії 
шляхом запровадження послаблених умов оподаткування для 
організаторів азартних ігор і лотерей. 

 
Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-

них організацій закликає відхилити проект Закону № 2713-д про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподатку-
вання доходів від діяльності з організації та проведення 
азартних ігор та лотерей як такий, що є економічно недоцільним 
і небезпечним для морального здоров’я суспільства. Ухвалення 
такого законопроекту засвідчить фактичне заохочення держа-
вою громадян до азартних ігор – морально шкідливої справи, яка 
здатна викликати хворобливу і руйнівну за наслідками залеж-
ність. 

Бажаємо Вам мудрості в ухваленні рішення та прикликаємо 
Боже благословення на Ваші добрі справи! 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій 

 
З повагою, 

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо реформування територіальної організації 
виконавчої влади в Україні 

 
9 березня 2021 року, м. Київ 

  
Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань організації 
державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування 
КЛОЧКУ А. А. 

 
Шановний Андрію Андрійовичу! 
 
Від імені Всеукраїнської Раді Церков і релігійних організацій 

звертаюся  до Вас щодо проекту Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо реформування 
територіальної організації виконавчої влади в Україні» (реєстр. 
№ 4298), щодо якого Ваш Комітет запрошує долучитися до 
публічного обговорення.  

Суть нашого звернення полягає в тому, що в цьому 
законопроекті не передбачено в структурі обласних державних 
адміністрацій підрозділу, який би займався реєстрацією 
релігійних організацій, так, як це є дотепер. Положеннями статей 
14, 16 та 24 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» передбачені особливі повноваження обласних 
державних адміністрацій, пов’язані з реєстрацією релігійних 
організацій, ініціювання припинення їхньої діяльності в 
судовому порядку, погодження релігійної діяльності в Україні 
іноземних релігійних діячів. 

Запропонована у законопроекті передача цих важливих 
повноважень на нижчий рівень державного управління викликає 
особливу стурбованість релігійного середовища, оскільки 
відсутність належних професійних кадрів і, як наслідок, низька 
компетентність відповідальних за реєстрацію релігійних 
організацій посадових осіб має цілком очевидний ризик погір-
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шення державно-церковних відносин, появи нових локальних 
релігійних конфліктів та загального погіршення рівня релігійної 
свободи в Україні.  

З огляду на тридцятирічний досвід реалізації реєстраційних 
процедур для релігійних організацій та оправдані законні 
вимоги щодо цієї процедури, котрі передбачають її реалізацію 
відповідно підготовленими фахівцями, - ми просимо врахувати 
цю особливість та, при підготовці вказаного законопроекту до 
другого читання внести відповідні поправки, спрямовані на 
збереження в структурі обласних державних адміністрацій 
підрозділу, відповідального за реєстрацію релігійних організацій 
та погодження релігійної діяльності іноземних релігійних діячів. 

Ми надіємось, що наше прохання буде враховано і нам 
вдасться уникнути безлічі проблемних ситуацій, які спонукатиме 
неврахування особливого статусу релігійних організацій в 
Україні.  

В надії на позитивне рішення нашого прохання прикликаємо 
Боже благословення на Ваші добрі справи! 

 
З повагою, 

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про відхилення законопроекту № 5488  
щодо боротьби з проявами дискримінації 

 
4 червня 2021 року, м. Київ 

 
Голові Комітету  
Верховної Ради України з питань 
правоохоронної діяльності 
МОНАСТИРСЬКОМУ  Д. А. 
 
Народним депутатам України – 
членам Комітету 

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 
Шановні члени Комітету! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засвідчує 

Вам свою повагу та звертається до Вас у зв’язку із загрозами, які 
несе в собі законопроект № 5488 про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення та Кримінального 
кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації (автор 
– Кабінет Міністрів України). 

Представляючи інтереси понад 90 % всієї релігійної спільноти 
України, зокрема віруючих християнських церков, іудейських і 
мусульманських  релігійних громад, ВРЦіРО вкрай стурбована 
тим, що знов гендерна ідеологія просувається в законодавство 
України, зокрема через спроби запровадити ідеологічно-медичні 
поняття “сексуальна орієнтація” та “гендерна ідентичність” до 
Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопо-
рушення. 

Більш того, доповнення Кодексу України про адміністративні 
правопорушення новою статтею 188-56, яка визнає правопору-
шенням будь-яке обмеження прав або привілеї за певними 
ознаками, може призвести до зворотного ефекту. Відтак, 
боротьба з дискримінацією може призвести до утисків свободи 
віросповідання, свободи слова та вираження поглядів.  



315 

 

Як приклад, згідно пропонованої статті дискримінацією може 
бути визнана відмова у працевлаштуванні в релігійній 
організації особам з неприродньою сексуальною орієнтацією, 
адже така поведінка згідно доктрин різних конфесій визнається 
гріховною та неприпустимою для церковнослужителів. Інший 
приклад, неможливість для жінок бути висвяченими у 
священнослужителі та єпископи в більшості церков і релігійних 
організацій.  

Подобного роду особливості існують і в інших сферах суспіль-
ного життя, тому узагальнений підхід до визнання правопору-
шенням усіх ситуацій, які містять ознаки дискримінації, є 
помилковим і призведе до значного суспільного напруження, 
непорозумінь, корупції. 

Також, на наше переконання, пропоновані законопроектом № 
5488 зміни несуть пряму загрозу для реалізації конституційного 
права на свободу слова та свободу вираження поглядів. Адже 
учасники суспільної дискусії, в тому числі релігійні діячі, які 
критикуватимуть одностатеві відносини та партнерства як 
аморальні, гріховні та закликатимуть до обмеження пропаганди 
такого неприродного, розбещеного способу життя, а також 
виступатимуть проти розширення прав таких людей (зокрема, у 
сфері усиновлення та подружніх відносин), опиняться під 
загрозою переслідування та стягнення великих штрафів лише за 
свої слова і публічно висловлену позицію на користь природніх 
подружніх стосунків. 

Слід зауважити, що законодавство України не містить 
тлумачення понять “гендер” та “гендерна ідентичність”, а тому 
така юридична невизначеність є додатковим підґрунтям для 
зловживань у цій сфері. Оскільки тлумачення поняття “гендер” 
постійно змінюється новими уявними ідеологічними констру-
ктами, це створює постійні виклики для засадничих прав на 
свободу на віросповідання та свободу слова. 

Зазначена ситуація є не лише небезпечною для реалізації 
конституційних прав на свободу слова та вираження поглядів, 
але й підриває засади партнерських відносин між державою і 
релігійними організаціями, які формувалися впродовж останніх 
25 років. Просуваючи проблемний законопроект № 5488, уряд і 
парламент може спровокувати збурення серед сотень тисяч 
віруючих різних конфесій і у різних регіонах, які не сприймають 
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нав’язування українському суспільству гендерної ідеології 
(самоідентифікації) та не терпітимуть зазіхання на свободу 
віросповідання і свободу вираження поглядів. У цій ситуації 
ризик громадських протестів є дуже високий. 

 
Враховуючи зазначене, переконливо закликаємо Вас, шанов-

ний Денисе Анатолійовичу та шановні члени Комітету, відхилити 
законопроект № 5488 про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 
України щодо боротьби з проявами дискримінації (автор – 
Кабінет Міністрів України) як такий, що потребує доопрацю-
вання після проведення широкого громадського обговорення. 

Сподіваємося на врахування Комітетом позиції релігійної 
громадськості щодо означених вище питань, які мають велике 
суспільне значення. 
 

З повагою, 
 

+ СВЯТОСЛАВ 
Головуючий у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 
Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітка. Подібні звернення ВРЦіРО направила також Голові Верховної 
Ради України РУЗУМКОВУ Д. О., Першому заступнику Голови Верховної Ради 
України СТЕФАНЧУКУ Р. О., Прем’єр-міністру України ШМИГАЛЮ Д. А. та 
Міністру внутрішніх справ України АВАКОВУ А. Б. 
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ДОКУМЕНТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО 
СЛУЖІННЯ ВРЦІРО 

 

КОНЦЕПЦІЯ 
участі Церков та релігійних організацій України  

у протидії епідемії ВІЛ/СНІД 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8  
від 11 грудня 2007 р.  

 
1. Актуальна ситуація з проблематикою ВІЛ/СНІД в 

українському суспільстві 
Сьогодні Україна займає одне з перших місць в Європі за 

рівнем поширеності ВІЛ. За оціночними даними  Міністерства 
охорони здоров'я України у 2006 році в Україні нараховується 
біля 377 600 тисяч осіб віком від 15 років, що живуть з ВІЛ/СНІД. 
Це складає від 1,46% дорослого населення України. Стійка 
тенденція зростання ВІЛ-інфікування на тлі обмеженого доступу 
населення до правдивої та морально обумовленої інформації з 
попередження та лікування ВІЛ/СНІД потребує негайного 
реагування. 

Відзначаючи зусилля українського Уряду та визнаючи вагому 
роль Національної координаційної ради з питань запобігання 
поширенню ВІЛ/СНІД у розв’язанні проблеми, хочемо зазначити, 
що прийнято доволі постанов та програм, які формально 
забезпечують організацію профілактики та допомоги ВІЛ-
позитивним і хворим на СНІД, проте реалізація цих програм 
вимагає значно більшого. Це стосується як морально-етичних 
основ так і фінансового забезпечення подолання проблеми.  

Варто також відзначити велику підтримку та зусилля 
багатьох міжнародних і національних недержавних організацій 
усіх рівнів, включаючи організації людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, 
спрямовані на подолання епідемії та її наслідків. 

ВІЛ/СНІД – це не проблема поодиноких людей, вона стосуєть-
ся всього суспільства: бідних та багатих, іноземців та місцевих 
жителів, чоловіків і жінок, людей похилого віку та дітей і молоді, 
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політиків, промисловців і робітників, військовослужбовців, 
віруючих і невіруючих. 

Осуд і звинувачення на адресу людей, що живуть з ВІЛ/СНІД 
виникають насамперед з огляду на відомі шляхи поширення 
захворювання. Значна кількість ВІЛ-інфікованих – це споживачі 
ін'єкційних наркотиків та особи, що ведуть невпорядковане 
статеве життя. Але що штовхає людей до наркотиків, алкоголю, 
ризикованих сексуальних зв’язків? Більшість людей, що 
вживають наркотики, не мали уваги з боку сім‘ї чи взагалі були 
позбавлені її, а тому не отримали доброго виховання. До пошуку 
легкої та швидкої насолоди, яка дає забуття й оманливе 
заспокоєння, часто призводять розчарування, безнадія, байду-
жість, спричинені відсутністю праці чи іншої можливості 
самореалізації, непорозумінням із близькою людиною чи її 
втратою, проблемами суспільної адаптації. Люди, які живуть із 
ВІЛ/СНІД стикаються з різноманітними звинуваченнями, їм 
закидають, що вони самі винні у своїх проблемах, які є наслідком 
їхньої поведінки. Така настанова не бере до уваги впливу, що 
його має безробіття, насильство, алкоголізм, відсутність 
життєвих перспектив, зокрема для молодих людей. Отож, хоч 
поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу залежить у першу чергу від 
індивідуальної поведінки та особистого вибору людини, але 
пов'язане також з економічними, соціальними, культурними та 
духовними реаліями нашого життя. 

 
2. Виклики, що стоять перед Церквами та релігійними 

організаціями України 
Згідно зі статистичними даними, ВІЛ-позитивними в 

більшості є молоді люди – особи віком 20–39 років, а основна 
частина нових випадків інфікування припадає на молодих людей 
віком 15–25 років. Тому найперше просвітньою та профілак-
тичною роботою потрібно охопити цю групу суспільства. 

Насамперед потрібно подати молодим людям детальну й 
достовірну інформацію про шляхи перенесення інфекції та 
ризики, які несе з собою статева "свобода" й наркоманія. Молоді 
важливо прищеплювати почуття відповідальності й стримано-
сті в інтимних стосунках, формувати в ній навички здорового 
способу життя та самостійного прийняття відповідальних 
рішень щодо особистого здоров’я. Поінформованість про 
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наслідки власних учинків щодо наркотиків, алкоголю, 
дошлюбних або позашлюбних статевих зносин допоможе 
молодій людині виваженіше приймати рішення з усіх життєвих 
питань. Такі завдання є обов'язком передусім освітніх закладів, 
але також і Церков та релігійних організацій – через включення 
проблематики ВІЛ/СНІД до виховних програм для дітей, молоді і 
тих, хто хоче створити подружжя. Особливої уваги потребують 
діти з кризових сімей, діти позбавлені батьківського піклування 
та діти вулиці. 

Основний комплекс проблем, пов’язаних зі СНІДом, включає 
низку конкретних людських потреб – як фізичних (зменшення 
болю, медикаментозна допомога тощо), так і духовно-психоло-
гічних (відновлення сенсу життя, ієрархії вартостей та інтересів, 
подолання депресії). Крім того, хвороба спричинює низку 
негативних соціальних виявів – дискримінацію та ізоляцію, 
труднощі з працевлаштуванням, кризу в сімейних, родинних та 
товариських зв'язках. Людей, що живуть із ВІЛ/СНІД часто 
охоплює почуття безвиході, самотності й страху. І на це є кілька 
причин. Одна з них – це усвідомлення невиліковності своєї 
недуги; інша – хибні уявлення оточення про хворобу та думка, що 
ВІЛ-інфікована людина самою своєю присутністю "несе смерть". 
Тож Церкви та релігійні організації покликані нагадувати, що 
важливо розглядати СНІД як хворобу, при якій людина так само 
потребує розуміння, опіки, турботи й співчуття, як і при будь-
якій іншій. Нашим обов’язком є стати тими, хто несе це свідчення 
в щоденне життя: подаванням руки, привітною усмішкою, 
створенням рівних та безпечних умов для праці й відпочинку, 
забезпеченням необхідними ліками та увагою. 

Більшість людей у нашому суспільстві загалом та в релігійних 
спільнотах зокрема дуже мало знають про ВІЛ-інфекцію та СНІД. 
Така необізнаність щодо цієї хвороби в нашому суспільстві 
сприяє поширенню невиправданого страху перед інфікуванням. 
І саме це незнання посилює негативне ставлення до ВІЛ-
інфікованих та витісняє їх на узбіччя суспільства. Ця широко 
розповсюджена настанова ускладнює доступ до медичної опіки 
та соціальних послуг тим, хто їх потребує. Таке ставлення 
суспільства ранить цих людей, викликає в них відчай та 
закритість. Вони віддають перевагу замовчуванню своєї 
проблеми і таким чином приречені в самотності дивитись у вічі 
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смерті... Ці страх, осуд, дискримінація немов заганяють проблему 
в "підпілля", подалі з очей, утруднюючи цим реалізацію заходів, 
спрямованих на розв’язання проблеми. Єдиний спосіб досягти 
успіху в боротьбі з епідемією – замінити осуд співчуттям, а страх 
– надією. 

Варто визнати, що й Церкви та релігійні організації України 
ще не вповні усвідомили справжні розміри та масштаби цієї 
проблеми, а також не запропонували свого бачення шляхів її 
подолання. Ще дуже часто ВІЛ-позитивні особи, їхні сім'ї, родичі, 
близькі їм люди не знаходять у релігійних спільнотах достатньої 
підтримки та полегшення своїх страждань. 

Мусимо пам'ятати, що захворювання одного члена 
відгукується стражданням цілого тіла. Люди, що живуть із 
ВІЛ/СНІД є частиною нашого суспільства, наших спільнот. 
Нікому не дозволено відмовляти їм у праві на квартиру чи місце 
праці. Вони мають такі ж права, як і інші пацієнти, на медичне 
обслуговування та перебування у наших лікарнях, поліклініках 
чи шпиталях. Ми повинні переборювати свої стереотипи, бо вони 
становлять небезпеку не тільки для них, а й для нас. 
Поборювання упередженого ставлення є воднораз елементом 
розв'язання проблеми. 

 
3. Діяльність Церков та релігійних організації у протидії 

поширенню ВІЛ/СНІД 
 
3.1. Загальний підхід 
Церкви та релігійні організації України покликані через свої 

соціальні ініціативи, спираючись на власний духовний і 
моральний авторитет, всіляко сприяти профілактиці поширення 
ВІЛ/СНІД, попередженню та усуненню стигматизації, досягнен-
ню універсального доступу до лікування, догляду й підтримки.  

Водночас участь священнослужителів та вірних у заходах, 
спрямованих на протидію епідемії та підтримку людей, що 
живуть із ВІЛ/СНІД, передбачає узгодженість позицій і 
скоординованість дій організаційних структур Церков та 
релігійних організацій України між собою та в середині кожного 
релігійного об’єднання на різних рівнях: загальнодержавному, 
регіональному й місцевому.  
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Використовуючи свою розвинуту по всій державі 
організаційну інфраструктуру, Церкви та релігійні організації 
України можуть швидко та ефективно поширювати відповідну 
інформацію та охоплювати відповідними заходами значну 
частину населення. Надзвичайної ваги набуває послідовне, 
правдиве, повноцінне та неупереджене висвітлення всього 
комплексу питань, що стосуються ВІЛ/СНІД. Особливо важливою 
у цьому контексті є роль та відповідальність ієрархів.  

Також релігійні організації відіграють ключову роль у 
вихованні позитивного ставлення до людей, що живуть із ВІЛ та 
хворими на СНІД. Саме тому важливо, щоб інформація була 
виваженою (не можна залякувати людей використовуючи 
поняття "чума", "жертва СНІДу" тощо). Всі дискусії про ВІЛ/СНІД 
повинні вестися мовою взаємоповаги, відповідальності та 
любові до людини, без замовчування значення моральних 
вартостей.  

Саме релігійна спільнота має стати тим місцем, де ті, що 
потерпають, можуть знайти підтримку і втіху, не боячись 
зустріти упереджене ставлення, осуд чи байдужість. Усі ми 
можемо нести один одному розраду, втіху, перспективу 
майбутнього, а також віру й надію.  

 
3.2. Можливості та обов’язки душпастирів і вірних 
Обов’язок священнослужителів – бути прикладом 

добродійності та доброзичливості. Вони безпосередньо 
відповідальні за виховання неупередженого ставлення своєї 
пастви до осіб, що живуть із ВІЛ/СНІД, через проповідь, 
проведення публічних молитов (особливо 1 грудня – в День 
солідарності з людьми, що живуть із ВІЛ/СНІД, та в третю неділю 
травня – День пам’яті людей, що померли від СНІДу), через 
особисті відвідини, створення груп взаємопідтримки. 

Священнослужителеві потрібно приділяти максимальну 
увагу людині з ВІЛ/СНІД, що до нього звертається. Насамперед 
важливо допомогти їй подолати відчай і знайти надію. Духовну 
опіку необхідно здійснювати з урахуванням динаміки хвороби й 
ступеню прийняття діагнозу. 

Основне завдання священнослужителя при спілкуванні з ВІЛ-
інфікованим – допомогти знайти справжній сенс життя, зустрі-
тися з Богом. Водночас важливо усвідомлювати, що досвід 
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духовного життя в людей різний і що прихід до Бога не буває 
однаковим. Потрібно бути готовими до того, що пастирська 
турбота про ВІЛ-інфікованого потребуватиме тривалого 
спілкування, багатьох зусиль і особливої терпеливості. 

Священнослужителеві, що надає підтримку ВІЛ-інфікованому, 
потрібно пам’ятати, що звернення хворого може мати різні 
причини і зовсім не обов’язково є наслідком свідомої віри. 
Найважливіший принцип спілкування священнослужителя з 
ВІЛ-інфікованими – конфіденційність. 

Священнослужителям потрібно закликати людину, що живе з 
ВІЛ/СНІД, відповідально ставитися до себе самої і до своїх 
близьких. Щодо себе особисто, то хворому необхідно лікуватися 
й вести здоровий спосіб життя; щодо своїх близьких – робити все 
можливе, щоб вони не інфікувалися. Хворий також може 
принести користь суспільству, зокрема, допомагаючи не тільки 
ВІЛ-інфікованим, але всім, хто потребує підтримки, щоб 
перемогти психічне навантаження і відчай. 

