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Вітаю всіх зі святом Хрещення Руси-України! 

Українська Хода (28 липня 2016) зібрала за нашими оцінками понад 30 тисяч учасників. 
Коли початок колони був вже на Михайлівській площі, то її завершення було біля 
Оперного театру. І це на всю ширину вул. Володимирської – шість полос дороги плюс 
широкі тротуари. 

Дякую всім, хто нас підтримав, дякую всім, хто взяв участь в ході та помолився за Україну, 
за мир, за перемогу, за єдність та визнання автокефалії Української Церкви! 

Архієпископ Євстратій – 

https://www.facebook.com/yevstr?hc_location=stream

 

Виступ Президента під час заходів з нагоди Дня 

хрещення Київської Русі – України 

 

 

  Ваша Святосте! 
Ваші блаженства! 
Пресвяті отці! 
Дорогі українці! 

 У цей історичний день ми молимося 
під хрестом святого рівноапостольного 
Володимира. З величного постаменту 
він ніби благословляє древні київські 
пагорби, якими ступала нога ще Андрія 
Первозванного. Благословляє всю 
нашу Русь-Україну, яка стоїть у віках 

вже понад тисячу років після 
Володимирового Хрещення, - і 
стоятиме вічно!  
 Непохитний фундамент під українську 
державу своїм доленосним вибором 
заклав великий князь-хреститель. Вже 
за його сина Київ став центром 
потужної європейської держави, 
глибоко інтегрованої у політичні, 
соціальні і культурні процеси 
континенту. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0?source=feed_text&story_id=1034713393243611
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/02/64/49/f13600827efb398611195aade2df66d4_1469685962_extra_large.jpeg
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/02/64/49/f13600827efb398611195aade2df66d4_1469685962_extra_large.jpeg
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/02/64/49/f13600827efb398611195aade2df66d4_1469685962_extra_large.jpeg
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 Як мудрий і далекоглядний 
державний діяч Володимир відчув 
могутній потенціал християнства. 
«Праця Володимира була епохальною 
в житті української народу, за що князя 
цього й названо Великим. Це справді 
був великий реформатор, який міцною 
рукою повів Україну на Захід і 
прищепив їй західну культуру», - писав 
митрополит і просвітитель Іларіон 
Огієнко.    
 Вогник благодатного вогню ми 
отримали з Константинополя, звідки 
прибули до нас перші єпископи і 
священики. З Царгорода христова віра 
прийшла до Києва, на береги Дніпра, і 
вже саме звідси поширилася на інші 
східнослов'янські терени та сусідні 
народи. Константинопольська Церква 
для нас була, є й буде Церквою-
матір’ю, до якої ми, її чада, зверталися 
і будемо звертатися по допомогу, - в 
тому числі у подоланні розділення, яке 
сьогодні болить православним 
українцям.     
 За рік, що минув від попереднього 
Дня Хрещення, багатолітніми трудами 
Його Всесвятості Варфоломія відбувся 
історичний Святий і Великий Собор 
Православної Церкви - хоча його й 
намагалися зірвати деякі деструктивні 
сили. Ми знаємо: багато зусиль було 
докладено Його Всесвятістю для 
організації Собору і дуже раді тому, що 
він успішно пройшов і прийняв важливі 
документи.    
 За цей рік як український Президент я 
мав добру нагоду зустрітися з 
Вселенським Патріархом. Твердо 
переконався, що Його Всесвятість 
молиться за Україну і думає над тим, як 
допомогти нам вирішити наші 
проблеми.    
 Сьогодні я особливо радий вітати 
серед нас його високоповажного 
представника, архієпископа 
Тельміського Іова. Перекажіть, 
владико, Його Всесвятості, що 
Православна Церква в Україні 
потребує невідкладної уваги з боку 

