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BucorcoAocrofi HoMy Ilanoni

Bo.noAurvru poni JlnrnnHy,
fonoei Bepxoeuoi Padu

Vxpainu

BucorconoBarKHrrM

HapogHllM Aerryrarau VnpaiHn

B uco rco d ocmo rtu u it II oru e f ono eo !

B uco xo no e aucui H ap o dn i d e ny mam u Vxp airu u !

Ha BHKoHaHHT piureHux Cerperapiary Bceyrpaincrroi PaAu I-{epxoa i
penirifi Hnx opraHi:aqifi nucnoBJrroeMo Harxy cryp6onaHicrr curyaqiero, flKa cKnanacb
sHacriAox BHeceHHt Ao rloptAKy AeHHoro ra po3uqAy BepxonHon PaAorc YxpaiHu
npoerrir :arouin, qri uxoA.tlrb HopManbHoMy KoHcrlrryqifinovry QyurqionyBaHHro
yxpaincrxoi tuonu, a foJIoBHo - 3aKoHonpoeKTy ullpo 3aca1r Aep)KaBHoi laoeHoi
uorirHxlaD peecrpaulfiuuit J\b 9073, iuiqiaropaMr4 {Koro e Hapo4Hi 4enyraru Vxpainra
C.B. KieanoB ra B.B. KonecHi.reHxo.

3 npnxpicrro i cyMoM MI4 3MyrrreHi roucratyBarv, qo KoxHoro pa3y, [epeA
BaXJII4BI4MI4 nu6opauu y naurifi .{epxani Aeqxi noliruru HaMararorbct
eKcnnyaryBarH untauHl, tri IxKoAsrb e4Hocri yxpaincrKoro HapoAy ra BHoc1{Tb
po3Konl4 i saNairuaHHt B cycnilrHo-Aep)r(aBHraft opraHisr,r. llpnrpo, rqo npeAMeroM
noriru.rHrax nraninynxqift crarorb rari cnqri Anfl 4epxanHoi
cra6inrnocri pevi, qK MoBa, icropir ra penirix.

caMooYTHocTl I

flpo qro npo6nervrarr4Ky MH B)Ke HeOrHOpa3oBo 3Bepranucb Ao AepxaBU Ta
cycr[JrbcrBa, 3oKpeMa, y 2006 poqi - y sopui cueqizurrHoro 3nepueuur I]IoAo
Qyur<qiouyBaHHt MoB ra 3arpo3 ceraparr4zwry (rconirc t4uozo slepHeHHn dodaeuo do
nucma), oAHaqe' Ha npeBe tuxuit x€ulb, Bepxonua PaAa Vxpainz repeA nz6oparr,rz
3HoBy crae uafi4aHql4KoM 4lr cixnH.tl 3arpo3 naruifi AepxaBHocri. Hesxe, 3 ouqAy Ha
6e:uery HaIUoro Aep)KaBHoro 6yrtx, - BaxKo Br4HecrH rli rr,rraHHr 3a AyxKr4
roriru.rHoro Ar4cKypcy?
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Bracoro4ocroirHvri4 raHe forono Bepxonnoi PaAu, BucoronoeaxHi HapogHi

Aenyrarr.r Yxpainz, 3BepraeMocb Ao Bac, ax AepxaBHr4x rvryxin - Tr4x, KoMy Hapo4

Vxpainra AeneryBaB Br4coKe rrpaBo ir siAnosiAaJruicrr 6yru rirovr Hafinuuloro

rrpeAcraBHr{rlbKoro opraHy sauroi.{epxaera 3 npoxaHHsM He BHocrrrrr Ha po3rrcA y
cecifiuiil sari BepxoeHoi PaAu Yrpainn Brrrle3a3naqeHi 3aKoHorrpoeKTr.r 3 orn{Ay
ua ixuto 3arpo3y cycninrHoMy Mrrponi ra araro4i, 3arpo3y xynrrypi fi cavro6yrnocri
yxpaincrroro HapoAy rd, nanirr, - caMoMy icnynaHnro yrpaincrroi AepxaBrl.

AOAATOK: 1. 3nepnennx Bceyrpaincsroi PaAra I{epron i penirifiurax
oprauieaqifi lo yrpaiucmoro HapoAy rrloAo SyHrqionyBaHHt
MoB ra 3arpo3 ceraparr4srvry ni4 24 tunut2006 poKy. (l aprcyw).