Священнослужителеві, котрий опікується людьми, що живуть 
із ВІЛ/СНІД, корисно знати про особливості перебігу хвороби, 
специфіку лікування та його доступності, методи подолання 
труднощів, пов’язаних із соціальною адаптацією, зокрема в 
площині адвокації та прав людини. Йому потрібно постійно 
поповнювати свої знання, звертаючись до спеціальної 
літератури і консультацій із фахівцями відповідних медичних 
(або юридичних) установ. Якщо священнослужитель відчуває 
брак компетентності в спеціальних питаннях (медичних, 
психологічних, правових, соціально-адаптаційних), йому 
необхідно порекомендувати ВІЛ-інфікованому звернутися до 
відповідної медико-соціальної установи. 

Священнослужителеві потрібно приділяти увагу відвідинам 
ВІЛ-інфікованих удома, в лікарні, у госпісі, особливо це 
стосується хворих, що перебувають у термінальній стадії. 
Особливістю поширення ВІЛ/СНІД є те, що в термінальній стадії 
можуть перебувати люди молодого віку, багато хто з досвідом 
вживання наркотичних речовин.  

Там, де це необхідно та можливо, в релігійних громадах 
потрібно створювати служби надання духовної й психологічної 
допомоги людям, що живуть із ВІЛ/СНІД, а також їхнім близьким. 
У роботі цих служб мають брати участь спеціально підготовлені 
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миряни і священнослужителі. Можуть бути створені «телефони 
довіри» з проблем ВІЛ/СНІД, на яких фахівці з числа мирян і 
священнослужителів також надаватимуть психологічну й 
духовну підтримку.  

Патронажні служби, що опікуються хворими та людьми 
похилого віку в лікарнях і на дому, можуть доглядати і ВІЛ-
інфікованих. Особи з числа членів релігійної громади, що 
працюють у госпісах та госпісних групах, можуть допомагати і 
людям, які живуть із ВІЛ/СНІД.  

 
3.3. ВІЛ/СНІД та життя родини 
Факт виявлення ВІЛ-інфекції в одного або в обох членів 

подружжя, як правило, є серйозним випробуванням для сім’ї. Такі 
ситуації вимагають особливої уваги й такту. 

Окремий випадок – питання про вступ до шлюбу осіб, із яких 
хтось один – ВІЛ-інфікований. Майбутні чоловік і жінка, у разі 
твердого наміру одружитися, повинні ясно усвідомлювати, що 
існує ризик зараження чоловіка (жінки) і майбутніх дітей. 
Священнослужителеві в такій ситуації потрібно зробити все 
можливе, щоб таке рішення не було лише результатом тимчасо-
вої емоційної реакції: воно має бути виваженим, відповідальним, 
духовно й етично вмотивованим. При розв’язанні питань 
подружнього інтимного спілкування в таких подружніх парах 
потрібно мати на увазі таке: інтимні стосунки в разі інфікування 
когось одного з подружжя означають ризик інфікування іншого, 
а якщо інфіковані обоє – існує ризик реінфекції. 

Разом із тим сучасні профілактичні й терапевтичні засоби 
знижують ризик передачі ВІЛ-інфекції від матері дитині, що 
відкриває можливість народження здорових дітей у сім’ях, де 
один або обидва члени подружжя ВІЛ-інфіковані. У таких 
ситуаціях потрібно рекомендувати подружжю обов’язковий 
медичний нагляд.  

У разі інфікування й смерті подружжя може виникнути 
питання про подальшу долю дітей і близьких, що були на їхньому 
утриманні і можуть потребувати тієї чи іншої допомоги з боку 
громади. 

Зростає кількість ВІЛ-позитивних дітей-сиріт, які особливо 
потребують підтримки і не повинні бути позбавлені сімейних 
форм виховання. 
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3.4. Особливе душпастирство 
Духовно-просвітницька та морально-виховна робота 

священнослужителів у війську також повинна містити 
інформацію щодо профілактики проблем пов’язаних із ВІЛ/СНІД.  

Важливою є робота священнослужителів у пенетенціарних 
закладах у зв’язку з високим ступенем поширеності ВІЛ-інфекції 
серед ув’язнених. 

Миряни, що беруть участь у такому служінні, можуть 
проводити профілактичну роботу та надавати психологічну й 
духовну підтримку ВІЛ-інфікованим, які перебувають у місцях 
позбавлення волі, здійснювати роз’яснювальну роботу з 
працівниками в’язниць стосовно ВІЛ-інфекції і людей, що живуть 
із ВІЛ/СНІД. 

Важливим напрямом роботи є реабілітація наркозалежних 
ВІЛ-інфікованих людей. Для цього створюють спеціальні 
реабілітаційні програми й центри. 

Усі ці види служіння стосовно людей, що живуть із ВІЛ/СНІД, 
та їхніх близьких вимагають спеціальної підготовки і навчання. 

 
3.5. Духовний вимір 
Люди, які страждають від проблем пов'язаних із ВІЛ/СНІД, 

через нас можуть відчути лагідний дотик рук Благого та 
Всемилостивого Бога. Багато з цих людей, переживши особисте 
навернення, можуть сказати: “У своєму болю, у своєму страху, у 
своєму відчуженні я відчув присутність Бога, Його силу, любов і 
підтримку". Таким чином вони самі стають місцем Божого 
об'явлення, величними пророками Божої любові та цінності й 
змістовності кожної хвилини людського життя. Тому важливе 
значення має залучення ВІЛ-інфікованих до активної соціальної 
та іншої роботи релігійної громади. 

Крім організаційного виміру допомоги, який Церкви та 
релігійні організації повинні підтримувати, заохочувати і 
активно розвивати, потрібно пам’ятати про величезну силу 
молитви, особистої та особливо спільної. Усі наші спільноти 
можуть і повинні висловити свою солідарність із людьми, що 
живуть із ВІЛ/СНІД, у той спосіб, що для нас є найдієвішим, – 
щирою молитвою до Всевишнього. 
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СТРАТЕГІЯ  
участі Церков та релігійних організацій України  

у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу 
(2007 – 2010 рр.) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8  
від 11 грудня 2007 р.  

 
Мета  
Збільшити участь, внесок та роль ЦіРО України у розробці та 

реалізації загальнонаціональної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД 
для досягнення універсального доступу до профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду і підтримки в Україні. 
 

Завдання 
1. Стимулювати ЦіРО України до вироблення і реалізації 

власної концепції та стратегії дій щодо протидії епідемії 
ВІЛ/СНІД; 

2. Посилити спроможність кожної з Церков та релігійних 
організацій в напрямку дієвої реакції на поширення ВІЛ/СНІДу в 
Україні;  

3. Формувати спільну позицію ЦіРОУ щодо ВІЛ/СНІД та 
представлення і відстоювання позицій ЦіРОУ перед Державою та 
громадянським суспільством профілактики, лікування, догляду 
та підтримки, протистояння стигматизації/дискримінації та 
гендерних питань; 

4. Посилити координацію міжконфесійної діяльності щодо 
ВІЛ/СНІД в Україні. 
 

Завдання 1. Стимулювати ЦіРОУ до вироблення і реалізації 
власної концепції та стратегії дій щодо епідемії ВІЛ/СНІД.  

Напрямки діяльності: 
– Обмін досвідом, визначення кращого досвіду, розповсюд-

ження інформації; 
– Організація мережі регіональних та конфесійних Ресурсних 

центрів; 
– Забезпечення участі представників релігійних організацій 

у зустрічах, конференціях, семінарах з питань ВІЛ/СНІДу; 
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– Сприяння участі представників церков та релігійних 
організацій у регіональних координаційних радах з питань  
запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу; 

– Мобілізація ресурсів. 
 

Завдання 2. Збільшити спроможність та потенціал кожної з 
Церков та релігійних організацій в напрямку дієвої реакції на 
поширення ВІЛ/СНІДу в Україні  

Напрямки діяльності: 
– Розробка адаптованих навчальних програм та інформацій-

них матеріалів; 
– Впровадження навчальних програм з підготовки священ-

нослужителів та студентів семінарій;  
– Створення та щоквартальне видання міжконфесійного 

Бюлетеня з питань ВІЛ/СНІД. 
 

Завдання 3. Формувати спільну позицію ЦіРОУ щодо 
ВІЛ/СНІД та представлення і відстоювання позицій ЦіРОУ перед 
урядом та громадянським суспільством профілактики, лікуван-
ня, догляду та підтримки, протистояння стигматизації/дискри-
мінації та гендерних питань. 

Напрямки діяльності: 
– Налагодження механізму партнерства та співпраці з 

державними, міжнародними та громадськими організа-
ціями в сфері профілактики, де стигматизації та догляду і 
підтримки (зокрема через НРК, її комітети та регіональні 
координаційні ради); 

– Інформування ЗМІ про позицію та діяльність ЦіРОУ, щодо 
протидії епідемії ВІЛ/СНІД в Україні. 

 
Завдання 4. Посилити координацію міжконфесійної діяль-

ності щодо ВІЛ/СНІД в Україні. 
Напрямки діяльності: 
– Розробка та впровадження механізму координації міжкон-

фесійної діяльності щодо ВІЛ/СНІД в Україні; 
– Створення міжконфесійного ресурсного центру; 
– Створення/активізація діяльності міжконфесійних фору-

мів на регіональному рівні. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ 
міжконфесійного співтовариства України 

у протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8  
від 11 грудня 2007 р.  

 
Підготовча стадія 

 
Доручити Комісії з питань соціального служіння (Комісії) 

здійснювати координацію та взаємодію Церков і релігійних 
організацій України з реалізації плану спільної діяльності в 
області ВІЛ\СНІД.  

Функції Комісії в реалізації міжконфесійної стратегії з 
ВІЛ/СНІДу: 

− Розробка і подання на затвердження ВРЦіРО стратегій, 
програм і проектів міжконфесійної з ВІЛ/СНІДу. 

− Доведення до адміністрації своїх конфесій інформації про 
ситуацію з ВІЛ/СНІДом. 

− Сприяння активізації антиСНІД-діяльності в своїх конфе-
сіях. 

− Збір та обмін інформації про антиСНІД-діяльність у 
конфесіях. 

− Надання інформації для ЗМІ про міжконфесійну і внутріш-
ньоконфесійну антиСНІД-роботу. 

− Виконання функцій управління, наглядової ради, 
тендерного комітету з протидії розповсюдженню 
ВІЛ/СНІДу в Україні. 

 
Перший етап реалізації програми 

 
Організація міжконфесійного ресурсного центру (МРЦ) з 

питань ВІЛ/СНІДу 
 
Мета МРЦ  
Створення інструменту реалізації міжконфесійної антиСНІД-

програми. 
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Завдання МРЦ  
Адвокація, збір даних, проведення досліджень, інформування, 

навчання, координація міжконфесійної діяльності, моніторинг і 
оцінка, підготовка рекомендацій, допомога в розробці і реалізації 
конфесійних стратегій з ВІЛ/СНІДу. 

 
Організація МРЦ 
МРЦ організовується на базі однієї з релігійних, міжконфе-

сійних, громадських або благодійних організацій. Відбір органі-
зації проводиться на конкурсних засадах. Організації-кандидати 
мають відповідати наступним вимогам: 

– офіційна реєстрація і досвід роботи не менше року; 
– наявність розрахункового рахунку і печатки; 
– досвід роботи з міжконфесійним співтовариством; 
– досвід роботи з проектами з ВІЛ/СНІДу; 
– рекомендації від однієї з українських релігійних конфесій, 

фонду або державної організації, що спеціалізуються на 
роботі в області ВІЛ/СНІДу. 

При відборі організації для реалізації міжконфесійної 
антиСНІД-програми тендерна комісія, яка складається з членів 
Комісії, зважаючи на всі перелічені вище умови, обирає 
відповідну структуру і підписує з нею Договір про співпрацю. 

 
Кадри 
Ключові кадри для реалізації міжконфесійної програми 

(координатор проекту, консультанти) обираються членами 
Комісії на конкурсних засадах. Кадри для безпосередньої 
реалізації проекту (бухгалтер, адміністратор, тренер, дизайнер і 
т. п.) обираються координатором програми після погодження з 
членами К на конкурсних засадах. 

 
Ресурси 
Кошти та засоби для реалізації міжконфесійної антиСНІД-

програми можуть надходити з: 
− міжнародних і вітчизняних організацій і СНІД-фондів як 

цільова фінансова допомога; 
− державних програм протидії ВІЛ/СНІДу; 
− пожертвувань бізнес-структур і приватних осіб; 
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− релігійних і міжконфесійних організацій України та інших 
країн; 

− як нефінансовий внесок Церков і релігійних організацій 
України (адміністративний ресурс, приміщення, волон-
тери, акції, інформаційні кампанії, власні вкладення в 
конкретні ініціативи). 

Усі матеріальні й інформаційні ресурси, придбані або 
розроблені обраною організацією в результаті реалізації 
міжцерковної антиСНІД-програми (устаткування, видання, бази 
даних і т. п.), при реєстрації міжконфесійної організації 
передаються на баланс зареєстрованої структури при ВРЦіРО. 

Матеріальні ресурси, передані регіональним ресурсним 
центрам, після закінчення проектів стають власністю 
організацій, що організували регіональні ресурсні центри. 

 
Короткий план діяльності МРЦ 

 
Профілактика/зниження стигматизації 
- підготовка і друк роздаткових матеріалів; 
- розробка і видання методичних матеріалів для викладання в 

середовищі студентів духовних шкіл, пастирів і священиків; 
- підготовка тренерів різних конфесій; 
- проведення лекцій для студентів духовних шкіл різних 

конфесій; 
- проведення лекції для священнослужителів усіх конфесій 

ВРЦіРО у всіх регіонах України; 
- виявлення активних осіб у регіонах (священнослужителів і 

мирян); 
- організація конфесійних РЦ; 
 
Догляд і підтримка ВІЛ-інфікованих та їх близьких 
- тренінги з консультування, підготовка священиків для 

роботи на гарячих лініях; 
- створення духовних консультаційних центрів (кабінетів 

довіри); 
- підтримка, навчання і координація церковних волонтерів, які 

працюють з ВИЛ+; 
- зв'язки з мережею ЛЖВ (на місцях). 
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СТРАТЕГІЯ  
участі Церков і релігійних організацій у миробудуванні 

«Україна – наш спільний дім» 
                                

ПРИЙНЯТО Комісією ВРЦіРО з 
питань соціального служіння  
22 листопада 2017 року  
     
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Головуючий у ВРЦіРО шейх Ахмед 
Тамім, голова ДУМУ, муфтій України 
10 грудня 2017 року 

 
Українське суспільство потребує миру в різних аспектах його 

прояву: на персональному рівні та в міжособистісних стосунках, 
у професійних і місцевих спільнотах, загалом у країні та на 
міжнародному рівні. Мир є цінністю для будь-якого суспільства, 
незалежно від його економічного розвитку, суспільного добро-
буту, політичного устрою, національної, мовної та релігійної 
палітри.  

Мир є Божим даром, однак прийняття цього дару вимагає 
постійних зусиль багатьох осіб і суспільних інституцій, серед 
яких важливу роль відіграють Церкви і релігійні організації, 
благодійні фонди і громадські об’єднання, інші гуманітарні 
інституції та медіа. Релігійні спільноти мають у собі великий 
миротворчий потенціал, який часто недооцінюється, – це 
профілактика, резистентність, посередництво, примирення, 
адже всі релігії проголошують прихильність до миру та любові до 
ближнього.  

Безсумнівно, релігія також може бути використана як 
небезпечна та руйнівна зброя в конфлікті, однак спільне 
завдання всіх конфесій – продемонструвати свою доктринальну 
та практичну прихильність до миру та якнайкраще реалізувати 
свій миротворчий потенціал. Не викликає сумніву той факт, що 
багато конфліктів і воєн були б набагато кривавішими без 
впливу релігійних діячів-миротворців, оскільки в багатьох 
випадках вони користуються більшою довірою з боку 
конфліктуючих сторін, адже релігійна мотивація досягнення 
миру пробуджує довіру багатьох людей. Водночас світських і 
релігійних діячів-миротворців, звичайно, не слід вважати 
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суперниками, їх треба сприймати як партнерів у співпраці, адже 
кожен із них має досвід, який може доповнювати один одного. 

Релігійно вмотивовані діячі можуть зробити вирішальний 
внесок в уникнення або деескалацію соціальних конфліктів, який 
ніхто інший не зміг би або не бажав би зробити. Відтак їхній голос 
у суспільстві має звучати помітно, щоб їхні компетенції в галузі 
утвердження миру знаходили своє втілення та якнайкращу 
реалізацію.  

Нині в Україні існує чимало суспільних викликів і розломів, які 
потребують зцілення та спільних дій задля їх подолання. Серед 
них можна відзначити давні проблеми: 

– брак суспільної довіри, що заважає економічному, 
політичному та соціальному розвитку держави;  

– значний розрив між багатими і бідними, що зумовлює 
вельми слабке представлення середнього класу як 
ключового показника економічного здоров’я країни та 
суспільного добробуту; 

– масштабна корупція: як на побутовому рівні, так і у верхівці 
державної влади; 

– недоліки в роботі системи правосуддя, яка мала б 
гарантувати справедливість і верховенство права, рівність 
усіх перед законом і невідворотність покарання за злочин, 
незалежно від посади і соціального статусу; 

– зазіхання на інститут сім’ї та спроби викривити розуміння 
подружжя як союзу чоловіка і жінки; 

– маніпуляції та непорозуміння навколо мовного питання;  
– різні погляди на історичні події та особистості;  
– поодинокі локальні міжцерковні конфлікти, пов’язані з 

розв’язанням релігійними громадами майнових питань. 
 
До них додалися нові суспільні виклики: 
– велика кількість наших співгромадян, у той чи інший спосіб 

постраждалих від війни на сході України та від незаконної 
анексії АР Крим, що в тому числі спричинило багато 
душевних ран, невпевненість у завтрашньому дні, агресив-
ність до оточення; 

– поява сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб і потреба 
їх інтеграції в місцеві громади на новому місці проживання; 
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– реінтеграція населення тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей, АР Крим; 

– проблема звільнення заручників (полонених), які утриму-
ються так званими «ДНР/ЛНР» на непідконтрольній уряду 
території на сході України; 

– поширення нелегальної зброї та зниження психологічного 
порогу щодо застосування насильства для залагодження 
життєво важливих справ; 

– масове поширення дезінформації та свідомо 
сконструйованих неправдивих новин (фейків), які усклад-
нюють установлення правди, а відтак провокують прий-
няття неправильних рішень і паралізують діалог. 

Таким чином, ця Стратегія має на меті визначити цілі та 
завдання щодо миробудування в Україні – як здорову реакцію на 
згадані суспільні виклики, насамперед задля врегулювання 
глибинних причин конфлікту і недопущення його повторення. 
Миробудування – це довготривалий, але життєво необхідний 
процес, який матиме успіх завдяки синергії зусиль представників 
різних конфесій та спільнот. Адже сьогодні ми всі як ніколи 
потребуємо миру. Миру в наших душах, у сім’ях та в нашому 
спільному домі – Україні. 

Кожен із нас у нашому українському домі має змогу та 
покликаний виявляти повагу і милосердя до ближнього, 
шанувати гідність і рівність прав кожної людини, не бути 
нетерпимим до природніх відмінностей кожної особистості та її 
інакшості (колір шкіри, мова, національність, віросповідання, 
культурні відмінності тощо). У кожній родині трапляються 
суперечки та незгоди, які з доброї волі кожного з родичів 
долаються шляхом доброзичливого діалогу, прощення та вияву 
любові заради збереження та зміцнення сім’ї. Так само і в 
суспільстві загалом кожен має взяти на себе свою частину 
обов’язку берегти та розширювати простори миру заради 
спільного блага – утвердження єдності, взаємної довіри та 
загального добробуту. 