Вселенського Константинопольського 
Престолу. Він – єдиний, хто 
спроможний допомогти православним 
України об’єднатися та врегулювати 
канонічний статус Української Церкви в 
структурі світового Православ’я. 
 Соціологічні опитування показують, 
що дедалі більша кількість 
православних громадян України хочуть 
мати, - як це заведено в усьому 
православному світі і більшості 
православних країн - єдину помісну 
автокефальну церкву. Церкву, 
євхаристійно й молитовно поєднану, 
але адміністративно незалежну від 
інших церковних юрисдикцій. Це 
історичний тренд, який не може 
оминути і Україну.   
  До тих же, хто цього ще не відчуває, 
хотів би апелювати словами покійного 
Митрополита Володимира Сабодана: 
«Автокефалія – це спосіб організації 
церковного життя, свідчення кількісного 
та якісного зростання Церкви, її 
здатності до самостійного буття». 
 Світлої пам’яті владика нагадував, що 
завжди після здобуття незалежності 
державою починалася дискусія про 
автокефалію. Так було в Греції, Сербії, 
Румунії, Болгарії, Грузії, Албанії тощо. 
Ясно, що ми не будемо байдуже 
спостерігати за втручанням іншої 
держави в наші церковні справи, за її 
спробами використати в своїх 
інтересах почуття частини українських 
православних.    
 І це одна з причин, чому Верховна 
Рада аргументовано звернулася до 
Архієпископа Константинополя і Нового 
Риму, Вселенського Патріарха 
Варфоломія щодо надання Томосу про 
автокефалію Православній Церкві в 
Україні.    
 Слід виходити з давнього канонічного 
принципу: громадянським та 
земельним розподілам нехай слідує і 
розподіл церковних справ.  
 З великою надією в Києві сприйняли 
звістку про те, що Священний Синод 
Константинопольського Патріархату 
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створює спеціальну комісію для 
розгляду заяви українського 
парламенту.   
 Впевнений, що завдяки участі Його 
Всесвятості у вирішенні цього 
важливого питання між Українською 
Церквою та Константинополем 
складуться унікальні стосунки, які 
дозволять подолати чимало негативних 
тенденцій у житті сучасного 
Православ’я.  
 Шановно українська громадо! 
 Всі ми пишаємося тим, що наша 
країна за 25 років засвідчила відданість 
демократії; демонструвала й 
демонструє повагу до прав і свобод 
громадян, національну релігійну 
толерантність. Як, для прикладу, не 
порадіти тому, що сьогоднішнє 
християнське свято прийшли розділити 
з нами глави інших церков - Об’єднання 
іудейських релігійних організацій 
України Яков дов Блайх і муфтій 
Духовного управління мусульман 
України Ахмед Тамім.  
 Переконаний, що релігійний мир, 
взаємна повага державно-церковного 
партнерства є вагомим здобутком 
України. І ми це надбання маємо 
берегти особливо тепер, у час великих 
випробувань.   
 Два з половиною роки тому Москва 
розв’язала війну проти золотоверхого 
Києва. І речі треба називати своїми 
іменами. Сам Спаситель вчив, що є 
чітка межа між правдою і неправдою: 
«Нехай слово ваше буде так-так, ні-ні». 
Категорично не сприймаю паліативні 
форми як-то абстрактний «збройний 
конфлікт» чи «збройне протистояння». 
Це оцінки з чужого, неукраїнського 
голосу. Те, що відбувається на Сході, 
називається «нашестям чужинців». 
Думаю, цьому українському 
словосполученню не складно знайти 
аналог і в церковнослов’янській мові. 
 Хочу висловити вдячність тим 
церквам і релігійним організаціям, усім 
громадам, які твердо стали на захист 
України як до справді богоугодної 

справи.   
 Вдячний тим з вас, хто продовжує 
підтримувати Божим словом, молитвою 
і гуманітарною допомогою наші Збройні 
Сили, всіх захисників України. 
 Висловлюю вдячність усім, хто 
допомагає полегшити страждання 
мирного населення, спричинені 
російською агресією та 
промосковськими бандами. 
 Попри міжнародну підтримку нашої 
боротьби, ми знаємо, що перемога 
залежить від нас. І найголовніша 
духовна зброя нашої перемоги – це 
наша єдність.  
 Звертаюся до вас, дорогі отці та 
владики, співвітчизники, із закликом і 
надалі молитися за воїнів, нащадків 
Володимирової дружини, які поклали 
своє життя, боронячи незалежність 
нашої Вітчизні. Також закликаю 
помолитися за тих героїчних солдат та 
офіцерів, які зараз несуть службу і 
захищають нас.   
 Щоб визволитися нам, українцям, від 
нашестя чужинців, «молимось до Тебе, 
Владико миру i спокою нашого, щоб як 
щезає дим, так нехай щезнуть вороги 
нашi; i як порох розсипається вiд вiтру, 
так нехай розвiються їхнi злi задуми 
знищити державу нашу Українську». 
 До нашої спільної молитви за 
вигнання чужинців хай приєднається 
небесний заступник Русі-України, її 
хреститель, рівноапостольний князь 
Володимир. Вірю, Він з нами. Піднявши 
однією рукою хрест, з іншої не випускає 
меча, щоб боронити нашу рідну землю. 
Вітаю всіх з Днем Хрещення України. 
Вічна пам’ять Володимиру Великому! 
Слава Україні! 
 