3 HuJlencHotu noqazoto.

+ Uur:ror/
+ CBflTOCJIAB

rouuil y Bceyrcpaiucurciil Padi l-{eprcoe i
peretuHux opzaHBaqtu,

Om equ i fnae a Vrcp aiu c urcot fp erco - Kamonuqurcoi I-{ epx eu



ЗВЕРНЕННЯ 
членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 

до українського народу 
 

Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних, організацій глибоко занепокоєні 
суспільною напругою, що виникла навколо таких важливих питань життя нашої держави, як 
функціонування мов та загроза сепаратизму.  

Мова – це дар Бога людям. Її покликання – єднати, а не розділяти людей, допомагати 
взаємному порозумінню, а не сіяти ворожнечу. Переконані, що в нашій державі не повинно 
мати місця протиставлення мов одна одній. Конституцією України не тільки закріплено 
державний статус української мови, але й закріплено обов’язок держави сприяти розвитку і 
функціонуванню російської та інших національних мов. Тому закликаємо державних, 
політичних і громадських діячів всіх рівнів додержуватися Конституції, не перетворювати 
мовне питання на предмет протистояння, не сіяти навколо його розв’язання ворожнечу й 
ненависть, пам’ятати про відповідальність за наслідки своїх рішень і дій не тільки перед 
народом, але й перед Богом.  

Так само відповідально потрібно поставитися і до питання сепаратизму, який становить 
загрозу незалежності й суверенітету нашої держави. Україна пройшла болісний 
багатосотлітній шлях до об’єднання своїх історичних земель в єдиній державі. Наш народ 
віддав мільйони життів за свою соборність, свободу і незалежність. Одним з його найбільших 
досягнень можна вважати вміння знаходити порозуміння, мирно розв’язувати навіть 
найскладніші питання. Цю нашу спільну якість потрібно цінувати, як найдорожчий скарб.  

Всяка ворожнеча і ненависть починається з того, що хтось думає про себе: «Я кращий за 
інших». Таким способом диявол – противник Бога і ворог людей – завжди сіяв зло на землі. І 
ми є живими свідками того, скільки мільйонів людей загинуло від того, що хтось вважав себе 
кращим за іншого. Ми – сини і доньки єдиного українського народу, у нас одна держава – 
Україна. Тому не можна протиставляти одну частину нашої Батьківщини іншим, не можна 
ділити Україну і її народ – це зло, від якого користі не здобуде ніхто, а нещастя зазнають всі.  

Ми – керівники різних Церков та релігійних організацій. Наші конфесії різними мовами 
й по-різному прославляють Бога та здійснюють своє служіння. Між нами відбуваються 
дискусії і ми по-різному ставимося до багатьох питань. Але заради спільного блага, заради 
єдності українського народу, задля забезпечення прав і свобод кожного, хто живе в Україні, 
ми знаходимо порозуміння та спільно працюємо на благо нашої Батьківщини, до чого 
закликаємо і всіх наших співгромадян.  

Історія довела, що у громадянських конфліктах немає переможців, а переможеним стає 
весь народ. Тому ми закликаємо весь український народ, без розрізнення на Схід і Захід, 
Центр, Північ і Південь, – бо ж чи не є ми всі однаково люди, діти того ж самого Небесного 
Отця – до порозуміння та співпраці, до злагоди, єднання і консолідації у розбудові нашого 
спільного дому – України. Мир в державі, єдність народу, взаємна повага – це наше 
дорогоцінне надбання. Бережімо та примножуймо його!  

Закликаємо на всіх Боже благословення! 

Філарет, Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, Патріарх 
Київський і всієї Руси-України; Володимир, Предстоятель Української Православної Церкви, 
Митрополит Київський і всієї України; Любомир (Гузар), Верховний Архієпископ Української 
Греко-Католицької Церкви, кардинал; Маркіян Трофим'як, заступник Голови Конференції Римсько-
Католицьких Єпископів України, єпископ; В’ячеслав Нестерук, Президент Всеукраїнського Союзу 
об'єднань євангельських християн баптистів; Михайло Паночко, Єпископ Церкви християн віри 
євангельської України; Леонід Падун, Старший єпископ Української Християнської Євангельської 
Церкви; В'ячеслав Горпинчук, Єпископ Української Лютеранської Церкви; Василь Райчинець, 
Старший пресвітер Союзу вільних церков християн євангельської віри України; Анатолій 
Глуховський, президент Українського Біблійного Товариства; Аблаєв Еміралі, муфтій Духовного 
управління мусульман Криму; Якоб Дов Блайх, Головний рабин м. Києва та України, Об'єднання 
іудейських релігійних організацій України.  

24 липня 2006 року 
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