Як руйнівні пожежі розпочинаються від недбалості та 
легковажності, так і ескалація взаємної агресії та ворожнеча 
можуть розпалитися з одного необережного слова чи вчинку. 
Проте, усвідомлюючи спільну відповідальність за спокій, безпеку 
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та добробут у нашій країні, ми зможемо – усі разом як спільнота 
та кожен окремо як громадянин і віруючий:  

– умиротворювати наявні суспільні напруження;  
– не роздмухувати нових конфліктів; 
– уникати передчасного суспільного осуду та надмірного 

критиканства;  
– відмовитися від стереотипних оцінок інших людей і 

спільнот; 
– творити довкола себе простір довіри та взаємопідтримки; 

тим самим уберігаючи наш дім від роздмухування заздрощів, 
злоби, нетерпимості та ненависті. 

Мир чи розбрат – це наш власний вибір! І цей вибір ми робимо 
щодня: коли зустрічаємося з людьми, які мають інше 
походження, виглядають, думають чи говорять інакше; коли 
вирішуємо, яку заяву зробити, якими новинами поділитися та 
якого змісту коментар залишити в соціальних мережах; коли 
обираємо між пасивністю та небайдужістю перед обличчям 
сусідських чи суспільних негараздів.  

Ми самі створюємо атмосферу стосунків, що формуються з 
людьми, які нас оточують. Очевидним підтвердженням цього є ті 
країни, в яких посмішка та доброзичливість до незнайомців стала 
виразним елементом їхньої національної культури. Навіть 
говорячи про ситуацію, коли в країні триває війна, не слід 
забувати, що військові захищають мирне життя своєї країни, їхня 
мета – мир. 

Благословенні миротворці! Ця справа є богоугодною, і кожен 
із нас може долучитися до її виконання: у своїй сім’ї, на своєму 
робочому місці, в своїй громаді, через свою активну 
громадянську позицію. Знаходячи в Священних Писаннях 
високий стандарт людських взаємовідносин, який ґрунтується 
на любові до ближнього, релігійні спільноти загалом та їхні 
члени зокрема можуть стати миротворцями й активними 
учасниками миробудівничих ініціатив, які повинні спиратися на 
такі засадничі принципи: 

– віра в Бога;  
– любов до ближнього; 
– емпатія (співпереживання, співчуття), небайдужість; 
– шанування гідності та повноти прав інших людей; 
– будівництво довіри; 
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– згуртування і солідарність;  
– взаємодія. 
Поставивши перед собою спільну єдину мету – досягнення 

миру, дбаймо, щоб наш спільний дім був комфортним і 
безпечним місцем для кожного – в багатоманітті національ-
ностей і мов, релігій і переконань, професій і покликань. Ми 
можемо досягти цього, дотримуючись трьох головних правил у 
відношеннях з тими, хто нас оточує: 

1) Почути! 
2) Зрозуміти! 
3) Діяти разом! 
Водночас цей підхід дозволяє виокремити стратегічні цілі та 

більш конкретні завдання в царині миробудування в Україні. 
 
1. ПОЧУТИ 
 
1.1. Визнання правди  
Перш за все, примирення повинно починатися з визначення 

правди – з’ясування фактів. Без правди примирення неможливе, 
інакше обидві сторони ризикують покладати в основу діалогу 
стереотипи, міфи, інтерпретації, які найчастіше і спричиняють 
розділення та конфлікти, а тому не можуть слугувати основою 
для порозуміння.  

 
З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 

заходів: 
– підвищення обізнаності, особливо серед школярів і молоді, 

шляхом проведення просвітницьких і навчальних заходів 
на тему мовного, національного, релігійного багатоманіття 
України; 

– підвищення медіаграмотності, зокрема спроможності деко-
дувати брехливу інформацію;  

– проведення курсів грамотного та безпечного користування 
соціальними мережами; 

– завчасне виявлення носіїв брехливої інформації та 
підвищення довіри до позиції моральних авторитетів і 
визнаних експертів. 
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1.2. Усунення стереотипів  
Наше сприйняття співбесідника, певної  соціальної групи, 

релігійної конфесії чи спільноти безпосередньо залежить від 
нашого уявлення про неї. Поверхова поінформованість, 
відсутність фахових знань і використання другорядних джерел 
інформації часто стають причинами довіри міфам та 
інтерпретаціям, а не фактам. Це своєю чергою спричиняє 
крайнощі в сприйнятті та вкорінюється у вигляді упередженості 
та помилкових оцінок.  

Небезпека в плеканні міфів і стереотипів полягає в їхній 
замкненій суті: з одного боку, вони живляться пропагандою та 
інформаційними маніпуляціями, з іншого – самі стають 
джерелом такої пропаганди. Тому важливо розвінчувати міфи й 
усувати стереотипи задля того, щоб вони не ставали на заваді 
нашого сприйняття іншої сторони діалогу.  

 
З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 

заходів: 
– популяризувати культуру взаємоповаги, мирного спів-

життя в багатоманітності мов, національностей, релігій, 
шанування гідності і прав іншої людини, незалежно від 
поглядів і будь-яких відмінностей, тощо; 

– виховувати високі моральні цінності, засновані на 
релігійному вченні, – любов до ближнього, терпимість, 
взаємоповага, небайдужість, довіра тощо, у тому числі в 
конфесійних закладах освіти, у недільних/суботніх школах 
при церквах і релігійних громадах; 

– дійти згоди щодо дотримання культури спілкування та 
критики, яка передбачає неприпустимість цькування, 
використання образливих слів і вияву зневаги на адресу 
представників інших мовних уподобань, національностей, 
релігій, політичних поглядів, соціального статусу чи місця 
проживання; 

– підвищувати рівень кваліфікації служителів та представ-
ників церков і релігійних організацій, щоб їх душпас-
тирська і миробудівнича діяльність була вільною від 
стереотипів; 

– уникати поспішного осуду та стереотипних оцінок інших 
людей і спільнот, натомість формувати свою уяву про них 
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шляхом поглиблення обізнаності та за допомогою прямого 
діалогу; 

– розробляти та втілювати асиметричні інформаційні стра-
тегії у відповідь на пропаганду та інформаційні маніпуляції, 
наприклад, уживати заходів, спрямованих на розвиток 
комунікації за принципом “від людини до людини”. 

 
2. ЗРОЗУМІТИ 
 
2.1. Діалог 
Примирення – це процес, який ґрунтується на готовності до 

діалогу. Для подальшої успішної взаємодії один з одним 
необхідно зрозуміти особливості та мотивацію іншої сторони. І 
діалог, як форма безпосереднього пізнання, є найкращим 
інструментом для порозуміння, розвінчання міфів і 
пропагандистських образів, усунення стереотипів.  

У прямому спілкуванні під час діалогів ми маємо змогу 
зустрічатися з реальними людьми, а не όбразами, сформованими 
телебаченням, лідерами думок у соціальних мережах чи ціле-
спрямованою пропагандою. Пізнання справжньої позиції людей 
– на чому будуються їхні переконання, що насправді вони 
думають і як діятимуть у тих чи інших ситуаціях – дозволяє нам 
самим краще зрозуміти, як нам діяти в ситуації, що склалася. 

Діалог – це не те саме, що переговори. Його учасники не 
повинні прагнути за будь-яку ціну переконати іншого у своїй 
правоті чи намагатися досягнути спільного рішення задля його 
подальшого втілення. Натомість діалог має на меті зрозуміти 
бачення іншої сторони та з’ясувати, які очікування, побоювання 
чи стереотипи впливають на формування її позиції.  

Результатом діалогу може бути з’ясування суті відмінностей у 
позиціях один одного та краще розуміння того, які саме кроки 
кожна зі сторін може зробити в умовах різного бачення ситуації, 
щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту та сприяти 
його умиротворенню. Діалог націлений на те, щоб знайти 
можливість врахувати інтереси різних спільнот та віднайти 
належний баланс інтересів, в умовах якого конфлікт втрачає 
будь-який сенс і стає невигідним для кожної з сторін. 
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З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 
заходів: 

– популяризувати міжконфесійний та інші форми 
суспільного діалогу на національному і місцевому рівнях як 
спосіб порозуміння, залагодження конфліктів і розвитку 
взаємодії; 

– долучатися до “народної дипломатії” з метою започатку-
вання та підтримки постійного діалогу безпосередньо між 
різними групами громадян, що проживають по різні боки 
лінії зіткнення на сході України та в окупованій АР Крим; 

– брати участь у розробці державних стратегій щодо 
реінтеграції населення тимчасово окупованих територій 
Донецької та Луганської областей, АР Крим, що має включа-
ти заходи із відновлення зв’язків, народної дипломатії та 
налагодження прямого діалогу (позитивний приклад: акції 
«Схід і Захід разом» з організації відпочинку для дітей сходу 
України у західних регіонах країни); 

– сприяти структурованим діалогам та організовувати 
діалогові майданчики з питань заохочення терпимості та 
взаємоповаги в конфліктних регіонах, спільнотах, під час 
суспільних дискусій з ідеологічних питань. 

 
2.2. Прощення 
Одним із результатів діалогу має стати те, що ми повинні 

визнати обрáзи, яких нам завдали, і визнати ті обрáзи, яких, 
можливо, ми комусь завдали. “Прощаємо і просимо прощення” – 
це може бути універсальною формулою миробудування.   

Прощення є важливою складовою миротворення на шляху до 
деескалації та залагодження конфлікту. Якщо людина прощає, то 
вона здатна не тільки подолати конфлікт – вона перемагає 
конфлікт, адже тим самим не дозволяє, щоб ворожнеча полонила 
її серце. Учасникам миротворчих ініціатив слід наголошувати, що 
прощення, як і миробудування загалом, можливе до завершення 
конфлікту, а не лише після його остаточного залагодження. 

Прощення важливе для відновлення довіри. Без посилення 
суспільної довіри не може розвиватися економіка, політика та 
суспільство загалом. Довіра – це основа людських стосунків, і 
коли вони псуються лише прощення може їх відновити. 
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З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 
заходів: 

– проводити активну душпастирську роботу з розкриття 
релігійного змісту прощення, яке є свідомим і добровіль-
ним актом людини на шляху до примирення;  

– опонувати викривленому розумінню прощення як 
невиправданому “подарунку” кривдникові та як прояву 
підкорення його тискові. 

 
3. ДІЯТИ РАЗОМ 
 
3.1. Утвердження справедливості 
Ще один важливий крок на шляху миробудування – 

встановлення справедливості. Це може бути захист скривджених, 
які потерпають через недосконалість української системи 
правосуддя, яка б гарантувала справедливість і верховенство 
права та рівність усіх перед законом. Окремим напрямом спільної 
діяльності є царина соціального захисту осіб, які опинилися в 
складних життєвих обставинах. У тому числі це може бути 
пов’язано з відшкодуванням заподіяного збитку в результаті 
конфлікту на підставі встановлених фактів, адже несправед-
ливість треба виправити. Релігійні громади, громадські, право-
захисні та інші гуманітарні інституції можуть у різний спосіб 
взаємодіяти задля досягнення цих цілей, що робитиме значний 
внесок у справу миробудування. 

 
З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 

заходів: 
– надавати юридичний захист скривдженим особам і 

спільнотам від несправедливих звинувачень, беззаконня, 
чиновницького свавілля, кривди з боку корумпованих 
працівників правоохоронної та судової системи; 

– протидіяти замовчуванню вчинених зловживань, беззакон-
ня, кривди; сприяти гласності та оприлюдненню фактів 
несправедливості в інтересах оздоровлення суспільства 
через невідворотність покарання за злочини та право-
порушення;  

– підтримувати соціально незахищені верстви населення 
(безхатченків, сиріт, осіб похилого віку й осіб з 
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інвалідністю, тяжкохворих тощо) та вживати заходів, 
спрямованих на подолання бідності та забезпечення 
доступу до роботи, зокрема через розвиток програм 
соціального підприємництва; 

– надавати духовну, психологічну, матеріальну, фінансову, 
медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок 
війни на сході України – допомагати їм повернути 
матеріальні втрати, залікувати як психічні, так і фізичні 
рани; 

– сприяти звільненню заручників (полонених), що утриму-
ються в ОРДЛО так званими «ДНР/ЛНР», а також наших 
співгромадян, несправедливо утримуваних та засуджених в 
АР Крим і в Росії за політичними звинуваченнями. 

 
3.2. Спільні дії 
Кінцевою метою миробудівничих ініціатив є повернути серця 

людей один до одного та налагодити співпрацю між ними. 
Важливим є формування добросусідської атмосфери, яка стає 
можливою завдяки порозумінню та діалогу, що своєю чергою 
відкриває можливості для взаємодії. 

Релігійні та інші спільноти покликані являти широкому 
загалу приклад миротворення, спільно діючи на користь 
утвердження в суспільстві миру, взаємоповаги, єдності. При 
цьому важливо розуміти, що взаємодія Церков і релігійних 
громад різних конфесій у справі миробудування та з інших 
суспільно-важливих питань не несе в собі загрози стирання 
ідентичностей. Навпаки, такого роду співпраця окремих 
віруючих і релігійних спільнот з різними ідентичностями є 
потужною маніфестацією миротворчої суті релігії – коли 
представники різних релігійних конфесій можуть співпра-
цювати, зберігаючи власні доктринальні та віросповідні особли-
вості, заради суспільного блага, утвердження суспільної моралі 
та миру. 

Найвищій рівень суспільної довіри, яким користується 
інститут Церкви в Україні, та загальна прихильність до миру у 
віровченнях усіх конфесій свідчить, що цей винятковий 
потенціал Церков і релігійних організацій може якнайкраще 
послужити у справі миробудування. 
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З цією метою рекомендується вживати таких миротворчих 
заходів: 

– молитися за мир в Україні, за зцілення та подолання 
суспільних розломів, відновлення справедливості, право-
суддя та верховенства права; 

– відмовитися від уживання мови ворожнечі на адресу один 
одного, в тому числі на адресу представників інших 
конфесій, спільнот, соціальних груп, політичних партій, 
органів влади;  

– розвивати міжконфесійну співпрацю в різних царинах, 
спрямованих на утвердження справедливості та розбудову 
миру (позитивний приклад: діяльність міжконфесійної 
місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення 
волі»);   

– творити в суспільстві культуру екуменічної та 
міжрелігійної співпраці на благо всіх співгромадян, 
заохочувати до позитивних ініціатив та відзначати 
позитивний досвід співпраці. 

 



341 

 

Резолюція міжконфесійної наради 
Комісії з питань соціального служіння ВРЦіРО 

«Мобілізація громади проти домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі» 

 
29 березня 2019 року, м. Київ 

 
Ми, учасники цієї зустрічі, усвідомлюючи актуальність 

проблеми насильства, а зокрема домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, яка потребує вжиття невідкладних 
заходів з боку не лише держави але й суспільства в цілому, 
вважаємо за необхідне звернути увагу на: 

− Важливість прийняття нових законодавчих ініціатив, що є 
важливим поступом у справі запобігання та протидії 
домашньому насильству, в тому числі стосовно жінок, та 
звернути увагу суспільства на потребу їх виконання та 
подальшого вдосконаленні механізмів втілення. 

− Потребу створення робочої групи «Церкви проти насиль-
ства». Розробити концепцію та стратегію спільних дій 
«Релігійні лідери – громада», обґрунтовуючи ненасильство 
з теологічної точки зору.  

− Потребу проводити навчання в богословських закладах на 
тему запобігання насильству.  

− Необхідність проводити просвітницьку роботу з 
населенням у сфері попередження насильства. Проведення 
інформаційних кампаній, флешмобів, адвокаційних заходів, 
молитовних акцій, створення відеороликів, в соціальних 
мережах «Ми проти насильства», долучення релігійних 
лідерів до участі  в Міжнародній Акції ООН «16 днів проти 
насильства» та  інших національних і міжнародних заходів. 

− Потребу розвивати міжсекторальну взаємодію у сфері 
благодійності та милосердя; сприяти діяльності існуючих 
притулків, шелтерів, центрів для постраждалих від домаш-
нього насильства з акцентом на міжнародні стандарти. 

− Необхідність проведення семінарів, тренінгів за участю 
релігійних лідерів та НУО для обговорення  проблематики 
забезпечення прав дітей і сімей, подальших кроків 
боротьби з домашнім насильством та зміцнення моральних 
засад суспільства.  
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− Важливість впровадження в навчальних закладах програм 
з ненасильницької поведінки в дусі моральності та 
сімейних цінностей для дітей та підлітків. 

− Необхідність розробити та випустити методичний 
посібник «Сім’я без насильства». 

− Нагальну потребу розробки “інформаційної картки” щодо 
надання допомоги постраждалим від насильства та 
розповсюджувати її в релігійних громадах. Розробити 
систему перенаправлення постраждалих від насильства 
(мати базу НУО, релігійних організацій, спеціалізованих 
закладів в регіонах, телефони “гарячих ліній”, центрів 
надання безоплатної правової допомоги).  

 
Під час наради ми дійшли до висновку, наскільки важливою є 

активізація та залучення релігійної спільноти до забезпечення 
прав дітей і сімей, боротьби з домашнім насильством не тільки 
щодо жінок, але й чоловіків, дітей (особливо), інших членів сім’ї, 
задля зміцнення моральних засад суспільства, поглиблення 
співпраці з неурядовим та урядовим сектором. 
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Резолюція міжконфесійної наради 
Комісії з питань соціального служіння ВРЦіРО 

щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, стигмі та 
дискримінації 

 
28 березня 2019 року, м. Київ 

 
Ми, представники Церков та релігійних організацій України, 

усвідомлюємо, що епідемія ВІЛ/СНІД, ТБ, гепатиту продовжуєть-
ся у нашій країні, що зумовлено рядом соціальних, економічних, 
медичних причин та необхідністю підвищення громадської 
свідомості, відповідальності, моральності, духовності. 

Здоров’я є дорогоцінним Божим даром для кожної людини і ми 
усі маємо відповідально дбати про його збереження і кожна 
спільнота та інституція суспільства має внести свій посильний 
вклад у цю богоугодну справу. Свою роль ми бачимо в просвіт-
ництві людей, профілактиці, вихованні дітей і молоді та наданню 
турботливої опіки потребуючим.  

Серед першочергових завдань ми бачимо: 
− Створення Ресурсного Центру ВРЦіРО з питань 

інформаційної, методологічної, навчальної підтримки в 
сфері ВІЛ/СНІД, ТБ, вірусних гепатитів; 

− Проведення інформаційних компаній з залученням 
релігійних лідерів для заклику до тестування на ВІЛ та 
гепатити, а також інші інфекційні захворювання; 

− Проведення інформаційних компаній та інших заходів 
спрямованих на зменшення стигми і дискримінації 
пацієнтів, уразливих груп; 

− Впровадження програм статевого виховання та 
профілактики ризикованої поведінки серед дітей та 
підлітків, на основі пропагування сімейних цінностей та 
здорового способу життя; 

− Професіоналізація та нормативне врегулювання діяльності 
медичних капеланів, їх навчання та методологічного 
забезпечення їх роботи з уразливими до ВІЛ/СНІД, ТБ, 
вірусні гепатити групами;  

− Розвиток і підтримка програм реабілітації людей з алко-  і 
наркозалежністю; 
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− Подальша професіоналізація програм реабілітації та 
ресоціалізації релігійних організацій; 

− Залучення представників релігійних організацій до 
моніторингу за впровадженням програм ЗПТ і надання 
підтримки та супроводу  пацієнтам програм ЗПТ; 

− Поглиблення співпраці між релігійними організаціями, 
неурядовим та державним сектором задля підтримки 
пацієнтів та реалізації і захисту  їх прав. 

 
Виходячи з вищезазначеного та усвідомлюючи необхідність 

посилення ролі Церков та релігійних організацій у формуванні та 
впровадженні національної відповіді на поширення цих 
захворювань, ми звертаємося до усіх людей доброї волі, до братів 
і сестер у вірі, до представників держави і до громадянського 
суспільства та простягаємо руку до співпраці – лише разом ми 
зможемо дати гідну відповідь на цей виклик. 
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СТРАТЕГІЯ 
церков і релігійних організацій України у сфері 

громадського здоров’я та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
 

РОЗРОБЛЕНО ТА ПРИЙНЯТО 
Комісією ВРЦіРО з питань соціального 
служіння 2 березня 2020 р. 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Головуючий у ВРЦіРО Райчинець В.Ф., 
Старший єпископ УЄЦ  
11 березня 2020 р. 