 
 

 16-26 червня 2016 р. на о. Крит 
(Греція) під головуванням Його 

http://www.cerkva.info/en/news/local-churches/8618-holycouncil.html
http://www.cerkva.info/en/news/local-churches/8618-holycouncil.html
http://www.cerkva.info/en/news/local-churches/8618-holycouncil.html
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Всесвятості Вселенського Патріарха 
Варфоломія відбувся Святий і Великий 
Собор Православної Церкви. Собор 
був скликаний на підставі спільного 
рішення 14 Автокефальних Помісних 
Православних Церков, яке було 
ухвалене на Синаксі (зібранні) 
Предстоятелів у Шамбезі (Швейцарія) в 
січні 2016 р. Підготовка до цього 
Собору велася протягом 55 років від 
часу І Всеправославної наради на о. 
Родос (1961р.), були опрацьовані теми 
для розгляду та проекти документів 
Собору. Однак, під впливом 
зовнішніх нецерковних факторів за 
лічені дні до визначеної дати Собору по 
черзі Болгарська, Антиохійська, 
Грузинська та Московська Церкви 
оголоси про неможливість для них 
взяти участь у Соборі та вимагали 
перенесення його дати та 
«продовження підготовки». Хоча 
Болгарська, Антиохійська і Грузинська 
Церкви висловили дещо відмінні 
причини своєї неучасті в Соборі, 
фактично головною причиною та 
спонукуючим фактором для них також 
стала позиція Московського 
Патріархату.    
 Попри офіційні запевнення у бажанні 
провести Собор, Московська патріархія 
не була і не є зацікавлена в цьому. 
Адже Святий і Великий Собор 
Православної Церкви на о. Крит 
створив прецедент і механізм 
виявлення соборності в рамках не 
однієї Помісної Церкви чи кількох 
Церков, як було протягом багатьох 
століть, але у Всеправославному 
вимірі. Через цей механізм було в наш 
час підтверджене особливе служіння 
Вселенського Патріарха не лише як 
першого серед ієрархів Православних 
Церков, але і як голови 
Всеправославного Собору. 
Московський Патріархат послідовно 
бореться проти цього, бажаючи самому 
домінувати у Вселенському 
Православ’ї. Таке протистояння Москви 
і Константинополя, намагання 

Московського Патріархату домінувати у 
Вселенському Православ’ї як «Третій 
Рим» і було головною причиною надто 
тривалої підготовки до Собору та 
спроби відстрочити його в останню 
мить.      
 У Київській Патріархії із 
задоволенням сприйняли той факт, що 
більшість Помісних Церков не 
піддалися маніпуляції та шантажу, а 
Великий Собор відбувся у раніше 
визначений строк. Як і отці Собору, ми 
сподіваємося, що такі Великі Собори 
стануть регулярними – раз на 5-10 
років, що підкреслить існування 
Православної Церкви не як 
конфедерації, а як справді єдиної 
Церкви, на чому наголошує 
Вселенський Патріарх.   
 У Київському Патріархаті з 
розумінням ставляться до того, що до 
участі в Соборі не були запрошені наші 
делегати, адже питання визнання 
статусу автокефалії нашої Церкви 
іншими Помісними Церквами ще 
потребує свого вирішення. Однак 
Київський Патріархат з довірою та 
любов’ю ставлячись до Матері Церкви 
Константинопольської та інших 
однодумних з нею Помісних 
Православних Церков, вважає що їхні 
делегації змогли достойно засвідчити 
думку Православної Церкви у 
питаннях, які розглядалися Собором. 
 Позиція і ставлення Київського 
Патріархату до Великого Собору і його 
рішень офіційно будуть засвідченні на 
найближчому засіданні Священного 
Синоду УПЦ КП. Однак вже зараз 
маємо підкреслити, що це ставлення є 
позитивним, а ухвалені Собором 
документи приймаються як вираження 
позиції всієї Православної Церкви. 
 Щодо питання, яке найбільше хвилює 
православних в Україні, а саме 
визнання автокефалії нашої Церкви, то 
маємо наголосити на тому, що воно 
знаходиться у компетенції 
Вселенського Патріарха і Матері-
Церкви Константинопольської. Саме до 
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них, а не до Великого Собору, були 
звернення у цій справі як від Київського 
Патріархату, так і від держави в особі 
Верховної Ради України. Офіційний 
представник Патріархату архієпископ 
Тельмісський Іов засвідчив, що 
звернення щодо надання Томосу про 
автокефалію буде розглянуте 
Вселенським Патріархом і Синодом 
Константинопольського Патріархату і 
ми очікуємо такого розгляду та будемо 
працювати задля прийняття 
позитивного рішення.   
 У Київській Патріархії висловлюють 
радість з приводу того, що Вселенське 
Православ’я відкидає диктат 
Московського Патріархату, виразом 
чого стало і проведення Великого 
Собору попри спроби Московської 
патріархії його зірвати. Разом з тим 
висловлюємо жаль, що сама 
Московська Церква далі йде шляхом 
розколу та розділення, етнофілетизму 
(домінування національного над 
церковним) та етатизму 
(прислужництва державній владі), чим 
несе шкоду як своїй пастві, так і всій 
Православній Церкві. Сподіваємося, 
що з допомогою Божою за натхненням 
Святого Духа і цей виклик буде 
подоланий, а єдність Православної 
Церкви – збережена і утверджена. 