 
Даний документ визначає пріоритети та засади спільної 

діяльності всіх церков та релігійних організацій в Україні щодо 
відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу та інші проблеми у 
сфері громадського здоров’я. Стратегія визначає бачення та 
пріоритетні напрями на період до 10 років, водночас містить 
ключові напрями діяльності на 3 роки (2020-2022). 

Стратегічний документ розроблено Комісією з питань 
соціального служіння Всеукраїнської ради церков і релігійних 
організацій (ВРЦіРО) за участі партнерських міжнародних, 
державних, громадських організацій, що представляють людей, 
які живуть з ВІЛ, ключові групи населення, та за підтримки 
ЮНЕЙДС в Україні (в рамках сесії зі стратегічного планування, що 
відбулась 16-18 жовтня 2019 року). 

 
БАЧЕННЯ, МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ 
 
Бачення ситуації та нашої ролі у сфері громадського 

здоров'я в Україні через 10 років: 
– Релігійна спільнота будь-якої релігії є територією добра та 

милосердя, де допомагають людям в усіх питаннях щодо здоров’я 
та благополуччя – як у лікуванні хвороб, так і збереженні 
здоров’я. 

– ВІЛ-інфекція вже не є загрозою громадському здоров’ю в 
Україні, що стало можливим у тому числі завдяки об’єднаним 
зусиллям церков та релігійних організацій, їх служителів та 
віруючих. Досвід та механізм співпраці релігійних організацій 
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щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні поширено та 
застосовано для інших проблем у сфері здоров’я та добробуту. 

– Церкви та релігійні організації максимально реалізують 
свій потенціал, активно співпрацюють між собою та готові до 
протидії різним викликам у сфері охорони здоров’я.  

– Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій є 
рівноправним та потужним партнером держави, громадянського 
суспільства та міжнародних інституцій у досягненні міцного 
здоров’я та благополуччя населення України, забезпечення 
універсального доступу до охорони здоров’я та інших Цілей 
сталого розвитку. 

 
Наша місія: 
Ми, служителі та віруючі різних церков і релігійних організації 

України, об’єднуємо свої зусилля для соціального служіння для 
збереження та відновлення здоров’я народу, його добробуту та 
гідного життя. 

 
Цінності: 
– Людина, її життя, здоров’я та гідність є нашою головною 

цінністю як дар Творця. 
– В нашій діяльності ми розглядаємо здоров’я кожної 

людини, її сім’ї та громади, як цілісність всіх сфер життє-
діяльності, що можуть сприяти збереженню здоров’я або 
одужання. Ми поділяємо позицію Всесвітньої організації охорони 
здоров’я щодо розуміння здоров’я людини як стану повного 
фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише 
відсутність хвороби або фізичних вад розвитку. 

– Ми сповідуємо прийняття та неупереджене ставлення до 
всіх людей, які звертаються в релігійні спільноти. Ми поважаємо 
вибір кожної людини щодо її здоров’я, надаємо допомогу всім, 
хто її потребує. Водночас ми очікуємо від кожної людини 
усвідомленого ставлення до власного здоров’я та відпові-
дального вибору поведінки. Ми категорично не сприймаємо всі 
прояви стигматизації та дискримінації, неповаги до прав 
людини. Хвороба має бути критерієм милосердя, а не гріха. 

– Наша допомога ґрунтується на моральних та сімейних 
цінностях, спрямована як на збереження здоров’я кожної людини 
та громади в цілому, так і підтримку хворих під час одужання. 
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– Пріоритет нашої діяльності – сприяння вільному, регуляр-
ному тестуванню та обстеженню задля своєчасного виявлення 
хвороби та раннього початку лікування. 

– Ми цінуємо релігійні традиції та звичаї щодо здоров’я, 
воднораз, наша діяльність ґрунтується на сучасних наукових 
підходах, дослідженнях, критичному мисленні та доказовій 
медицині. 

– Ми відкриті до співпраці та партнерства з усіма 
релігійними спільнотами, державними структурами, громад-
ськими та міжнародними організаціями, які поділяють наші 
цінності та підтримують нашу діяльність. 

 
 

Примітка. Повний текст Стратегії читайте за цим 
посиланням: bit.ly/UCCRO-Health-Strategy 
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ЗВЕРНЕННЯ З РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо морально-етичного змісту  

рекламної продукції в Україні 
 

24 червня 2005 року, м. Київ 
 

Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники! 
 
Досвід багатьох поколінь нашого народу доводить, що благо 

суспільства в цілому і кожного громадянина зокрема може бути 
досягнуте тільки тоді, коли першорядне значення буде надава-
тися духовним, а не матеріальним цінностям. На відміну від 
духовних багатств, матеріальні, хоч є важливими, не здатні 
зробити ні людину, ні суспільство щасливими. 

Накопичення та споживання матеріальних благ не може бути 
метою життя людини. Тому пропагування гедонізму і спожи-
вацького ставлення до життя суперечить бажанню процвітання 
суспільства і блага українському народові. 

Великим соціальним злом є розповсюдження таких згубних 
для духовного і фізичного здоров’я людини звичок, як 
зловживання алкоголем та тютюнопаління. Щороку в Україні 
тисячі людей вмирають від хвороб, викликаних цими звичками, 
від алкоголізму батьків розпадаються тисячі сімей, страждають 
діти. З допомогою реклами у молоді формується такий стиль 
життя, в якому алкогольні напої відіграють важливу роль. Тому, 
відчуваючи велике занепокоєння розширенням в медіа-просторі 
України пропагування алкогольних (а особливо слабоалкоголь-
них) та тютюнових виробів, Всеукраїнська Рада Церков і релі-
гійних організацій звертається до виробників такої продукції, 
рекламних агенцій та власників і керівників засобів масової 
інформації з проханням жорстко обмежити пропагування 
(рекламу) алкоголю і тютюну. Кожен, хто пропагує споживання 
алкоголю і тютюну, повинен пам’ятати, що за спричинене людині 
споживанням такої продукції зло він теж буде нести свою частку 
відповідальності перед Всевишнім. 
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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій зверта-
ється до Президента, Верховної Ради та Уряду України з 
проханням невідкладно розробити та впровадити законодавчі 
механізми, які більш жорстко, ніж тепер, обмежили б можливості 
пропагувати (рекламувати) споживання алкоголю і тютюну, 
заборонили б у публічних місцях вживання алкогольних напоїв, 
в тому числі пива та слабоалкогольних напоїв, а також паління. 

Під час розробки таких законодавчих актів ми просимо 
врахувати й те, що пропагування споживання алкоголю і паління 
тютюну має також прихований характер. Тому просимо перед-
бачити жорсткі обмеження для рекламування торгівельних 
марок алкогольної та тютюнової продукції, в тому числі у формі 
спонсорської участі у розважальних, спортивних та інших 
публічних заходах, підготовці теле- і радіопрограм. 

Вважаємо своїм обов’язком привернути увагу держави і 
суспільства до того, що відверта реклама в засобах масової 
інформації, а особливо на телебаченні, протизаплідних засобів 
(презервативів) та засобів жіночої гігієни є образою суспільної 
моралі і виявом зневаги до почуттів глядачів. Морально 
неприпустимою є реклама, в якій у образливому контексті 
використовуються священні для віруючих поняття і символи. 
Цей комплекс проблем також потребує свого законодавчого 
розв’язання. 

Вважаємо, що жорстке обмеження, а в окремих сферах і повна 
заборона реклами алкогольної і тютюнової продукції та її 
торгівельних марок сприятимуть покращенню духовного і 
фізичного здоров’я українського народу. Запевняємо, що Церкви 
та релігійні організації і надалі будуть послідовно підтримувати 
всі заходи, спрямовані на формування в Україні суспільства, яке 
складається з духовно і морально здорових та гармонійно 
розвинених особистостей. 

Ми свідомі того, що виробники алкогольної і тютюнової 
продукції, власники засобів масової інформації та працівники 
сфери реклами після введення жорстких заборонних і 
обмежувальних норм щодо пропагування алкоголю, тютюну та 
іншої продукції можуть втратити частину своїх прибутків. Але 
зараз, внаслідок цієї пропаганди, і суспільство, і вони самі 
втрачають значно більше, а тому заради загального блага, заради 
майбутнього нашого суспільства – дітей і молоді, заради блага 
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українського народу, до якого всі ми належимо, ми закликаємо їх 
з розумінням поставитися до нашої позиції та між суспільним 
добром і суспільним злом обрати перше, а не друге. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо необхідності поважати релігійні почуття, 
символи та традиції 

 
2 червня 2006 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій з 

тривогою констатує, що останнім часом почастішали випадки 
ображання релігійних почуттів віруючих, неадекватного викори-
стання релігійних символів та спотворення релігійних традицій. 
І християни, і мусульмани, і юдеї стикаються з тим, що через 
друковане слово, засоби масової інформації та мистецькі твори 
чиниться відверта образа релігії, її символів та традицій. В 
окремих випадках доходить до спричиненого релігійною або 
національною нетерпимістю фізичного насильства. Такі дії 
взагалі є неприпустимими, а винні в цих злочинах мають нести 
сувору відповідальність. Релігійній ненависті та ворожнечі, 
незалежно від того в якій формі вона розповсюджується – 
літературній, науковій, образотворчій чи публіцистичній, – не 
повинно бути місця в житті нашого суспільства. 

Церкви і релігійні організації свідомі того, що проповідувані 
ними духовні і моральні цінності вступають в гостру супереч-
ність з сучасними так званими «ліберальними цінностями», за 
якими проглядається егоїзм, гедонізм, аморальність і 
споживацьке ставлення до життя та навколишньої природи. 
Тому так активно чиняться провокаційні дії, покликані 
виставити релігію в негативному світлі, подати образ глибоко 
віруючих і щиро релігійних людей, як грубих, темних, фанатично 
налаштованих та потенційно небезпечних для суспільства, а 
релігійних громад - як ледь не злочинних угрупувань. 

Церкви і релігійні організації України глибоко поважають 
право на свободу слова та самовиразу, бо це священний дар 
Творця людям. Разом з тим свобода слова не є цінною сама собою 
– вона є спосіб донесення до загалу істини та шлях до 
знаходження широкого суспільного порозуміння. Поширення 
брехливих, образливих і принизливих ідей, нав'язування підозр 
та ненависті одних груп суспільства щодо інших, бажання 
виявити власне «я» за будь-яку ціну – це не свобода слова і 
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самовиразу, а її спотворення. Кожен має право на свободу слова і 
самовиразу, але реалізація цього права повинна бути тісно 
пов'язаною з повагою до інших, шаною їхніх поглядів і традицій, 
в тому числі і релігійних. Неприпустимо плювати на священні 
символи і ображати релігійні почуття тільки тому, що вони не є 
власними. 

Тому Церкви і релігійні організації звертаються до всіх, а 
особливо до власників та працівників засобів масової інформації, 
діячів творчих професій – зважено ставитися до реалізації права 
на свободу слова і самовиразу, пам'ятати про свою відповідаль-
ність за наслідки своєї діяльності – якщо не перед Богом, то хоча 
б перед суспільством. Закликаємо шукати знання про релігійні 
традиції в першоджерелах, а не живитися спотвореними та 
перекрученими теоріями й міфами. В дискусійних питаннях, які 
торкаються релігійного життя, символів та традицій закликаємо 
до зваженості і відповідальності. Переконані, що представникам 
Церков і релігійних організацій повинно бути забезпечене право 
на висловлення власної точки зору, особливо в тих питаннях, які 
зачіпають їхню релігійну традицію. Тому закликаємо засоби 
масової інформації надавати більше можливостей Церквам і 
релігійним організаціям для просвітницької роботи щодо 
елементарних питань релігійного життя, вчення і традицій. 
Закликаємо всіх співгромадян поважати один одного, виявляти 
шанобливе ставлення до релігійних почуттів, символів та тради-
цій незалежно від того, чи є вони священними особисто для себе. 

Тільки той, хто поважає інших, сам заслуговує на повагу! 
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СПІЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та 

Національної експертної комісії України з питань 
захисту суспільної моралі до державних та 

громадських організацій, ЗМІ та всіх громадян України 
 

16 грудня 2008 року, м. Київ 
 
Аналіз стану українського суспільства з огляду на відпові-

дність рівня суспільної моралі відомим людській цивілізації 
зразкам показує нам сумну картину. Причиною цього вважаємо 
десятиліття примусового атеїзму, останні роки агресивного 
секуляризму та спотвореного виховання, яке базується на цих 
засадах.     

За даними моніторингу Інституту соціології НАН України 
українці зараз вірять астрологам більше, ніж рідним і близьким, 
міліції, податковій службі, прокуратурі, Президенту, Верховній 
Раді, уряду, політичним партіям, страховим компаніям і банкам. 
Тут є над чим замислитись, адже пересічний громадянин зараз 
позбавлений справжніх моральних авторитетів. Відтак, маємо 
визнати глибоку кризу особистості у багатьох наших співвіт-
чизників та в суспільстві в цілому. 

Така складна ситуація змушує нас усіх разом: Церкви і 
релігійні організації, державні установи та інші інститути 
громадянського суспільства, які відчувають відповідальність за 
моральний стан народу — шукати неординарних рішень для її 
покращення. Звичайно, за таких критичних умов у першу чергу 
всі разом ми маємо визначитися зі стратегію розвитку 
суспільства, з’ясувати, які саме ціннісні орієнтири стануть 
провідними в нашому житті. 

Переконані: мораль і принципи розвитку мають спиратися на 
щось вічне і незмінне. Вище — бо всім відомо, наскільки низько 
може впасти людина. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій наполягає на віднайденні таких принципів і точок 
відліку розвитку країни, які забезпечували би не просто реаліза-
цію короткотермінових програм та самореалізацію людини, але 
сталий і поступовий розвиток держави та суспільства. 

Вважаємо за необхідне, ще раз чітко заявити, про наше 
категоричне неприйняття нав’язуваних нам і нашим дітям 
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псевдоцінностей на зразок «вільного кохання», легалізації 
розпусти, сексуальних збочень, наркотиків, культивування 
наживи, нетерпимості, невігластва, антисемітизму, ксенофобії, 
неповаги до національних та релігійних святинь. В цих умовах 
Церкви та релігійні організації, як невід’ємна частина 
громадянського суспільства,  можуть і повинні бути партнерами 
у діалозі щодо припустимого і неприпустимого.  

Мусимо також висловити крайнє занепокоєння станом нашої 
національної свідомості. З одного боку, крайні сили пропонують 
ідеології, збудовані на спротиві та протистоянні: «Геть! Ганьба». 
Таким чином, шукаючи ворогів усередині суспільства чи за 
кордонами держави, сподіваються об’єднати суспільство: 
мовляв, найкраще дружити проти когось. З іншого боку, слід 
визнати, що ми забагато уваги приділяємо інтеграційним 
процесам, роблячи з них мету замість способу, і в процесі 
інтеграції все більше спостерігаємо деперсоналізацію окремої 
особистості та фактичну деісторизацію суспільства, а разом і 
стирання важливих ознак українського народу. 

Всесвітня історія свідчить, що в державі, світська і духовна 
влада якої однаково дбають про високий рівень моральності, йде 
неухильне зростання життєвого добробуту, військової міці та 
міжнародного авторитету. Але як тільки беруть гору розбеще-
ність, неповага та ігнорування етичних норм – у суспільстві 
настає неминучий крах. В результаті такого падіння більшість 
цивілізацій були назавжди зруйновані не лише фізично, а й із 
пам’яті нащадків.  

Отже, настав час зробити правильні висновки і наполегливо 
працювати на користь держави й Українського Народу як 
високоморальної нації. 

  
Голова Національної експертної комісії України з питань 

захисту суспільної моралі В.В. КОСТИЦЬКИЙ 
 
Черговий Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних 

організацій, президент Всеукраїнського Союзу Об’єднань 
євангельських християн-баптистів В.В. НЕСТЕРУК 

 



355 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо убезпечення дорожнього руху 
 

19 жовтня 2009 року, м. Єрусалим 
 
Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники! 
 
Вважаємо своїм обов'язком привернути увагу держави і 

суспільства до проблеми смертності й травматизму внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод, яка сьогодні в Україні є 
особливо гострою. Більше того, ця проблема вже тим чи іншим 
чином торкнулася кожного з нас. Адже всі ми, наші рідні чи 
близькі хоч раз в житті були свідками тих жахіть, що спричинені 
порушенням правил дорожнього руху. 

В зв'язку з цим, в першу чергу, ми звертаємося до Вас – водії та 
пішоходи. Так як в більшості випадків основною причиною 
дорожньо-транспортних пригод є елементарна зневага Правил 
дорожнього руху. Задумайтеся, до чого це призводить? 
Травмуються або гинуть наші рідні, близькі, кохані і навіть діти. 
Кількість жертв щороку сягає десятків тисяч! 

Страшна статистика спонукає нас з особливою наполег-
ливістю звернутися до водіїв з закликом усвідомити та пам'ята-
ти, що на дорозі в ваших руках знаходиться не лише ваше власне 
життя, але й життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху, 
зокрема пасажирів та пішоходів. 

Будучи вкрай занепокоєними проблемою порушення Правил 
дорожнього руху, ми пропонуємо «Вісім правил водія», що на наш 
погляд відображають основні постулати, яких має дотримува-
тися кожен з нас, сідаючи за кермо. 

1. Плекай культуру дорожнього руху, пам'ятаючи про 
цінність життя та заповідь «Не вбий!». 

2. Дорога має бути безпечною та об'єднувати людей, а не 
завдавати їм невиправної шкоди. 

3. Ввічливість, повага, доброзичливість та розсудливість 
повинні керувати водієм у дорозі та при подоланні складних 
ситуацій. 

4. Треба бути милосердним та допомагати ближньому в біді, 
особливо якщо він став жертвою аварії. 
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5. Автомобіль не має бути засобом для демонстрації сили, 
влади чи приводом для гріха. 

6. Допомагай сім'ям, що понесли втрати внаслідок дорож-
ньо-транспортних пригод. 

7. На дорозі захищай більш слабких та допомагай менш 
кваліфікованим водіям. 

8. Відчувай свою відповідальність по відношенню до інших. 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій також зве-

ртається до Президента України, Верховної Ради України, Кабіне-
ту Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України і 
зокрема до Державної автомобільної інспекції України з прохан-
ням звернути увагу громадськості на проблему смертності й 
інвалідності на дорогах та невідкладно розробити і впровадити 
законодавчі механізми, які б більш дієво, ніж тепер, вирішували 
поточні та перспективні проблеми дорожнього руху (покращен-
ня інфраструктури та поточного стану доріг, в тому числі дорож-
ньої розмітки та інформативних дорожніх знаків, підвищення 
рівня навчання водінню, культури поведінки на дорогах тощо). 

Ми сподіваємося, що ці наші слова нагадають про дві речі. По-
перше, що на кожного з нас лягає особиста відповідальність за 
наші вчинки та їх наслідки. А по-друге, дає нам нагоду усвідомити 
величину нашої відповідальності, бо не тільки перед людьми, але 
перед самим Всевишнім ми мусимо скласти відповідь. 

Тільки ми – громадяни України різних національностей і 
віросповідань, різних політичних поглядів, але об'єднані однією 
метою – зробити наші дороги безпечнішими, зможемо, з Божою 
допомогою, подолати всі труднощі на цьому нелегкому шляху. 

Тому заради загального блага, заради майбутнього нашого 
суспільства – головно дітей і молоді, заради блага українського 
народу, до якого всі ми належимо, ми закликаємо Вас з 
розумінням поставитися до нашої позиції та між суспільним 
добром і суспільним злом обрати перше, а не друге. Адже усі ми 
насправді хочемо добра, але іноді робимо зло через неувагу, 
недбалість та брак культури. 

Закликаємо всіх до молитви про Україну, за її народ, мир, 
злагоду, високий рівень взаємної культури та порозуміння в 
суспільстві. 

Сподіваємося, що спільними зусиллями ми зможемо подолати 
всі труднощі. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про потребу протидії лихослів'ю в Україні 
 

28 квітня 2010 року, м. Київ 
 

«Будь чиста, як плуг, що оре…  
Така будь, моя бесідо!»  

Василь Стефаник 
 
Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники! 
 
Бажаємо звернути вашу увагу на одну з серйозних проблем 

нашого суспільства, проблему, яка, якщо нею знехтувати 
становить загрозу самобутності та майбуттю українського 
народу – лихослів'я. З жалем констатуємо, що брутальний стиль 
спілкування стає не лише нормою, а модою, причому для різних 
верств населення. Лихослів'я легко переймається і прищеплю-
ється – це ганебне явище так розрослося, що вже не усвідом-
люється чимось поганим. З покоління в покоління передається 
ця огидна спадщина – й так вироджується моральність народу. 

Одначе, ніколи лихослів'я не носило такого масового 
характеру, такого небаченого розмаху, як в останні роки. У 
повітрі витають нечистість, мерзенні лайки. І це не тільки не 
присікається, як було раніше – це стало немов би необхідною 
деталлю життя й відкрито заохочується. Мерзенні нецензурні 
слова чуємо з радіо та телевізора, читаємо зі сторінок сучасних 
книг, журналів, газет. З'явилася навіть якась «м'яка» форма 
лихослів'я, коли матюки замінюються іншими словами, але 
перебувають у фразі на звичних місцях. Але сутність сказаного 
проглядає і крізь завісу, бо нікого не залишає в невіданні 
«пищалка», що прикриває теле- і радіо-матюки. Це ознака 
особливої деградації нашої культури, ознака нашого духовного і 
морального розкладання. 

Щоденність і поширеність цього гріха майже «узаконила» 
його. І мало хто з матюкальників замислюється, яка біда для 
суспільства і для кожного з нас закладена в лихослов'ї. Слова, які 
ми вимовляємо і чуємо, формують нашу свідомість, нашу 
особистість. А наші свідомі дії впливають на те середовище, в 
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якому ми живемо. Наше слово може сприяти задуму Всевишнього 
про світ і про людину, а може і суперечити йому. Коли людина 
говорить матюки, вона не тільки опоганює, бруднить свої уста, 
але і ллє бруд у вуха оточуючих, розбещує їх змістом матірщини, 
наводить на погані думки – сіє зло, навіть коли сама цього не 
усвідомлює, бо кожне слово несе в собі інформацію, яка впливає 
на нашу свідомість, формує і змінює її. 

Мова людини відображає її внутрішній духовний стан. Бо з 
повноти серця – уста промовляють. Доведено, що вимовлене або 
почуте лайливе слово чинить на нас дію, порівнянну з легким 
струсом мозку, тож лайка деструктивна і щодо нашого фізичного 
здоров'я. 

Прикро, що у різних сферах суспільства лихослів'я має 
прихильників, захисників і популяризаторів серед впливових 
осіб, в тому числі – навіть політиків, державних службовців і, хоч 
як це дивно, навіть серед діячів культури та письменників. Таке 
враження, що, користуючись свободою слова, носії цих бруталь-
них слів не тільки зміцнюють позиції свободи лихослів'я, а й 
утверджують його, покриваючи цією мерзотою відсутність 
справжнього таланту. Й це роблять люди, покликанням яких є 
плекати красу слова та любов і повагу до української мови, до 
нашого рідного слова, й за своїми гуманними, морально-
етичними, просвітницькими, взагалі громадянськими обов'яз-
ками, просто зобов'язані не лише шанувати, збагачувати нашу 
мову, а й оберігати її. Їм, та й нам усім, слід пам'ятати, що усі слова 
– і добрі, й лихі – не розчиняються, а проростають. 

Лихослів'я, безсумнівно, впливає на формування морального 
стрижня в людині. Особливо страшно, коли в середовищі 
матюкальника виховуються діти. Через вухо, в душу 
потрапляють ці мерзенні слова і відкладають в людині 
моральний бруд. Діти, чуючи брудну мову, самі привчаються 
лихословити. Характер дитини формується в ранньому віці. 
Дитячі психологи вважають, що формування його здійснюється з 
дитинства і до семи років. Далі починає складатися світогляд, 
погляд на світ, на життя, ставлення до людей, що оточують його, 
суспільства і різних явищ життя. Все це в основному припадає на 
шкільний вік. І, якщо весь цей великий, важливий і складний 
період дитина перебуває під впливом брудних слів, то, звичайно, 
вона виросте ущербною, з цинізмом, зневагою до всього, гниллю 
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у душі та характері. На того, хто постійно брудно матюкається, 
навряд чи можна покластися в якійсь серйозній справі, і є в цьому 
ознака духовного і морального розкладання. Хто легко дозволяє 
собі нечисть, гнилу мову, той може легко зважитися і на нечисті 
справи. 

Окрім цього, чим раніше шляхом лихослів'я у брудних і 
примітивних формах увага дитини звертається на статеву сферу, 
тим повільніше буде йти її духовний і розумовий розвиток. Ті 
батьки, вихователі та вчителі, які не соромляться у висловах, 
повинні пам'ятати, що лихослів'я, знищуючи в дитині відчуття 
сорому, є містком до подальших злочинів. В даному випадку 
вони, своїм прикладом чи своєю бездіяльністю, виховують 
неповноцінну особистість. Руйнуючи юнацьку сором'язливість і 
збуджуючи нечисті побажання, лихослів'я мостить дорогу до 
розпусти. Цнотливість і чистота не зможуть ужитися із 
кепськими словами. Діти, не задовольняючись абстрактними 
звуками, обов'язково будуть прагнути дізнатися значення 
почутого. Розтління малих цих буде лежати на совісті лихослівця 
та тих, хто мовчки потурає цьому злу. 

Ми свідомі того, що подолати лихослів'я – це не легке 
завдання, але іншого шляху немає заради майбутнього нашого 
суспільства – дітей і молоді, заради блага українського народу, до 
якого всі ми належимо. Ми закликаємо розпочати боротьбу з 
цією скверною із самих себе – не вживати таких сороміцьких слів 
та мовних покручів й не мовчати схвально щодо тих, хто так діє, 
а також не використовувати слова ненависті, злоби, заздрості чи 
незгоди – все, що до якої-небудь міри шкодило б іншим. Ми 
просимо власників різноманітних ЗМІ та видавців усвідомити 
свою відповідальність перед Всевишнім, теперішнім та 
прийдешніми поколіннями й не допускати проявів низько-
пробної вульгарщини у підпорядкованому вам ефірі, на шпальтах 
газет і журналів та сторінках книг. 

І нехай укріпить і благословить Всевишній нас усіх на цьому 
праведному шляху. 

З повагою і благословенням! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до учасників парламентських слухань  
«Стан суспільної моралі в Україні» 

 
9 листопада 2011 року, м. Київ 

 
Шановний головуючий, шановні народні депутати, 
учасники слухань, дорогі брати і сестри!  
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, членами 

якої є конфесії, що представляють понад 95% релігійної мережі 
України та всі основні віросповідні напрямки – християнство 
(православ’я, католицизм і протестантизм), іслам та іудаїзм – 
висловлює своє глибоке занепокоєння станом суспільної моралі 
в нашій країні та закликає разом шукати правильні шляхи 
подолання існуючої моральної кризи. 

Ми глибоко переконані в тому, що поняття моральності дане 
людству Богом для нашого блага. 

Відомо, що кожна людина особисто визначає, які моральні 
принципи вважати вірними. Проте коли йдеться про громаду – 
тут природно свобода особистості повинна бути гармонізована зі 
свободою її ближніх, з благом цілого суспільства, яке, зрештою, є 
благом і для кожного зокрема. Власне тому і виникає потреба 
ухвалення законодавчих актів, які повинні забезпечувати 
належний рівень суспільної моралі. 

Такий закон має опиратись на досвіді та  мудрості поколінь 
наших предків. Він має бути вказівником вірного життєвого 
шляху, пересторогою від непоправних помилок. 

Ми неодноразово чули думки, що “мораль це приватна справа” 
тому й не слід втручатися в цю сферу, а спроби законодавчого 
врегулювання суспільної моралі, жорстку реакцію на амораль-
ність, прихильники таких думок, оголошують “обмеженням 
самовиразу”, “цензурою”, “ханжеством”. 

Розповсюдження аморальності, життя заради насолод 
(гедонізм), прагнення егоїстичного самовиразу руйнують як 
особистість, так і суспільство в самих його основах. Очевидним є 
причинно-наслідковий зв’язок між падінням рівня  суспільної мо-
ралі з одного боку, і такими суспільними явищами, як алкоголізм 
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та наркоманія, поширення венеричних хвороб, епідемія 
ВІЛ/СНІД, занепад сімейних цінностей – з іншого. 

Нецензурна лексика у ЗМІ, доступність порнографії, 
культивування статевої «свободи» та «вільних відносин», 
публічне паплюження священних символів – все це підживлює в 
людині, а особливо у молодій, відчуття, ніби «все можна», ніби 
насправді немає різниці між добром і злом, законом і 
беззаконням, що в результаті породжує вседозволеність. 

Чи зможе людина, сформована таким світоглядом, створити 
міцну повноцінну сім’ю, народити й гідно виховати дітей, бути 
здоровим і активним членом суспільства? Навряд чи. До 25-30-
літнього віку така людина спустошується, пересичується і 
“спробувавши все” втрачає сенс життя. 

Саме тому Церкви і релігійні організації підтримують 
необхідність існування в Україні законодавства, яке врегулює 
моральне життя нашого суспільства.  

Необхідні закони про шлюб та сім’ю, про охорону материнства 
і дитинства, необхідні закони, які визначають взаємні обов’язки 
батьків та дітей, необхідні чіткі законодавчі критерії моральності 
в суспільстві. 

Ми твердо переконані, що повинен існувати ясний і дієвий, а 
не просто декларативний, закон про суспільну мораль, а також 
повинен існувати ефективний механізм його реалізації. 

Проте не слід забувати, що є сили, яким аморальність 
приносить великі прибутки. Ці сили, за всяку ціну, будуть 
боротись проти ухвалення будь якого закону, що має на меті 
врегулювання правил суспільної моралі.   

Саме тому ми співпрацюємо з Національною експертною 
комісією з питань захисту суспільної моралі і вважаємо її працю 
не лише корисною але і необхідною для суспільства. 

Церкви і релігійні організації України відкриті до діалогу з 
усіма, хто зацікавлений у моральному оздоровленні суспільства. 
Спільними зусиллями ми зобов’язані і можемо протистояти 
деморалізації нашого суспільства та зберегти його від саморуй-
нування. Бажаємо Верховній Раді мудрих рішень! І нехай всім, хто 
бореться за правду і добро, допомагає Бог! 

 
Примітка. Виголошено у сесійній залі Верховної Ради України під час 

парламентських слухань на тему «Сучасне становище суспільної моралі в 
Україні, проблеми і перспективи, стан дотримання законодавства в цій сфері». 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про безпеку дорожнього руху в Україні 
 

30 травня 2012 року, м. Київ 
 
Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники! 
 
Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій (ВРЦіРО) 

вважає своїм обов’язком ще раз звернути увагу суспільства і 
держави до кричущої проблеми смертності й травматизму 
внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні.  

Змушені констатувати, що з часу ухвалення ВРЦіРО 19 жовтня 
2009 року на своєму виїзному засіданні в Єрусалимі відповідного 
Звернення щодо убезпечення дорожнього руху, ситуація з 
безпекою дорожнього руху в Україні залишається далекою від 
ідеалу. Окрім незадовільного стану доріг та дорожньої інфра-
структури, повсюдно все ще зустрічається елементарна зневага 
та ігнорування членами суспільства правил безпеки дорожнього 
руху. 

Такий стан справ перетворив проблему смертності й 
травматизму на дорогах України у сучасний соціальний виклик, 
що стосується як водіїв і пасажирів, так і звичайних пішоходів, як 
бідних, так і багатих, торкається проблем захисту дітей і 
соціально незахищених верств населення, обертається багато-
мільярдними втратами для економіки країни та є реальною 
загрозою для національної безпеки і цілісності нашої держави.  

Тому ми висловлюємо свою однозначну підтримку тим діям 
міжнародної спільноти, за наслідками яких Генеральна Асамблея 
ООН 2 березня 2010 року прийняла Резолюцію, якою прого-
лосила 2011-2020 роки Десятиліттям дій за безпеку дорожнього 
руху, аби спільними зусиллями протистояти лиху, що однаково 
торкається всіх нас незалежно від віросповідання, національної 
приналежності та громадянства. 

Ми – предстоятелі і керівники усіх найбільших конфесій 
України – підтримуємо вищезазначену Резолюцію Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй та закликаємо керівниц-
тво нашої держави врахувати цю складну ситуацію під час 
проведення задекларованих реформ та виділити галузь безпеки 
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дорожнього руху в окремий напрямок своєї діяльності.  Ми 
повторно звертаємося до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх 
справ України і, зокрема, до Державної автомобільної інспекції 
України з проханням привернути увагу громадськості до 
проблем смертності й травматизму на дорогах та невідкладно 
розробити і впровадити законодавчі механізми, які б ефективно 
вирішували проблеми дорожнього руху та попереджували їх 
виникнення в майбутньому.  

Також ми просимо власників різноманітних ЗМІ та видавців 
усвідомити свою відповідальність перед Всевишнім, теперішнім 
та прийдешніми поколіннями й сприяти пропаганді безпеки 
дорожнього руху у підпорядкованому вам ефірі, на шпальтах 
газет і журналів та сторінках книг.  

Безсумнівно, проблематика порушення правил дорожнього 
руху базується на вкрай низькому рівні нашої правосвідомості та 
відсутності правової культури – й звідтіля потрібно починати 
покращення нашого щоденного життя у всіх його вимірах. 
Водночас, сфера у якій ми всі діємо щоденно – дорожній рух – є 
найбільш доступним способом практикування життя в праві і 
правді, це початок і основа боротьби проти корупції та інших 
гострих болячок нашого суспільства.  

Переконані, що спільні зусилля та ефективна соціально-
економічна політика, заснована на принципах справедливості та 
поваги до людського життя, є запоруками збереження громадян-
ського миру, процвітання та утвердження незалежності нашої 
держави і є важливим чинником якості життя для її громадян. 

Ми свідомі того, що подолати смертність та травматизм на 
автошляхах – це не легке завдання, але іншого шляху немає 
заради майбутнього нашого суспільства – дітей і молоді, заради 
блага Українського Народу, до якого всі ми належимо.   

З повагою і благословенням! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

про зняття сміттєвої блокади зі Львова 
 

21 червня 2017 року, м. Київ 
 

Прем’єр-Міністру України 
ГРОЙСМАНУ В.Б. 

 
Вельмишановний Володимире Борисовичу! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, членами 

якої є 18 конфесій, що представляють понад 90 % релігійної 
мережі України та всі основні конфесії України: православного, 
греко-католицького, римо-католицького та протестантського 
(євангельського) віросповідних напрямків християнства, а також 
основних віросповідань іудаїзму та ісламу звертається до вас з 
приводу екологічної проблеми пов’язаної з вивезенням сміття з 
м. Львова. Спонукою цього звернення став також лист від 
очільників релігійних спільнот міста, який дадаємо. 

Як відомо, наприкінці травня минулого року виникла пожежа 
на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова, яка забрала 
дорогоцінне життя людей. Ця трагічна ситуація глибоким болем 
і сумом відгукнулася в серцях усіх віруючих людей і небайдужих 
громадян України та викликала осуд з приводу багаторічної 
недбалості відповідальних осіб і структур, які не спромоглися 
запобігти цьому лихові та його наслідкам.  

З тих пір минув вже рік, але й до сьогодні це нещастя є 
джерелом екологічного лиха, яке шкодить здоров’ю та життю 
сотень тисяч людей, а незабаром санітарно-епідеміологічний 
стан у місті може досягти критичної межі екологічної та 
гуманітарної катастрофи, бо, на превеликий жаль, наші співбрати 
у вірі повідомляють нам про доконаний факт штучної сміттєвої 
блокади міста Львова. Цілком неприйнятними та ганебними є 
такі цинічні політичні спекуляції на екологічних трагедіях, бо 
життя і здоров’я людей, як і все довкілля є даром Творця і в 
жодному випадку не можуть бути засобами політичної боротьби. 
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Ця ситуація показала нам прояви системної хвороби нашого 
суспільно-державного організму, які несуть загрозу самому 
буттю нашої Держави: безвідповідальне політиканство, 
спрямоване на цілковите знищення політичних опонентів, без 
жодного огляду на людяність і мораль; абсолютна відсутність 
державницької солідарності, як в межах окремих регіонів, так і 
всієї держави в цілості; відсутність справжньої субсидіарності, 
яка є однією з основних цінностей та невід’ємним елементом 
демократії. 

Враховуючи зазначене, закликаємо Вас, вельмишановний 
пане Прем’єр-Міністре України, силою даної Вам влади 
втрутитись у цю надзвичайну ситуацію задля її термінового і 
остаточного вирішення, зняти сміттєву блокаду Львова і сприяти 
вивезенню твердих побутових відходів на наявні сміттєві 
полігони та сприяти вилікуванню тих системних недуг нашого 
державного організму, які вона проявила. Ми повинні докласти 
всіх зусиль для подолання наслідків цієї трагедії, навчитися 
допомагати одне одному та творити чесну й моральну державну 
політику. 

Сподіваємося, що це наше прохання знайде відгук у ваших 
серцях та спричиниться до застанови над своєю поведінкою у 
всього українського політикуму. 

 
Додаток: 1 арк. 
 

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій, 

 
з повагою, 

 
Михайло ПАНОЧКО 

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 
Старший єпископ Української Церкви  

Християн Віри Євангельської 
 
 
 
Примітка. Подібне звернення ВРЦіРО надіслала також Президенту України 

ПОРОШЕНКУ П. О. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

із приводу погромів, спрямованих проти циган (рома) 
 

26 червня 2018 року, м. Київ 
 
З обуренням і тривогою Всеукраїнська Рада Церков і 

релігійних організацій констатує зростання кількості нападів та 
погромів, спрямованих проти циган (рома). Внаслідок останньо-
го такого випадку сталося вбивство. 

Ми рішуче засуджуємо такі вчинки. Такого типу дії, ким би 
вони не були вчинені та якими б гаслами ці злочини не виправ-
довували себе, є позбавленими гідності, дискредитують Україну, 
а відтак є справою, що йде на користь ворогам нашої країни. 

Кожен мешканець нашої країни, незалежно від своєї націо-
нальної, етнічної, релігійної належності, повинен почувати себе 
гідним і повноцінним громадянином своєї держави, а державна 
влада повинна захищати його права та свободи, найперше – 
право на життя, здоров’я і вільний розвиток. 

Разом з тим ми свідомі проблем через злочини, які чиняться 
деякими особами циганської (рома) народності та засуджуємо 
такі злочини. Однак глибоко неправильним є поширювати обу-
рення конкретними кримінальними діяннями на цілу націю чи 
етнічну групу. 

Закликаємо громадян України рішучо протиставитися погро-
мам і переслідуванню за національною ознакою, що не має нічого 
спільного ані з релігійними, ані з загальнолюдськими правилами 
та нормами. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо наруги над пам'ятником єврейському 
письменнику Шолом-Алейхему в Києві 

 
25 листопада 2019 року, м. Київ 

 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 

об’єднує в своєму складі понад 90 відсотків віруючих людей 
християнського, іудейського та мусульманського віросповідань, 
рішуче засуджує наругу над пам'ятником єврейському письмен-
нику Шолом-Алейхему в Києві. Це, безперечно, акт вандалізму та 
замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні. 

Ми вважаємо такі акти неприпустимими та звертаємо увагу на 
те, що системність, з якою зловмисники вчиняють акти 
вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони 
завдати шкоди українсько-єврейським відносинам та виставити 
українців перед світом, як закоренілих антисемітів. Але ми 
знаємо, що антисемітизм та вандалізм не користуються 
підтримкою широкого загалу українського суспільства. Тому ми 
просимо усіх наших співгромадян поставити рішучий заслін 
ворожим спробам розпалити вогонь міжнаціональної і 
міжрелігійної ворожнечі в Україні. 