 

У РАЗІ ОТРИМАННЯ 

ТОМОСА ПРО 

АВТОКЕФАЛІЮ, УПЦ КП 

ВИМАГАТИМЕ ВИЗНАННЯ 

НЕ УКРАЇНСЬКОЮ УПЦ 

(МП), – ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ 

  Про перебіг і значення великого 
Собору Православних Церков, який 
відбувався з 16 до 26 червня на Криті і 
в якому взяли участь предстанвики 10 з 
14 Правослоавних Церков світу, 
Патріарх Філарет розповів івано-
франківським журналістам на прес-

конфренції під час його візиту на 
Прикарпаття.   
 Головною метою приїзду Патріарха 
Філарета було відвідання Манявського 
Хресто-Воздвиженського монастиря. 
Саме там щороку 7 липня, коли 
вшановуємо Івана Хрестителя, 
відбувається велика патріарша проща 
та Богослужіння. З кожним роком до 
Маняви прибуває все більше прочан, і 
не лише з України.  
 «Готували цей Собор протягом більше 
50 років, – розповів на прес-коефренції 
Патріарх. – Врешті-решт, всі Церкви 
домовилися про те, що він відбудеться, 
щоправда, на прохання Московського 
Патріарха його перенесли зі Стамбулу 
на Крит. З політичних причин.  Перед 
Собором між усіма Церквами, які мали 
бути присутні узгодили дату, місце 
проведення та проекти всіх документів, 
що розглядалися на ньому.  Але 
Москва несподівано відмовилася брати 
участь у ньому. Хоча не першою 
заявила про це. Думаю, що підбурила 
інших – Болгарську, Сербську, 
Антіохійську, Грузинську Православні 
Церкви, на які має вплив.  Згодом 
Сербська Церква все ж приєдналася до 
Собору.  Отже, Москва мотивувала 
свою відсутність тим, що Собор 
потрібно перенести на інший рік. Але 
Вселенський Патріарх Варфоломій 
наполіг на своєму.  Скликав Синод, 
який постановив проводити Собор.  
Подія відбулася. Було прийнято всі 
документи як і планувалося – про 
визначення автономії, про піст, про 
шлюб  та відношення православної 
Церкви. Ті Церкви, які не взяли участі, 
теж були не проти прийняття цих 
документів, але очікують на ще інший 
Собор. Московський Патріархат ще 
свого остаточного слова не сказав. 18 
липня відбудеться засідання 
Священного Синоду МП, після якого 
заявлять про своє ставлення 
до Собору, що відбувся». 
 Патріарх Філарет вважає, що така 
реакція РПЦ та позиція Вселенського 
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Патріарха Варфоломія щодо 
проведення Собору православних 
Церков означає кінець Третього Риму, 
яким вважала себе Москва протягом 
століть. Отже, зараз припинився її 
великий вплив у православному світі. 
«РПЦ не вдалося зупинити Патріарха у 
проведенні Собору, – резюмує очільник 
УПЦ КП. – Саме тому, що вона 
перестала бути Третім Римом. Загалом 
Росія перестала впливати на світову 
політику, хоча хотіла б займати 
провідне становище у світі. Та зараз 
вона не така сильна як був СРСР». 
 Питання українського православ’я під 
час Собору не обговорювалося. Хоча, 
як розповів Патріарх Філарет, 
обговорювали його в кулуарах. Отже, 
загальна думка очільників різних 
Церков – це не є справою Росії, а 
всього православ’я. Також Патріарха 
Варфоломія. «Адже, явого 
часу Київська митрополія не законно 
була приєднана до РПЦ, - наголошує 
Патріарх Філарет. – Отже, тому РПЦ не 
визнає її зараз, вважаючи Україну 
своєю канонічною територією. В свою 
чергу, Вселенський Патріарх так не 
вважає, а визнає Україну своєю 
канонічною територією.  Тому він має 
право дати Томос на автокефалію 
Української Православної Церкви. Про 
це ми його і просимо. У цьому нас 
підтримує українська влада. Президент 
і Верховна Рада звернулися з цим 
проханням до Патріарха Варфоломія. 
Українська інтелігенція зібрала більше 
5 тисяч підписів і теж передасть йому. 
Є також тисячі листів-звернень від 
вірних».     
 У разі отримання Томоса про 
автокефалію, першим, що могла б 
зробити УПЦ КП – це вимагати 
визнання не українською УПЦ (МП). 
Надалі відбулася б перереєстрація 
парафій чи на УПЦ КП чи на РПЦ. 
Відбуватися це мало б без тиску. 
  «В будь-якому випадку в Україні буде 
одна єдина Православна Церква, - 