Ми звертаємось до Національної поліції та МВС України з 
проханням розслідувати зазначений інцидент і притягнути 
винних до встановленої законодавством відповідальності. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

з нагоди Всеукраїнського дня довкілля 
і 35 роковин Чорнобильської катастрофи 

 

16 квітня 2021 року, Київ 
 

17 квітня Україна відзначає Всеукраїнський день довкілля, а 
26 квітня – вшановує 35-і роковини Чорнобильської катастрофи, 
яка призвела до згубних соціально-екологічних наслідків плане-
тарного масштабу. Особливо постраждали люди та довкілля у 
нашій країні. Десятки тисяч квадратних кілометрів радіоактивно 
забрудненої землі, багатомільярдні матеріально-економічні 
втрати, вимушене переселення сотень тисяч потерпілих, 
підвищення рівня захворюваності та передчасна втрата життя – 
це ще далеко не повний перелік трагічної спадщини сумнозвісної 
аварії на ЧАЕС. 

На жаль, наслідки Чорнобильської катастрофи – це не лиш 
питання минулого, вони є актуально гострими для сотень тисяч 
ліквідаторів наслідків чорнобильського лиха та потерпілих від 
згубного впливу радіації. Це також і питання майбутнього, адже 
до тепер ще не народилися всі жертви Чорнобиля, і його болісне 
відлуння будуть відчувати прийдешні покоління. 

Із глибоким занепокоєнням констатуємо нині також й інші 
численні проблеми довкілля та соціально-екологічні виклики. 
Вже восьмий рік разом з людьми від воєнних дій на сході України 
страждає все створіння Боже – природа. Масова вирубка лісів, 
зокрема на схилах Карпат; знищення природи неконтро-
льованим видобутком бурштину; забруднення повітря тепло-
вими електростанціями, металургійними та хімічними підприє-
мствами, а також транспортом; виснаження та деградація 
земель, забруднення ґрунтів і підземних вод відходами тварин-
ництва та внаслідок надмірного використання мінеральних доб-
рив та отрутохімікатів у сільському господарстві; забруднення 
довкіл-ля побутовими та промисловими відходами; хаотична 
забудова зелених зон у містах..., – все це лиш окремі фрагменти 
сумної картини загальної екологічної ситуації нашої країни. 

Об’єднана в громадську спілку релігійна спільнота України не 
може стояти осторонь екологічних викликів і піднімаючи голос 
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на захист Божого створіння, піклується передусім про благо 
людини, її гідність та життя у спільному природному домі. 
Людина є одночасно першопричиною і жертвою екологічного 
лиха. Ми є частиною створеної Богом природи, забруднюючи та 
знищуючи яку, стаємо жертвою власної діяльності. 

У світлі віри у Всевишнього Творця, зловживання його 
природними дарами і руйнування нашого спільного дому є 
соціально-екологічним гріхом. По хижацьки вирубуючи ліси, 
виснажуючи землю та інші природні ресурси, забруднюючи та 
руйнуючи наш спільний природний дім ми підриваємо основи 
суспільного добробуту та національної безпеки, порушуємо 
заповіді Господні та принципи справедливості, а також зазіхаємо 
на фундаментальні права на здорове та безпечне довкілля 
сучасників та прийдешніх поколінь. 

Оскільки екологічна криза є закорінена передусім в самій 
людині, то для її подолання ключове значення має плекання 
духовності, моральної відповідальності та культури благоговін-
ня перед життям та бережливого ставлення до нашого спіль-
ного, створеного Богом, природного дому. 

Зважаючи на те, що соціально-екологічні проблеми України є 
численними, вагомими та багатогранними, то й зусилля, спря-
мовані на їх вирішення, мають мати комплексний і сталий хара-
ктер. Ефективна відповідь на сучасні екологічні виклики 
залежить від усіх учасників суспільного процесу, кожен з яких, 
починаючи від влади та державних природохоронних інститу-
цій, громадських організацій, і аж до окремих громадян, у відпо-
відності до вимог принципів спільного блага, субсидіарності та 
солідарності, а також власної компетенції, має зробити свій авт-
ентичний внесок задля збереження спільного природного дому. 

Особливу увагу слід приділити створенню сучасної системи 
нагляду за станом природного довкілля, вдосконаленню еколо-
гічного законодавства та впровадженню механізмів його ефект-
ивного виконання на загально-національному, регіональному та 
локальному рівнях. Необхідною є соціально-екологічна полі-тика 
заснована на концепції інтегральної екології та сталого розвитку 
суспільства, направленого на забезпечення потреб усіх членів 
суспільства за умови збереження та поетапного відтворення 
природного  довкілля, а також створення можливостей для 
рівноваги між його потенціалом і потребами майбутніх поколінь.  
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Водночас, особливу увагу необхідно звертати на горизонта-
льні реформи, без проведення яких галузеві зміни залишатиму-
ться під ризиком не впровадження у життя. Зокрема, як би 
досконало не були прописані норми поводження з відходами, які 
б заборони рубок не приймались, – вони не будуть діяти та 
виконуватись без належної системи контролю, юридичної 
відповідальності, підвищення обізнаності та екологічної (в тому 
числі й еколого-правової) свідомості населення. 

Оскільки екологічні проблеми загостюються на фоні браку 
належної екологічної свідомості та культури поведінки, то дуже 
важливими є екологічна освіта та виховання, які мають 
починатися з раннього дитинства і тривати все життя. Привчати 
до природоохоронного бачення варто вже з найменших років у 
сім’ї, дитячих садках, загальноосвітніх школах, а згодом у вищих 
навчальних закладах. 

Кожен має усвідомити особисту відповідальність за збере-
ження нашого спільного дому, що не має обмежуватись на окре-
мі акції як наприклад висаджування дерев, розчищування дже-
рел та прибирання природного довкілля. Потрібен є цілісний 
підхід й мудре управління природними дарами, бережливе 
ставлення до речей, одежі, житла, води, енергії та інших ресурсів 
у всіх без виключення сферах нашого життя та діяльності. 

Усвідомлюючи багатогранні взаємозв’язки між моральним 
законом, людиною та її природним довкіллям, намагаючись 
вирішувати екологічні проблеми солідарно, цілісно та в їх корені, 
плекаючи екологію всіх без виключення вимірів життя та 
діяльності людини, стаємо гідними управителями Божих дарів 
здатними захистити наш спільний дім, уникнути техногенних 
катастроф, зберегти й примножити природну спадщину Творця і 
забезпечити сталий розвиток суспільства. До чого й закликаємо 
усіх людей доброї волі.  

 
+ СВЯТОСЛАВ 

Головуючий у Всеукраїнській раді Церков і релігійних організацій, 
Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви, 

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький 
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ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
до ООН щодо визнання Голоду 1932-1933 років  

актом геноциду проти українського народу 
 

2 квітня 2003 року, м. Київ 
 

Генеральному Секретареві 
Організації Об'єднаних Націй 
Панові Коффі АНАНУ 

 
Ваша Високодостойносте! 

 
Ми звертаємося до Вас від імені вірних і членів наших Церков 

та релігійних організацій, від імені всього українського народу, 
який тричі у минулому столітті - у 1921, 1932-1933 і 1946 роках - 
стояв на межі цілковитого вимирання від голоду. 

Найбільш спустошливим для нашого народу і таким, що 
поставив питання про саме його існування, став штучний голод 
1932-1933 років. Ця акція, спланована і здійснена з винятковою 
жорстокістю, не була пов'язана із громадянською війною чи 
класовою боротьбою. Це була зловісна цілеспрямована політика, 
скерована на цілковите знищення українського народу, його 
генофонду і навіть згадки про його існування у світовій історії, 
політика "остаточного вирішення українського питання". 

Радянський уряд не лише відмовляв у допомозі вимираючим 
від голоду регіонам, але й свідомо погіршував їхнє становище, 
конфіскуючи найменші запаси продовольства і збіжжя для 
майбутніх посівів. Людей, які намагалися врятуватися від 
голодної смерті за межами України, на її кордонах зустрічали 
озброєні загони. 

Ця жахлива катастрофа, яка забрала життя близько 10 
мільйонів, стала найбільш масштабною за кількістю жертв і, 
водночас, найменш відомою з-поміж трагедій XX століття. Факт 
винищення такої кількості селян у самому центрі Європи, на 
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грунтах, що вважаються найбільш родючими на цілому конти-
ненті, було цинічно приховано від міжнародної громадськості. 

Тоталітарний режим суворо переслідував за найменшу згадку 
про мільйони загиблих і навіть про сам факт існування 
спустошливого голоду в Україні. 

Він вдавався до масованої дезінформації світової громадської 
думки, шантажу та фальсифікації результатів наступних перепи-
сів населення, що мало приховати реальні наслідки злочину. 

Голод 1932-1933 років лишається кривавою раною на тілі 
нашого народу, його психологічні і демографічні наслідки не 
зможуть загоїтися і в новому сторіччі. Церкви України підносять 
свої молитви за мільйони невинних жертв цього злочину проти 
людяності і прагнуть, щоби пам'ять про них назавжди стала 
застереженням народам планети, зміцнила їхнє устремління до 
збереження Творіння і цінності кожної індивідуальної особисто-
сті, попередила дегуманізацію людства. 

Ці прагнення спонукають нас, церковних ієрархів і релігійних 
лідерів країни, просити Вас, Ваша Високодостойносте, докласти 
власних зусиль у клопотанні перед Об'єднаними Націями про 
визнання Голоду 1932-1933 років актом геноциду проти 
українського народу. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організації 

до віруючих і всіх людей доброї волі  
з приводу 60-ої річниці Волинської трагедії  

періоду Другої світової війни 
 

2003 рік 
 
Дорогі Брати і Сестри! 
 
Наближається 60-та річниця трагічних подій на Волині та 

Галичині періоду Другої світової війни – однієї з найдраматич-
ніших сторінок в історії України і Польщі. Подій, які забрали 
життя десятків тисяч синів і дочок двох християнських народів. 

Протягом століть історія неодноразово переплітала долі 
українців і поляків, то з'єднуючи їх в єдиній імперії, то 
розділяючи кордонами, і у мирі, і в протистоянні. Безперечно, 
війна – це найжахливіший спосіб вирішення конфліктів та 
непорозумінь у стосунках між народами і державами, що існував 
і, на превеликий жаль, продовжує існувати в світі й понині. Вплив 
війни однозначно деморалізуючий, вона спричинює моральне 
спустошення і відхід від християнських цінностей, від норм 
соціальної поведінки, обумовлює однозначно кривавий характер 
протистоянь. Будь-яким військовим діям не може бути 
виправдання, адже ціною досягнення мети сторонами конфлікту 
стає найвища цінність – життя людини. 

Кожен день Другої світової війни, від її початку і до кінця, 
заслуговує на вічну пам'ять загиблих. І сьогодні, напередодні 
річниці трагічних подій на Волині і Східній Галичині, ми, нащадки 
тих страшних лихоліть, маємо піднести до Господа молитви за 
українців і поляків, які, захищаючи свої держави, свої народи, свої 
сім'ї, покинули цей світ з вірою в серцях у мир і світле майбутнє. 
Ми повинні мати мужність визнати помилки попередніх 
поколінь, низько вклонитися і просити вибачення за скоєну один 
одному біль і кривду. Ми маємо пам'ятати ті далекі трагічні події 
в українсько-польських відносинах. Ця пам'ять й історичні 
знання потрібні нашим народам, особливо молодим поколінням, 
котрі будуватимуть своє майбутнє. Необхідні вони для того, щоб 
нез'ясовані до кінця факти не були джерелом недовіри й 
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упередження, не тяжіли над нашими добросусідськими 
відносинами. 

Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, разом з усім нашим народом молимося Господу за 
душі жертв тих сумних і трагічних років та закликаємо молитися 
всіх небайдужих, щоб істина Христової любові не була затьма-
рена почуттями кривди, щоб невиправні помилки минулого не 
повторювалися у майбутньому, щоб взаємне прощення, взаємо-
повага, мир і порозуміння стали домінантою відносин наших 
християнських – українського і польського – народів, щоб у 
всьому світі війни припинили своє існування. 

Навчені трагічним досвідом минулого, подякуймо Господу 
нашому за його доброту, поставимо перед собою завдання – під 
Його проводом торувати шлях на дедалі більше порозуміння. 
Нехай спогад про минуле не гальмує сьогодні поступу на шляху 
до взаємопорозуміння, що сприяє братерству та співпраці. Нехай 
Божа милість веде нас шляхом примирення і єдності! 

Богові – подяка, загиблим – вічна пам'ять, живим – гідне 
життя! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організації 

до Папи Римського з приводу 60-ої річниці  
Волинської трагедії періоду Другої світової війни 

 
2003 рік 

 
Папі Римському  
Його Святості Іоанну Павлу II 

 
Ваша Святосте! 
 
З приємністю згадуємо зустріч із Вами влітку 2001 року, яка 

переконала нас, членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, у Вашій відданості справі примирення між народами, 
захисту людського життя й гідності, подолання всіх форм 
насильства і ворожнечі у міжнародних відносинах. 

Ви, як ніхто інший, добре усвідомлюєте всю глибину трагедії, 
в яку кинула народи Європи Друга світова війна. Вона залишила 
по собі незагоєні рани, які затьмарюють атмосферу порозуміння 
і добросусідства, лишаються каменем спотикання на шляху до 
об'єднаної Європи, котра, на наше переконання, повинна 
зводитися не лише на ґрунті економічної ефективності, але й, 
передовсім, на міцному підмурку спільних для народів старого 
континенту релігійних і культурних цінностей. У цьому році 
виповнюється 60 років трагічних подій на Волині і Східній 
Галичині, які забрали життя тисяч українців і поляків, посіяли 
зерна розпачу і зневіри у відносинах між народами-сусідами. 

Історія взаємин цих народів у впродовж століть не була 
безхмарною, різні сили нацьковували їх один на одного, 
намагаючись, водночас, позбавити їх права на саме існування. 
Але вони вистояли і прагнуть відкрити нову сторінку своєї 
історії, яка б розпочиналася словами прощення і взаємної поваги. 
Україна і Польща скеровані на те, щоби минуле не визначало 
їхнього майбутнього і ми, церковні ієрархи і релігійні лідери, 
вважаємо своїм обов'язком внести духовний вимір у процес 
примирення і робити його незворотним. 

Звертаючись до своїх вірних і до всіх людей доброї волі у 
березні цього року, ми особливо наголошували на необхідності 
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визнати помилки попередніх поколінь, низько вклонитися і 
просити вибачення за скоєну один одному біль. Ми маємо 
пам'ятати ті далекі трагічні події в українсько- польських 
відносинах. Ця пам'ять і історичні знання потрібні нашим 
народам, особливо молодим поколінням, котрі будуватимуть 
своє майбутнє. 

Ми прагнемо не забуття, а прощення й примирення, яке б 
спонукало кожного до очищення сумління і робило б немож-
ливими спалахи ненависті та ворожості. Ми переконані, що Ваше 
прилучення до процесу примирення надасть йому виняткового 
значення і виміру, зробить нову сторінку українсько-польських 
взаємин взірцем для народів, які ще не винайшли формули 
примирення між собою. 

Просимо Вас звернутися із словами добра і миру до вірних 
різних християнських традицій, всіх поляків і українців, що, 
враховуючи Ваш винятковий авторитет, знайде особливий 
відгук у серцях цих народів, матиме визначне значення для 
майбутнього всієї Європи.  
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ЗВЕРНЕННЯ 
членів Всеукраїнської Ради Церков  
і релігійних організацій з приводу  

75-рiччя початку Голодомору в Україні 
 

23 листопада 2007 року, м. Київ 
 
Дорогі браття і сестри! Співвітчизники! 
 
75 років відділяє нас від однієї з найбільших трагедій в історії 

України та всього людства – Голодомору 1932-33 рр. Кількість 
жертв цієї трагедії, яка обчислюється мільйонами, вражає. Ще 
більше вражає жорстокий і нелюдський спосіб їхнього знищення 
– штучний голод, спланований та втілений в життя тогочасним 
більшовицьким керівництвом Радянського Союзу. 

Протягом тривалого часу правда про цей злочин ретельно 
приховувалася. Партійний наказ змусив мовчати істориків. Але 
ніхто не змусить мовчати народну пам’ять. Ніхто не зможе 
прибрати безмовних свідків страшного злочину – братські 
могили жертв Голодомору. Такі могили є майже у всіх селах та 
містах підрадянської України. Ці могили вимагають від кожного 
з нас піднести свій голос на захист правди. 

Страшна правда полягає в тому, що за наказом державно-
партійного керівництва Радянського Союзу за кілька місяців 
1932-33 рр. в Україні було заморено голодом більше наших 
співвітчизників, ніж їх загинуло під час ІІ Світової війни. Жертв 
останньої ми пам’ятаємо і шануємо. Так само ми повинні 
вшанувати пам’ять і загиблих від Голодомору. 

У кожному місті та селі України має з’явитися пам’ятний знак, 
який нагадуватиме живим про трагедію Голодомору. Потрібно, 
щоб науковці ретельно вивчили та оприлюднили всі свідчення і 
документи, які проливають світло на цю подію. Органи держав-
ної влади та місцевого самоврядування повинні зробити все 
можливе для того, щоб правда про Голодомор, його причини та 
наслідки, стала загальновідомою як в Україні, так і за кордоном. 

Зло має бути назване злом, злочин – названий злочином. Не 
може бути жодного виправдання діям тих, хто прирік на жахливу 
голодну смерть мільйони людей. Тим, хто відбирав останні 
продукти, хто зі зброєю в руках не давав людям жодної можли-
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вості врятуватися, заганяючи їх назад у голодні села. Правда про 
страшний геноцид українського народу має звучати голосно, бо 
народ, який не пам’ятає свого минулого, приречений на блукання 
у пошуках майбутнього. 

Ця правда повинна об’єднати український народ. Бо тільки 
єднання навколо правди допомагає народу переживати най-
страшніші етапи свого історичного шляху. Не потрібно шукати 
помсти, бо злочинці лягли у землю, як і їхні жертви. І тепер для 
них єдиним справедливим суддею є Бог, який праведно воздасть 
кожному за його вчинками. Ми закликаємо до усвідомлення 
страшної правди про Голодомор, бо тільки зрозумівши своє 
минуле, давши йому належну оцінку, ми зможемо краще 
зрозуміти й свій шлях у майбутньому. 

Пам’ять про спільну трагедію Голодомору 1932-33 рр. об’єднує 
нас незалежно від національності, віросповідання або 
політичних переконань. Згадуючи жертв геноциду, ми повинні 
віддати їм належну шану. Ми маємо піднести свою молитву, 
засвітити свічку пам’яті. Ми просимо у Бога, щоб наша українська 
земля і наш народ ніколи більше у своїй історії не зазнавали 
подібних трагедій. І кожен нехай зробить для цього все 
необхідне. Слово правди про Голодомор та пам’ять про його 
жертви допоможе нам у цьому. 

Закликаємо на всіх вас Боже благословення! 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
про неприпустимість забудови Пушкарівського яру 

 
25 червня 2019 року, м. Київ 

   
Секретарю Полтавської  
міської ради 
ШАМОТІ  О. С. 
 
Депутатам Полтавської міської 
ради сьомого скликання 

 
Шановний Олександре Сергійовичу! 
Шановні депутати міської ради! 
 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, яка 

включає 16 релігійних об’єднань та представляє понад 95 % всієї 
релігійної спільноти України, глибоко стурбована ініціативою 
Полтавської міської ради щодо забудови Пушкарівського яру 
(території колишніх артскладів) у Полтаві.  

На наше переконання, є неприпустимою забудова цього місця 
трагедії світового масштабу, що несе в собі ризик понівечення 
пам’яті десятків тисяч наших безвинних співгромадян, 
замордованих тут нацистами у роки Другої світової війни, а 
також ще раніше – репресивними органами радянської влади.  