резюмує очільник УПЦ КП. – Коли – 
залежить від Бога».   

 

ЩЕ ОДНА ПОДІЛЬСЬКА 

ПАРАФІЯ ВИРВАЛАСЯ З 

ДУХОВНОГО ПОЛОНУ 

МОСКОВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТУ 

      
 Свято-Миколаївська парафія с. 
Нестерівці та Свято-
Пантелеймонівська парафія с. 
Харитонівка, Дунаєвецького району 
разом з настоятелем, протоієреєм 
Петром Бабієм з юрисдикції 
Московського Патріархату в Україні, 
перейшла до Хмельницької Єпархії 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату. 
 Позавчора парафіяни на своїх 
загальних зборах одноголосно 
прийняли рішення – в час війни з 
російським окупантом залишатись 
надалі в «духовних обіймах» Москви – 
це зрада Українському Православ’ю та 
своєму, українському, 
багатостраждального народу.  
 Сьогодні в день пам’яті Блаженного 
Августина та в день державного свята 
– Дня Конституції України, 
Високопреосвященний Владика 
Антоній, митрополит Хмельницький і 
Кам’янець-Подільський, видав указ про 
прийняття в клір єпархії протоієрея 
Петра Бабія та призначення його 
настоятелем на ці парафії згідно 
прохання вірян та загальних зборів. 
 Коментуючи цю радісну подію, 
Високопреосвященний Владика 
Антоній відзначив: «Колись на початку 
дев’яностих років разом з отцем 
Петром я вчився в одній групі в 
Київський Духовній Семінарії. І ось, 
через 25 років років, Боже провидіння 
нас знов поєднало. Слава Богу за все!» 
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Концерт присвячений 

візиту в Коломийську 

єпархію Святійшого 

Патріарха Філарета 

 25 червня увечері у Коломийському 
міському палаці культури “Народний 
Дім” відбувся святковий концерт 
присвячений візиту до Коломийської 
Єпархії Святійшого Патріарха 
Київського і всієї Руси-України 
Філарета.    
 На урочистому заході разом із 
Святійшим Патріархом Філаретом були 
присутні: митрополит Львівський і 
Сокальський Димитрій, архієпископ 
Дрогобицький і Самбірський Яків, 
архієпископ Чернівецький і Кіцманський 
Онуфрій, єпископ Тернопільський і 
Теребовлянський Павло, Єпископ Іоан 
(Бойчук).    
 Також на святковий концерт прибули 
високоповажні гості: Голова Івано-
Франківської обласної державної 
адміністрації Олег Гончарук, Голова 
Івано-Франківської обласної ради 
Олександр Сич, Народний Депутат 
України Юрій Соловей, Коломийський 
міський Голова Ігор Слюзар, голови 
районних державних адміністрацій та їх 
заступники, голови районних рад та їх 
заступники, депутати Івано-
Франківської обласної та районних рад, 
депутати Коломийської міської ради, 
вояки Коломийської станиці ОУН-УПА, 
воїни АТО, воїни афганці, меценати, 
громадськість, журналісти.  
 Урочистості розпочалися із молитви 
“Отче наш” у виконанні Архієрейського 
Хору кафедрального собору 
Преображення Господнього міста 
Коломиї та благословення Святійшого 
Патріарха Філарета.   
 Далі для Предстоятеля Української 
Церкви та гостей виступали кращі 
колективи Коломийщини: народний 
аматорський ансамбль танцю 
“Прикарпаття” Будинку культури села 
Велика Кам’янка із твором “Вітання з 