Саме тому ця територія має бути збережена для наукових 
досліджень і розміщення меморіального комплексу, щоб 
історична правда була встановлена, рідні загиблих могли віддати 
шану пам’яті безвинним жертвам, а широка громадськість і, 
особливо, підростаюче покоління змогли піддати моральному 
осуду ці акти нелюдяної жорстокості з метою запобігання 
їхньому повторенню у майбутньому.  

Як приклад, подібним чином у Києві облаштовується терито-
рія Бабиного Яру, де заплановано спорудження Меморіального 
центру Голокосту за рахунок залучення коштів благодійників з 
усього світу. 
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Враховуючи зазначене, Всеукраїнська Рада Церков і релігій-
них організацій закликає Вас особисто не підтримувати і не 
голосувати за проект рішення «Про проведення Земельного 
аукціону в м. Полтава», яке передбачає забудову Пушкарівського 
яру (територію колишніх артскладів) у Полтаві.  

Принагідно висловлюємо Вам свою повагу та прикликаємо 
Боже благословення на Ваші добрі справи! 

 
За дорученням Всеукраїнської Ради Церков  

і релігійних організацій 
 

З повагою, 
 

Єпископ Віталій КРИВИЦЬКИЙ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Ординарій Київсько-Житомирський  
Римсько-Католицької Церкви в Україні 

 
 

  



381 

 

ЗВЕРНЕННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

 
ЗВЕРНЕННЯ 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо трагедії у місті Беслані (Російська Федерація) 
 

2004 рік 
 

Його Високоповажності 
Надзвичайному і Повноважному 
Послу Російської Федерації  
в Україні панові  
ЧОРНОМИРДІНУ В. С. 

 
Вельмишановний пане Посол! 
 
Вражені жахливою трагедією у північно-осетинському місті 

Беслані, безпрецедентним виявом жорстокості і нелюдськості 
терористів, жертвами яких стали сотні мирних громадян, 
невинних дітей, ми, члени Всеукраїнської Ради церков і 
релігійних організацій, звертаємося до Вас від імені вірних і 
членів наших Церков і релігійних організацій, від імені всього 
українського народу зі словами щирого співчуття рідним і 
близьким загиблих і побажанням швидкого одужання 
потерпілим. 

Поділяємо горе і біль народу Російської Федерації, горе і біль 
тих, хто втратив рідних, втратив дітей своїх, і засуджуємо прояви 
нетерпимості, екстремізму, акти тероризму та захоплення 
заручників, зазіхання на здоров'я та саме життя людей, бо вони 
вступають у непримиренне протиріччя з прагненнями віруючих 
улаштувати земне буття у згоді з Вищою правдою, кидають 
виклик мирові на землі, а тому є злочинними і за жодних 
обставин невиправданими. Засуджуємо як їх виконавців, так і 
натхненників, замовників і організаторів. 

Молимося за мир і спокій у кожній оселі, у душах і серцях 
людей. Хай благодать Всевишнього буде з усіма назавжди! 

 
Члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до керівництва Республіки Польща 
 

15 травня 2007 року, м. Київ 
 

Високодостойному панові 
Лєхові КАЧИНСЬКОМУ, 
Президентові Республіки Польща 
 
Високодостойному панові 
Ярославу КАЧИНСЬКОМУ, 
Прем’єр-міністрові Республіки 
Польща 
 
Високодостойному панові 
Людвікові ДОРНУ, 
Маршалкові Сейму Республіки 
Польща 
 
Високодостойному панові 
Яцеку САРІУШ-ВОЛЬСЬКОМУ, 
Керівникові польської групи 
Європарламенту 

 
Високодостойні очільники польського народу! 
 
Ми, члени Всеукраїнської Ради церков і релігійних організа-

цій – незалежної, неурядової організації, до складу якої входять 
керівники найбільших конфесій України, котрі представляють 
більш аніж 95 відсотків усіх віруючих в Україні, – звертаємось до 
Вас зі словами підтримки і подяки за позицію Республіки Польща 
у справі відстоювання високих моральних цінностей у європей-
ській спільноті. 

Розділяючи з Вами спільні європейські цінності, які базуються 
на глибоких релігійних моральних засадах – ми солідаризуємось 
з Вами у справі відстоювання людської гідності даної нам 
Всевишнім перед натиском безбожницької секуляризації та 
спроб інтерпретації людських прав як особистої сваволі. 
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Ми запевняємо Вас, що й надалі у своїй діяльності та нашому 
пастирському служінні, так як і ви у своїй діяльності, стійко 
відстоюватимемо віковічні істини об’явлені нам Всевишнім і 
передані нам нашими предками та ревно молитимемось в 
оправданій надії на торжество Божої правди і справедливості. 

 
Звернення підписали члени Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій (за списком): 
 
В’ячеслав Нестерук – Президент Всеукраїнського Союзу 

об'єднань євангельських християн – баптистів;  
Михайло Паночко – Голова Всеукраїнського Союзу Церков 

християн віри євангельської-п'ятидесятників;  
Еміралі Аблаєв – Муфтій Духовного управління мусульман 

Криму;  
Ахмед Тамім – Муфтій Духовного управління мусульман 

України;  
Руслан Абдікєєв – Муфтій, голова Духовного центру 

мусульман України;  
Ґеорґ Ґюнч – Єпископ Німецької євангелічно-лютеранської 

церкви України;  
Якоб Дов Блайх – Головний рабин м. Києва та України 

Об'єднання іудейських релігійних організацій України;  
Маркіян Трофим'як – Єпископ, Заступник Голови конференції 

єпископів Римсько-католицької Церкви в Україні, керуючий 
Луцькою дієцезією;  

Василь Райчинець – Старший пресвітер Союзу вільних церков 
християн євангельської віри України;  

Мефодій (Кудряков) – Предстоятель Української автоке-
фальної православної церкви, митрополит Київський і всієї 
України;  

Анатолій Глуховський – Президент Українського Біблійного 
Товариства;  

Любомир Гузар – Глава Української греко-католицької церкви, 
Верховний Архієпископ ;  

Григоріс Буніатян – Архієпископ, глава Української єпархії 
Вірменської Апостольської Церкви;  

В'ячеслав Горпинчук – Єпископ Української Лютеранської 
Церкви;  
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Володимир (Сабодан) – Предстоятель Української Право-
славної Церкви, митрополит Київський і всієї України;  

Філарет (Денисенко) – Предстоятель Української Право-
славної Церкви – Київський патріархат, Патріарх Київський і всієї 
Руси-України;  

Володимир Крупський – Президент Української Уніонної 
Конференції церкви адвентистів сьомого дня;  

Леонід Падун – Старший Єпископ Української Християнської 
Євангельської Церкви. 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до Європейської народної партії 
 

15 вересня 2011 року, м. Київ 
 

Голові Європейської народної 
партії пану Вільфреду Мартенсу 

 
Вельмишановний пане Мартенс! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 

яка представляє понад 95% релігійної мережі України та всі 
основні віросповідні напрямки, представлені в нашій державі, 
дозвольте засвідчити Вам свою повагу та подякувати за можли-
вість безпосереднього діалогу під час Вашого візиту до Києва. 

В Україні Церква відділена від держави, але не відділена і не 
може бути відділена від суспільства, адже віруючі також є 
повноправними громадянами. Тому ми завжди уважно стежимо 
за суспільним життям та в разі необхідності через спільні 
документи свідчимо про нашу позицію. 

Ми переконані, що 15-річіна успішна діяльність ВРЦіРО, 
приклад того, як ми, залишаючись різними, знаходимо спільну 
мову та дію заради спільного блага, є важливими не тільки для 
України, але і для цілої Європи. Адже і перед нашою країною, і 
перед об'єднаною Європою стоять схожі виклики: криза 
традиційних сімейних цінностей, моральний занепад, протисто-
яння на релігійному та національному ґрунті. Переконані, що у 
подоланні цих проблем нам слід об'єднувати зусилля, ділитися 
позитивним досвідом одне з одним. 

Часто Україна у Європі сприймається через призму 
негативних явищ і новин. Чорнобиль, корупція, бідність 
населення, політичне протистояння – багато хто з європейців 
саме з цим асоціює нашу державу. Ми переконані, що для 
європейської перспективи України надзвичайно важливо 
показати й інші приклади – приклади позитивної співпраці, 
порозуміння, взаємодії, одним з яких є Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій. 
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Європейська народна партія в цілому та окремі партії, які 
входять до її складу, переважно поділяють традиційні духовні, 
моральні та культурні цінності, які сповідуються Церквами і 
релігійними об'єднаннями, представниками яких ми є. Ми 
знаємо, що ЄНП велику увагу приділяє діалогу між політиками та 
релігійними діячами, відстоюванню права на свободу совісті та 
віросповідання. 

В Україні ми вже маємо багатий досвід державно-церковної та 
міжконфесійної співпраці, проте на європейському рівні всі ці 
досягнення залишаються переважно невідомими. Єдиним, але 
вагомим виключенням є діяльність представництва в Україні 
Фонду ім. Конрада Аденауера, який багато робив і робить для 
того, щоби навести мости співпраці між конфесіями, суспіль-
ством та державою як тут, так і у європейській перспективі. 

Тому ми сподіваємося, що наша зустріч з Вами покладе 
початок новому етапу співпраці, сприятиме налагодженню 
ширших контактів та кращому представленню релігійного 
життя України для об'єднаної Європи. 

 
З повагою та найкращими побажаннями. 
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ЛИСТ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо скасованого візиту до Брюсселя 
 

20 березня 2012 року, м. Київ 
 

Високодостойному пану 
Жозе Мануелю ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА, 
Голові Представництва  
Європейського Союзу в Україні 

 
Високодостойний пане Посол! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

(ВРЦіРО) України висловлюємо Вам щиру вдячність за сприяння 
в організації запланованих зустрічей нашої Ради з високо-
посадовими особами Європейського Союзу. 

Одначе, на жаль, ми змушені повідомити Вас про те, що раніше 
запланований візит делегації Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій до Брюсселю 21-23 березня цього року та 
зустрічі на високому рівні унеможливлюються через призначену 
Адміністрацією Президента України на середу, 21 березня, зуст-
річ Президента В. Ф. Януковича з головами конфесій – членами 
ВРЦіРО. 

Водночас запевняємо Вас про нашу глибоку повагу до усіх 
високопоставлених осіб, з якими у ці дні планувалися зустрічі у 
Брюсселі та просимо пробачення за спричинені клопоти. Ми й 
надалі твердо засвідчуємо прагнення розвивати діалог з 
європейськими структурами та здійснити відповідний візит у 
близькому майбутньому. 

 
З глибокою повагою та перепрошенням, 

 
Митрополит МЕФОДІЙ 

Черговий головуючий у Всеукраїнській Раді Церков  
і релігійних організацій, 

Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви 
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ЗВЕРНЕННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

на підтримку сімейних цінностей 
 

30 травня 2012 року, м. Київ 
 

Високодостойному Панові 
Яношу Адеру, Президентові  
Угорської Республіки 

 
Високодостойний Пане Президенте! 
 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

– представницького міжконфесійного консультативно-дорад-
чого органу, до складу якого входять 18 церков і релігійних 
організацій християнського, мусульманського та юдейського 
віросповідань, які репрезентують більше ніж 95 % віруючих 
України – звертаюсь до Вас, а у Вашому лиці й до всього угорсь-
кого народу з вітанням з приводу прийняття Конституції Вашої 
держави, яка захищає ваші традиційні моральні, духовно-
релігійні та національні цінності. 

Ми повністю солідаризуємось з Вами у визнанні того, що 
Конституція повинна захищати життя людини від її зачаття і до 
часу природньої смерті, а сім’я – це є союз між чоловіком та 
жінкою. Ці, та інші Вічні Істини, які передані нам Всевишнім через 
Книги Священного Писання і природно відобразились в самобут-
ностях наших народів – повинні бути основою національних 
законодавств, бо тільки вони можуть забезпечити сталий і 
безпечний суспільний розвиток, якщо будуть належним чином 
визнані та пошановані.  

Запевняємо Вас про всебічну підтримку у протистоянні з 
агресивним секуляризмом і воюючим безбожництвом та возно-
симо молитви до Всевишнього з проханням про Його опіку над 
усім угорським народом.  

З належною повагою, 
 

+ СВЯТОСЛАВ 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви 
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ПРИВІТАННЯ 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

Папі Римському 
 

19 березня 2013 року, м. Київ 
 

Його святості ФРАНЦИСКУ, 
Папі Римському 

 
Ваше Святосте! 

 
Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, 

що об’єднує представників різних конфесій, представляє біля 90 
% релігійної мережі України та має понад 15-річний досвід 
плідного міжконфесійного співробітництва, прийміть привітан-
ня з нагоди доручення Вам відповідальної та важливої місії 
Верховного понтифіка Римо-Католицької Церкви та у зв’язку з 
Вашою інтронізацією на апостольський престол. 

Розуміючи складність сучасного глобалізованого світу та ті 
виклики, з якими сьогодні стикаються спільноти віруючих 
людей у різних країнах, щиросердно бажаємо Вам наснаги, 
здоров’я та мудрості від Всевишнього у виконанні покладених на 
Вас обов’язків архіпастиря та духовного провідника для понад 
мільярда католиків на різних континентах. 

Цими днями пригадуємо теплу і приязну зустріч членів 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій із Вашим 
попередником Святішим Іваном Павлом ІІ під час його візиту в 
Україну у 2001 році. Усвідомлюючи важливість діалогу між 
різними конфесіями, сподіваємось на подальший розвиток 
взаємовідносин між Україною та Апостольською Столицею на 
користь духовного збагачення європейської спільноти, утверд-
ження свободи віросповідання та промоції міжконфесійного 
порозуміння у світі. 

Засвідчуємо Вам свою глибоку повагу, 
 

Архієпископ Григоріс БУНІАТЯН 
Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, 

Керуючий Українською єпархією  
Вірменської Апостольської Церкви 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо нападів на ґрунті релігійної ненависті 
 

18 березня 2019 року, м. Київ 
 
З почуттями смутку й обурення ми сприйняли звістку про 

вбивство 50 та поранення ще 50 мусульман в Новій Зеландії 
внаслідок терористичного нападу. Висловлюємо наші співчуття 
родинам загиблих, моральну підтримку – всім постраждалим. 

Терористичним злочинам проти людяності немає жодного 
виправдання. Ті, хто їх скоюють, підлягають жорсткому 
суспільному осуду та мають відповідати перед державним 
правосуддям за всією суворістю закону. Ми переконані, що їхні 
злочини будуть покарані і Правосуддям Всевишнього. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засуджує 
будь-які акти насилля на ґрунті релігійної ненависті чи з інших 
мотивів, в якому б місці і під якими б гаслами вони не вчинялися. 
Українська держава, будучи за фактом переважно християнсь-
кою спільнотою, ніколи не давала підстав для зарахування її до 
числа країн, де в небезпеці є права різних релігійних конфесій. 
Україна є поліконфесійною та поліетнічною країною, де гаран-
туються права і свободи, як віруючих, так і невіруючих, 
забезпечуються свобода віросповідання та умови для мирного 
співжиття представників різних релігій і культур. Свідченням 
цього є існування й ефективна діяльність нашої організації, яка 
складається з представників християнського, мусульманського 
та юдейського віросповідань, де ми всі різні і водночас рівні. 

Ми запевняємо українське суспільство та світову громадсь-
кість, що і надалі докладатимемо усіх зусиль, щоби протистояти 
викликам тероризму та екстремізму. У цьому контексті ми 
висловлюємо вдячність правоохоронним органам, які сприяють 
стабільності міжконфесійного миру та оберігають права 
віруючих на свободу віросповідання. Ми переконані, що 
спільними зусиллями держави, української релігійної спільноти 
та всіх людей доброї волі ми подолаємо існуючі виклики та 
збережемо міжконфесійний мир і життя наших людей від 
терористичних зазіхань. 
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ЗАЯВА 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

щодо переслідування християн та  
неприпустимості релігійної ворожнечі 

 
23 квітня 2019 року, м. Київ 

 
З болем і співчуттям Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 

організацій сприйняла нову трагічну звістку про переслідування 
християн за їхню віру. Цими днями серія терористичних актів 
забрала життя 290 людей і ще більше були травмовані внаслідок 
вибухів на Шрі-Ланці, в тому числі, що особливо обурює, в 
церковних храмах під час молитви.  

Крім цього, за минулий місяць число загиблих християн у 
Нігерії внаслідок нападу бойовиків, осліплених релігійною 
ворожнечею, збільшилося до 120 осіб. За деякими даними, тільки 
протягом 2018 року у Нігерії було вбито тисячі християн. 

Ми, релігійні діячі України різних конфесій – християни, іудеї 
та мусульмани, не можемо мовчки спостерігати за тим, як релігія 
замість джерела любові та миру, чим вона є насправді, цинічно 
використовується у якості виправдання нелюдських актів 
терору.  

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає 
всіх релігійних діячів світу засудити проповідь релігійної ворож-
нечі або намагання виправдати злочини почуттями релігійної 
зверхності, а також цінувати, популяризувати і докладати зусил-
ля для розвитку свободи віросповідання як єдиної можливості 
мирного співіснування віруючих різних релігій. 