Карпат” та музично-хореографічною 
композицією “Ми діти твої, Україно” 
(керівник – заслужений працівник 
культури України Ганна Огородничук), 
муніципальний оркестр народних 
інструментів “Трембіта” МПК “Народний 
Дім” (керівник – Ігор Могильняк) із 
композицією “Свято в Карпатах”, 
народний аматорський фольклорно-
етнографічний колектив “Ключівські 
візерунки” Народного дому села 
Великий Ключів (керівник – Марія 
Бойчук) із постановкою “Фрагмент 
гуцульського весілля”, Ярина 
Максим’юк із піснею “Україна і Бог”, 
народний ансамбль танцю “Сварга” 
МПК “Народний Дім” із сюжетно-
хореографічною композицію про героїв 
Небесної сотні (керівник – Мирослава 
Воротняк).     
 У проміжках між концертними 
номерами для присутніх у залі лунали 
короткі відомості із життя та 
довголітньої плідної діяльності 
Святійшого Патріарха Філарета, яка є 
прикладом жертовного служіння й 
любові для всіх українців. 
 Після виступів творчих колективів на 
сцену піднявся Святійший Патріарх 
Київський і всієї Руси-України Філарет. 
Також до слова запросили Голову 
Івано-Франківської ОДА Олега 
Гончарука, Голову Івано-Франківської 
обласної ради Олександра Сича, 
Коломийського міського Голову Ігоря 
Слюзара. Очільники влади звернулись 
до Його Святості з вітальним словом та 
висловили вдячність за візит і 
подарували пам’ятні подарунки.  
 Далі Патріарх Філарет звернувся до 
присутніх зі словом, в якому зазначив, 
що Господь допустив війну на Донбасі 
та захоплення нашої території для того, 
щоб виявити нашу любов до Держави і 
свого народу. «Якщо б цієї війни не 
було, то ми б не об’єднались» - 
зазначив у своєму слові Святійший 
Владика.    
 Промову Патріарха зал переривав 
гучними оплесками.  

http://www.cerkva.info/en/news/patriarch/8619-kontsertprysvyachenyyvizytuvkolomyyskuyeparkhiyusvyatiyshohopatriarkhafilareta.html
http://www.cerkva.info/en/news/patriarch/8619-kontsertprysvyachenyyvizytuvkolomyyskuyeparkhiyusvyatiyshohopatriarkhafilareta.html
http://www.cerkva.info/en/news/patriarch/8619-kontsertprysvyachenyyvizytuvkolomyyskuyeparkhiyusvyatiyshohopatriarkhafilareta.html
http://www.cerkva.info/en/news/patriarch/8619-kontsertprysvyachenyyvizytuvkolomyyskuyeparkhiyusvyatiyshohopatriarkhafilareta.html
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 Далі від імені Патріарха Філарета всім 
учасникам святкового концерту були 
вручені квіти.   
 Наприкінці святкової концертної 
програми Архієрейський Хор 
кафедрального собору Преображення 
Господнього міста Коломиї (керівник – 
Володимир Крив’юк) виконав духовний 
Гімн України – «Боже Великий, 
Єдиний». На завершення весь зал 
однодушно заспівав Cвятійшому 
Патріарху Многоліття.   
 Щирими молитвами благаємо у 
Всевишнього многих літ життя 
Патріарху Київському і всієї Руси-
України Філарету на подальше 
служіння Господу та українському 
народу. 

 

11 автокефальних церков 

на Коломийщині перейшли 

до Київського патріархату 

 
На Коломийщині 11 релігійних 

громад автокефальних церков разом 
зі священиками на основі протоколу 
зборів одноголосно перейшли у 
підпорядкування Української 
православної церкви Київського 
патріархату.  

Ці храми були прийняті до складу 
Коломийської єпархії УПЦ КП та 
перейшли під юрисдикцію владики 
Юліана (Гатали),  повідомляє 
“Дзеркало Коломиї”. 

– Храм Благовіщення Пресвятої 
Богородиці (Підгайчики), 

– храм Різдва Пресвятої Богородиці 
(Малий Ключів), 

– храм Введення в храм Пресвятої 
Богородиці (Марківка), 

– храм Воздвиження Чесного 
Хреста (Кобилець), 

– храм Перенесення Мощей 
святителя Миколая (Замулинці), 

– храм Святого Духа (Турка), 

– храм Успіння Пресвятої 
Богородиці (Джурків), 

– храм святого Апостола Андрія 
Первозванного (Мала Кам’янка), 

– храм Різдва Господнього (Малий 
Гвіздець), 

– храм Різдва Пресвятої Богородиці 
(Загайпіль), 

– храм Різдва Пресвятої Богородиці 
(Слобода). 

Віряни переконані: автокефальна 
церква є сателітом Московського 
патріархату, яка не єднає, а, навпаки, 
роз’єднує Церкву і прихожан. 

Як повідомили в єпархії, процес 
переходу триває. Зараз очікується 
друга хвиля. Вже цієї неділі, 31 липня, 
відбудуться збори громад ще в шести 
парафіях Коломийського району. 

Нагадаємо, торік на парафіяльних 
зборах громада церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці села Михалків 
Коломийського району проголосувала 
за вихід із підпорядкування УПЦ 
Московського патріархату. Селяни 
заявили про перехід в юрисдикцію 
Української Православної Церкви 
Київського патріархату. На 
Прикарпатті це перша церква, яка 
вийшла з підпорядкування 
Московському патріархату за останні 
20 років. 

До слова, на Коломийщині 
розміщено найбільше на Прикарпатті 
храмів Московського патріархату. З 
31-го храму та монастиря на 
Коломийщині зосереджені дев’ять. 
Два з них – безпосередньо в Коломиї: 
Свято-Успенський собор та Свято-
Благовіщенський храм. 

 
Архієпископ Євстратій: 

"Закликаємо до Української 

ходи всіх, хто за Єдину Помісну 

Православну Церкву" 

 20 липня 2016 року, в УКРІНФОРМІ 
відбулася прес-конференція на тему: 
"Українська хода - анонс заходів 

http://dzerkalo.media/
http://dzerkalo.media/moskovskiy-patriarhat-vtrativ-odnu-parafiyu-na-kolomiyshhini/
http://dzerkalo.media/moskovskiy-patriarhat-vtrativ-odnu-parafiyu-na-kolomiyshhini/
http://dzerkalo.media/moskovskiy-patriarhat-vtrativ-odnu-parafiyu-na-kolomiyshhini/
http://dzerkalo.media/moskovskiy-patriarhat-vtrativ-odnu-parafiyu-na-kolomiyshhini/
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Київського Патріархату з відзначення 
річниці Хрещення Руси-України" за 
участю голови Інформаційного 
управління та речника Київської 
Патріархії архієпископа Чернігівського і 
Ніжинського Євстратія. 
 Традиційна Хресна хода, яку проведе 
в столиці 28 липня Українська 
Православна Церква Київського 
Патріархату, нині матиме особливий 
акцент - вона має продемонструвати 
світові і Вселенському Патріархату в 
Константинополі, що влади Російської 
церкви в Україні не хочуть. На цьому 
наголосив архієпископ Євстратій під 
час прес-конференції.   
 "Цього року ми дали неофіційне 
найменування цій події - Українська 
хода. Вона має об'єднати всіх, хто 
бажає добра, миру, перемоги Україні і 
визнання автокефалії Української 
Православної Церкви. Цього року ми 
особливо закликаємо всіх долучитися 
28 липня до урочистих заходів. Пройти 
Хресною ходою, помолитися за 
Україну, показати собі і всьому 
суспільству, друзям і ворогам, що 
український народ бажає, щоб в Україні 
була Єдина Помісна Православна 
Церква", - підкреслив архіпастир. 
 Владика Євстратій повідомив, що 27-
28 липня Українська Церква 
відзначатиме річницю хрещення 
Київської Руси-України.   
 "27 липня увечері, о 17:00, у 
Володимирському соборі розпочнеться 
Всенічне бдіння на честь свята 
Хрещення. Очолить богослужіння 
Святійший Патріарх Філарет, у 
співслужінні єпископату і духовенства 
Церкви Київського Патріархату. 
Наступного дня, 28 липня, о 9:00, у 
Володимирському соборі розпочнеться 
Божественна літургія. Після її 
завершення, близько 11:00-11:20, від 
Володимирського собору вирушить 
традиційна Хресна хода", - сказав 
архієпископ.    
 Архієпископ Євстратій уточнив, що 
Хода рухатиметься бульваром 