Релігійні діячі України знов наголошують на неприпустимості 
будь-яких актів насилля на ґрунті релігійної ненависті чи з інших 
мотивів, в якому б місці і під якими б гаслами вони не вчинялися, 
про що ми заявляли у цьогорічному зверненні щодо подібних 
трагічних подій у Новій Зеландії. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює 
співчуття всім рідним жертв трагедій в Шрі-Ланці та в Нігерії, 
висловлює свою підтримку атакованим релігійним спільнотам і 
віруючим, закликаючи їх не мститися, а і надалі підносити свої 
молитви за мир, прощення, порозуміння, навернення кривдників 
на шлях любові. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 
1998  

• Меморандум ВРЦіРО, Мінінформу та Держкомрелігій 
щодо висвітлення засобами масової інформації проблем 
релігійно-церковного життя (17 лютого 1998) 

37 

2000  

• Заява про наміри співпраці між МВС та ВРЦіРО  
(11 лютого 2000)  

40 

• Звернення ВРЦіРО щодо Всеукраїнського референдуму 
(6 квітня 2000) 

148 

• Меморандум про співпрацю МОН, Держкомрелігій та 
ВРЦіРО (18 квітня 2000)  

42 

2002  

• Звернення ВРЦіРО до Голови Верховної Ради щодо 
доопрацювання Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» (3 серпня 2002) 

294 

2003  

• Звернення ВРЦіРО до ООН щодо визнання Голоду 1932-
1933 років актом геноциду проти українського народу 
(2 квітня 2003) 

371 

• Звернення ВРЦіРО до віруючих і всіх людей доброї волі 
з приводу 60-ої річниці Волинської трагедії періоду 
Другої світової війни (2003) 

373 

• Звернення ВРЦіРО до Папи Римського з приводу 60-ої 
річниці Волинської трагедії періоду Другої світової 
війни (2003) 

375 

2004  

• Звернення ВРЦіРО щодо трагедії у місті Беслані, РФ 
(2004) 

381 
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2005  

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Ющенка В. А. 
щодо перспективних напрямків розвитку державно-
конфесійних відносин (13 квітня 2005) 

50 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Ющенка В. А. 
щодо державно-конфесійної співпраці на регіональному 
рівні (24 червня 2005)  

56 

• Звернення ВРЦіРО щодо морально-етичного змісту 
рекламної продукції в Україні (24 червня 2005) 

348 

• Звернення ВРЦіРО до українського народу  
(25 жовтня 2005) 

150 

2006  

• Декларація керівників Церков і релігійних організацій 
України (3 березня 2006) 

152 

• Заява ВРЦіРО щодо необхідності поважати релігійні 
почуття, символи та традиції (2 червня 2006) 

351 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Ющенка В. А. 
та керівників фракцій у Верховній Раді щодо 
проблемних питань державно-конфесійних відносин, 
які потребують свого розв’язання (2 червня 2006)  

58 

 

• Відкритий лист ВРЦіРО з приводу ініціатив легалізації 
так званих одностатевих шлюбів (реєстрації 
одностатевих партнерств) (24 листопада 2006) 

237 

2007  

• Звернення ВРЦіРО до керівництва Республіки Польща 
(15 травня 2007) 

382 

• Декларація ВРЦіРО «Про негативне ставлення до явища 
гомосексуалізму та спроб легалізації так званих 
одностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих 
партнерств)» (15 травня 2007) 

240 

• Звернення членів ВРЦіРО з приводу 75-рiччя початку 
Голодомору в Україні (23 листопада 2007) 

377 

• Звернення ВРЦіРО до новообраних народних депутатів 
України (23 листопада 2007) 

154 
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• Концепція участі Церков та релігійних організацій 
України у протидії епідемії ВІЛ/СНІД (11 грудня 2007) 

317 

• Стратегія участі Церков та релігійних організацій 
України у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу на 2007-2010рр. 
(11 грудня 2007) 

325 

• Стратегічний план діяльності міжконфесійного 
співтовариства України у протидії поширенню епідемії 
ВІЛ/СНІДу в Україні (11 грудня 2007) 

327 

2008  

• Угода про співробітництво між ВРЦіРО та МОЗ України 
(16 грудня 2008)  

44 

• Меморандум про співробітництво між НЕК України з 
питань захисту суспільної моралі та ВРЦіРО  
(16 грудня 2008)  

47 

• Спільне звернення ВРЦіРО та НЕК України з питань 
захисту суспільної моралі до державних та громадських 
організацій, ЗМІ та всіх громадян України  
(16 грудня 2008) 

353 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України, Прем'єр-
міністра та Голови Верховної Ради щодо вирішення 
проблемних питань, які пов’язані зі створенням 
належних умов для церков і релігійних організацій  
(16 грудня 2008) 

63 

2009  

• Звернення ВРЦіРО щодо убезпечення дорожнього руху 
(19 жовтня 2009) 

355 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Ющенка В. А. 
щодо подальшого розвитку державно-конфесійних 
відносин (28 жовтня 2009) 

67 

• Звернення ВРЦіРО до українського народу з приводу 
виборів Президента України (21 грудня 2009) 

157 

2010  

• Звернення ВРЦіРО до керівництва держави щодо 
розгляду на засіданні ПАРЄ питання про легалізацію 
одностатевих партнерств (18 січня 2010) 

243 
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• Звернення ВРЦіРО до українського народу з нагоди 
другого туру виборів Президента України 
(29 січня 2010) 

160 

• Лист подяки ВРЦіРО Президенту України Ющенку В. А. 
(22 лютого 2010)  

72 

• Звернення ВРЦіРО до новообраного Президента 
України Януковича В. Ф. (16 березня 2010) 

73 

• Звернення ВРЦіРО до новопризначеного Прем’єр-
міністра України Азарова М. Я. (16 березня 2010) 

77 

• Звернення ВРЦіРО до МЗС та Верховної Ради України 
щодо захисту сімейних цінностей на міжнародному 
рівні (19 квітня 2010) 

245 

• Звернення ВРЦіРО про потребу протидії лихослів'ю в 
Україні (28 квітня 2010) 

357 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Януковича 
В._Ф. щодо налагодження діалогу (11 жовтня 2010) 

79 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України щодо нової 
редакції Закону України «Про свободу совісті та 
релігійні організації» (28 жовтня 2010) 

296 

• Звернення ВРЦіРО про відновлення роботи Комісії з 
питань забезпечення реалізації прав релігійних 
організації при Кабінеті Міністрів України  
(16 листопада 2010) 

82 

• Звернення ВРЦіРО про збереження єдиного державного 
органу у справах релігій (14 грудня 2010) 

84 

2011  

• Звернення ВРЦіРО про створення при Міністерстві 
культури України громадської ради з питань співпраці з 
Церквами і релігійними організаціями  
(2 лютого 2011) 

87 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Януковича 
В.Ф. щодо актуальних питань державно-конфесійних 
відносин в Україні (21 квітня 2011) 

89 

• Пропозиції ВРЦіРО щодо змін до Конституції України 
(21 квітня 2011) 

94 
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• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Януковича В. Ф. щодо налагодження діалогу з 
урядовими структурами (19 липня 2011) 

97 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Януковича В. Ф. щодо збереження НЕК з питань захисту 
суспільної моралі (19 липня 2011) 

99 

• Звернення ВРЦіРО до Європейської народної партії  
(15 вересня 2011) 

385 

• Звернення ВРЦіРО з нагоди 20 річчя відновлення 
державної незалежності України (22 вересня 2011) 

162 

• Звернення ВРЦіРО до учасників парламентських 
слухань «Стан суспільної моралі в Україні»  
(9 листопада 2011) 

360 

2012  

• Лист ВРЦіРО щодо скасованого візиту до Брюсселя  
(20 березня 2012) 

387 

• Звернення ВРЦіРО про безпеку дорожнього руху в 
Україні (30 травня 2012) 

362 

• Звернення ВРЦіРО до Президента Угорщини на 
підтримку сімейних цінностей (30 травня 2012) 

388 

• Звернення ВРЦіРО щодо захисту і піклування про дітей-
сиріт, попередження сирітства та забезпечення права 
дитини на виховання в сім’ї (3 жовтня 2012) 

210 

2013  

• Привітання ВРЦіРО Папі Римському Франциску  
(19 березня 2013) 

389 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Януковича В. Ф. щодо актуальних питань державно-
конфесійних відносин в Україні (23 квітня 2013) 

102 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України та глави МВС 
щодо подій у Врадіївці (26 листопада 2013) 

 

134 
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• Звернення керівників Церков і релігійних організацій 
до своїх вірних та всіх людей доброї волі у зв’язку з 
суспільно-політичною ситуацією в Україні 
(10 грудня 2013)  

175 

2014  

• Звернення ВРЦіРО з нагоди Дня Соборності та Свободи 
України (22 січня 2014) 

177 

• Комюніке екстреного засідання ВРЦіРО (22 січня 2014) 179 

• Заява ВРЦіРО за результатами зустрічі з президентом і 
опозицією (25 січня 2014) 

179 

• Заява ВРЦіРО з приводу ескалації насильства у Києві  
(19 лютого 2014) 

180 

• Заява ВРЦіРО за підсумками зустрічі з керівництвом 
Верховної Ради України (26 лютого 2014) 

181 

• Заява ВРЦіРО у зв’язку з рішенням керівництва 
Російської Федерації про застосування військ в Україні 
(2 березня 2014) 

186 

• Звернення ВРЦіРО щодо нормалізації суспільно-
політичної ситуації в Україні з огляду на внутрішні та 
зовнішні виклики (21 березня 2014) 

183 

• Комюніке засідання ВРЦіРО (3 квітня 2014) 185 

• Звернення ВРЦіРО до народу України щодо виборів 
Президента України (15 травня 2014) 

165 

• Заява ВРЦіРО щодо посягань на свободу віросповідання 
та спроб розпалення міжконфесійної ворожнечі  
(6 червня 2014) 

188 

• Звернення ВРЦіРО щодо ситуації на Сході України  
(9 липня 2014) 

190 

• Комюніке засідання ВРЦіРО (9 липня 2014) 191 

• Звернення ВРЦіРО до засобів масової інформації  
(23 липня 2014) 

192 

• Комюніке круглого столу Церков і релігійних 
організацій України та Росії (11 вересня 2014) 

194 
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• Звернення ВРЦіРО з нагоди виборів до Верховної Ради 
України (22 жовтня 2014) 

167 

• Звернення ВРЦіРО на підтримку благодійництва та 
волонтерської діяльності (31 жовтня 2014) 

196 

2015  

• Звернення ВРЦіРО про обов’язок допомоги у захисті 
Батьківщини (10 лютого 2015) 

197 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Порошенка П. О. щодо ветування закону про  
ліквідацію НЕК з питань захисту суспільної моралі  
(16 лютого 2015) 

108 

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України щодо 
донорства та трансплантації органів (29 жовтня 2015) 

277 

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України  
щодо проекту Трудового кодексу України  
(11 листопада 2015) 

248 

2016  

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України щодо 
ініціативи гармонізації законодавства у сфері 
запобігання та протидії дискримінації із правом 
Європейського Союзу (4 березня 2016) 

298 

• Звернення ВРЦіРО до Прем’єр-міністра України про 
Урядового уповноваженого з питань сім’ї  
(14 березня 2016) 

212 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Порошенка П. О. щодо розвитку діалогу і державно-
церковної взаємодії (23 квітня 2016) 

110 

• Звернення ВРЦіРО щодо становлення справедливості в 
Україні (17 травня 2016) 

137 

• Звернення ВРЦіРО з приводу звільнення заручників на 
Сході України як прояву милосердя (6 вересня 2016) 

199 

• Звернення ВРЦіРО щодо утвердження миру та поступу 
українського суспільства (2 листопада 2016) 

 

201 
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2017  

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Порошенка П. О. про проблематику ратифікації 
Стамбульської конвенції (11 лютого 2017) 

251 

• Звернення ВРЦіРО на захист сім’ї та дітей  
(31 травня 2017) 

215 

• Звернення ВРЦіРО до керівництва держави про зняття 
сміттєвої блокади зі Львова (21 червня 2017) 

364 

• Звернення ВРЦіРО до Прем’єр-міністра України 
Гройсмана В. Б. щодо актуальних питань у сфері 
державно-конфесійних відносин (4 липня 2017) 

114 

• Стратегія участі Церков і релігійних організацій у 
миробудуванні «Україна – наш спільний дім»  
(10 грудня 2017) 

330 

2018  

• Звернення ВРЦіРО до Президента України про 
недопустимість обмеження права громадян на свободу 
вираження поглядів (29 березня 2018) 

217 

• Звернення ВРЦіРО щодо законопроєкту про 
трансплантацію органів та інших анатомічних 
матеріалів людині (15 травня 2018) 

280 

• Звернення ВРЦіРО щодо ігнорування ЗМІ  
просімейних акцій (5 червня 2018) 

221 

• Звернення ВРЦіРО на підтримку пакету законодавчих 
змін «Чужих дітей не буває» (26 червня 2018) 

223 

• Заява ВРЦіРО з приводу погромів, спрямованих проти 
циган (рома) (26 червня 2018) 

366 

• Заява ВРЦіРО щодо недопустимості порушення 
принципу автономності релігійних організацій та 
втручання в богослужбову практику релігійних 
організацій (26 червня 2018) 

117 

• Звернення ВРЦіРО до Президента РФ щодо звільнення 
полонених і заручників (26 червня 2018) 

204 
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• Звернення ВРЦіРО до РНБО України щодо 
неприпустимості впровадження гендерної ідеології в 
шкільну освіту (6 серпня 2018) 

254 

• Звернення ВРЦіРО до глави МВС про жорстоке побиття 
поліцією учасників альтернативної маніфестації на 
захист сімейних цінностей (7 серпня 2018) 

139 

• Звернення ВРЦіРО про недоцільність і ризики 
ратифікації Стамбульської конвенції (проект № 0119)  
в умовах катастрофічної демографічної ситуації  
(10 грудня 2018) 

259 

• Звернення ВРЦіРО до Президента РФ щодо звільнення 
ув’язнених з політичних мотивів громадян України, 
полонених і заручників (26 грудня 2018) 

206 

2019  

• Заява ВРЦіРО щодо нападів на ґрунті релігійної 
ненависті (18 березня 2019) 

390 

• Звернення ВРЦіРО з нагоди виборів Президента України 
2019 року (26 березня 2019) 

169 

• Резолюція міжконфесійної наради «Мобілізація громади 
проти домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі» (28 березня 2019) 

341 

• Резолюція міжконфесійної наради щодо протидії 
епідемії ВІЛ/СНІДу, стигмі та дискримінації  
(28 березня 2019) 

343 

• Звернення ВРЦіРО напередодні другого туру виборів 
Президента України (17 квітня 2019) 

172 

• Заява ВРЦіРО щодо переслідування християн  
та неприпустимості релігійної ворожнечі  
(23 квітня 2019) 

391 

• Звернення ВРЦіРО до новообраного Президента 
України Зеленського В. О. (20 травня 2019) 

119 

• Звернення ВРЦіРО про неприпустимість забудови 
Пушкарівського яру у м. Полтава (25 червня 2019) 

379 

• Звернення ВРЦіРО із запитаннями до учасників 
парламентських виборів (28 червня 2019) 

173 



401 

 

• Резолюція Круглого столу представників ВРЦіРО  
та Громадської ради доброчесності «Становлення 
справедливості в Україні» (26 вересня 2019) 

142 

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України про 
необхідність доопрацювання законопроєкту № 0931 
щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та 
протидії дискримінації із правом Європейського Союзу 
(21 листопада 2019) 

300 

• Заява ВРЦіРО щодо наруги над пам'ятником 
єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві  
(25 листопада 2019) 

367 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України  
Зеленського В. О. щодо актуальних питань, які 
потребують спільного вирішення (4 грудня 2019) 

121 

2020  

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України щодо 
проекту Закону про медіа (6 лютого 2020) 

305 

• Стратегія церков і релігійних організацій України у 
сфері громадського здоров’я та протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу (11 березня 2020) 

345 

• Заклик ВРЦіРО до українського народу  
щодо профілактики поширення коронавірусу  
(16 березня 2020) 

282 

• Заклик ВРЦіРО до загальної молитви і посту  
за Україну (23 березня 2020) 

283 

• Звернення ВРЦіРО до РНБО про врахування 
особливостей функціонування релігійних  
організацій у разі введення надзвичайного стану  
(23 березня 2020) 

285 

• Звернення ВРЦіРО про скасування незаконного наказу 
Мінсоцполітики щодо гендерних підходів під час 
розроблення нормативно-правових актів  
(2 квітня 2020) 

262 

• Звернення ВРЦіРО до Прем’єр-міністра України  
про адаптивне застосування карантинних обмежень  
(7 травня 2020) 

287 
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• Звернення ВРЦіРО до Прем'єр-міністра України 
Шмигаля Д. А. про зустріч (повторне звернення)  
(22 травня 2020) 

124 

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України про 
відхилення законопроєктів №№ 3316, 3316-2, 3316-3 
щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті  
(27 травня 2020) 

307 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Зеленського 
В. О. про зустріч задля обговорення актуальних 
суспільних проблем (4 червня 2020) 

126 

• Резолюція учасників телемарафону «Україна за сім'ю» 
(7 червня 2020) 

225 

• Пропозиції ВРЦіРО до проєкту нової редакції 
Національної стратегії у сфері прав людини  
(12 червня 2020) 

265 

• Звернення ВРЦіРО до Голови Верховної Ради України 
Разумкова Д. О. про актуальні питання державно-
конфесійних відносин (27 липня 2020) 

129 

• Звернення ВРЦіРО до Прем'єр-міністра України  
про ризики ратифікації Стамбульської Конвенції  
(5 серпня 2020) 

268 

• Заява ВРЦіРО у зв’язку зі звинуваченнями МОЗ  
у поширенні COVID-19 у західних областях України  
(5 серпня 2020) 

289 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Зеленського 
В.О. про участь України в міжнародному Партнерстві 
Біарріц (24 вересня 2020) 

271 

• Звернення ВРЦіРО до Прем’єр-міністра України про 
збалансований підхід до впровадження нових 
карантинних обмежень (13 листопада 2020) 

290 

• Звернення ВРЦіРО про необхідність протидії 
домашньому насильству в Україні (1 грудня 2020) 

227 

2021  

• Заява ВРЦіРО щодо початку процесу вакцинації від 
COVID-19 в Україні (24 лютого 2021) 

292 
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• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України про 
неприпустимість ухвалення законопроєкту № 2713-д на 
підтримку азартних ігор та лотерей (2 березня 2021) 

310 

• Звернення ВРЦіРО до Верховної Ради України щодо 
реформування територіальної організації виконавчої 
влади в Україні (9 березня 2021) 

312 

• Заклик ВРЦіРО до миру (12 квітня 2021) 209 

• Звернення ВРЦіРО з нагоди Всеукраїнського дня 
довкілля і 35 роковин Чорнобильської катастрофи  
(16 квітня 2021) 

368 

• Звернення ВРЦіРО до Прем’єр-міністра України про 
виклики, пов’язані з демографічною кризою в Україні 
(23 квітня 2021) 

229 

• Звернення ВРЦіРО до Президента України Зеленського 
В. О. про недоцільність ратифікації Стамбульської 
Конвенції (7 травня 2021) 

274 

• Звернення ВРЦіРО про гідність і велич дару людського 
життя (31 травня 2021) 

231 

• Звернення ВРЦіРО про відхилення законопроекту 
№5488 щодо боротьби з проявами дискримінації  
(4 червня 2021) 

314 

• Маніфест ВРЦіРО на захист прав дітей і сімей  
(6 червня 2021) 

235 

• Звернення ВРЦіРО щодо розв’язання проблеми невинно 
засуджених (9 червня 2021) 

145 

• Комюніке ювілейного засідання ВРЦіРО, присвячене  
25-річчю її діяльності (24 червня 2021) 

131 
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ФОТОЛІТОПИС  
25-річної діяльності ВРЦіРО 

 

 



Зустріч ВРЦіРО з Президентом України Леонідом Кучмою
Київ, 2001

Зустріч ВРЦіРО з Президентом України Леонідом Кучмою
Київ, 2001



Засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
Київ, жовтень 2005

Засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
Київ, червень 2004



Зустріч ВРЦіРО з Президентом України Віктором Ющенком 
Київ, липень 2008

Засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
Київ, грудень 2007
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Виїзне засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
Єрусалим, жовтень 2009

Зустріч ВРЦіРО з Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко 
Київ, липень 2009
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Зустріч делегації ВРЦіРО з Прем’єр-міністром Канади 
Стівеном Гарпером. Оттава, квітень 2012

Міжнародна конференція за участі президента Європейської 
народної партії Вілфреда Мартенса. Київ, вересень 2011
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Зустріч делегації ВРЦіРО з єврокомісаром Штефаном Фюле
Брюссель, березень 2013

Зустріч делегації ВРЦіРО у Державному департаменті США 
Вашингтон, квітень 2012
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Зустріч ВРЦіРО з Головою Верховної Ради України 
Олександром Турчиновим. Київ, лютий 2014

Зустріч делегації ВРЦіРО з головою Європейської Ради 
Германом ван Ромпеєм. Брюссель, жовтень 2013

Ф
от

о 
– 

Ta
sh

an
a 

Ba
tis

ta
Ф

от
о 

– 
М

ак
си

м
 В

ас
ін



Зустріч зі спеціальним представником Ватикану кардиналом 
Кристофом Шенборном. Київ, грудень 2014

Зустріч делегації ВРЦіРО з російськими релігійними діячами
Осло, вересень 2014
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Виїзне засідання ВРЦіРО у Краматорську 
Донецька область, листопад 2016

Зустріч ВРЦіРО з Президентом України Петром Порошенком
Київ, жовтень 2016
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Візит делегації ВРЦіРО до Європейського суду з прав людини
Страсбург, травень 2017

Візит делегації ВРЦіРО до Європейського Парламенту
Страсбург, травень 2017



Зустріч ВРЦіРО з послами країн «Великої сімки» (G7)
Київ, лютий 2018

Зустріч ВРЦіРО з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом
Київ, липень 2017
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Виїзне засідання ВРЦіРО у Збаражі
Тернопільська область, грудень 2018

Всеукраїнська хода на захист прав дітей і сімей 
Київ, червень 2018
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Зустріч ВРЦіРО з Головою Верховної Ради України 
Дмитром Разумковим. Київ, липень 2020

Зустріч делегації ВРЦіРО з Президентом Ізраїлю 
Реувеном Рівліном. Єрусалим, березень 2019
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Зустріч ВРЦіРО з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем
Київ, серпень 2020

Молитовний захід ВРЦіРО до Дня незалежності за участі 
Президента України Володимира Зеленського. Київ, серпень 2020
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Ювілейне засідання ВРЦіРО з нагоди 25-річчя її діяльності
Київ, червень 2021

Онлайн-зустріч ВРЦіРО з послами країн «Великої сімки» (G7)
Грудень 2020
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