Шевченка до перехрестя з вулицею 
Володимирською, далі 
Володимирською повз Софійську 
площу, через Михайлівську площу по 
вулиці Трьохсвятительській до 
пам'ятника святому князю Володимиру 
Великому, де завершиться молебнем. 
Очолить усі богослужіння і Хресну ходу 
Святійший Патріарх Філарет. 
 Владика також нагадав, що у червні 
цього року Верховна Рада 
проголосувала за звернення до 
Вселенського Патріарха Варфоломія з 
проханням надати томос про визнання 
автокефалії Православної Церкви в 
Україні.     
 Нещодавно у Константинопольській 
Патріархії відбулося засідання Синоду, 
і це звернення було офіційно передане 
на розгляд спеціальної синодальної 
комісії, яка має надати Синоду свої 
рекомендації.    
 За словами голови Інформаційноо 
управління, противники надання 
автокефалії Українській церкві нині 
зосередили всі сили для того, щоб не 
допустити цього визнання. Група 
депутатів Верховної Ради - 38 
депутатів - спрямувала альтернативне 
звернення, в якому просять не 
визнавати Українську церкву 
автокефальною.  
 "Російські державні діячі, зокрема МЗС 
РФ, заявляють, що це звернення є 
незаконним. Релігійні діячі, підлеглі 
Московському патріархату, також 
критикують це звернення і намагаються 
зробити все для того, щоб показати, в 
тому числі і Константинопольському 
Патріарху, що тут люблять 
Московський Патріархат, Російську 
церкву, їй підлягають і тільки її 
настанов і юрисдикції бажають. І це 
одне із завдань, яке поставлено перед 
кервіництвом Церкви Московського 
Патріархату в Україні для того, щоб 
проводити масові заходи, які мають 
продемонструвати Вселенському 
Патріарху, що тут ніякої іншої церкви, 
крім російської, не хочуть. Вселенський 
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Патріарх обізнаний із ситуацією в 
Україні. Але важливо, щоб не тільки 
ієрархи, Верховна Рада, громадські 
діячі, інтелігенція, а все суспільство 
показали, що церковної незалежності, 
помісного статусу Православної 
Церкви в Україні бажає український 
народ", - наголосив архієпископ 
Євстратій.   
 Владика запросив всіх, хто хоче, щоб 
в Україні була Єдина Помісна 
Православна Церква, взяти участь в 
Українській ході 28 липня цього року. 

 

Трамп виключив з 

програми Республіканців 

передачу зброї Україні 

 
 Хоча більшість лідерів американської 
політичної сили, які відповідають за 
міжнародну політику, виступають за 
передачу зброї українським солдатам. 
Трамп змусив республіаканців 
виключити з програми пункт про 
передачу зброї Україні.   
 Вірогідність того, що одіозний 
мільярдер Дональд Трамп стане 
єдиним кандидатом від 
Республіканської партії на виборах 
президента США, зростає. Водночас 
він веде закулісну роботу, намагаючись 
добитися, щоб нова республіканська 
платформа не закликала до передачі 
зброї Україні для боротьби проти 
російських і терористичних військ в 
Донбасі. Про це сьогодні пише 
Washington Post, додаючи, що 
більшість республіканських лідерів, які 
відповідають за міжнародну політику, 
підтримують ідею озброїти українських 
солдатів. Видання нагадує, що Трамп 
раніше відкидав всі заклики підтримати 
Україну в той час,я к вона воює проти 
Росії. А голова виборчої кампанії 
мільярдера – Пол Манафорт – 
впродовж десяти років був лобістом 
колишнього проросійського 

українського президента Віктора 
Януковича.    
 Республіканські делегати були дуже 
здивовані на зустрічі комітету з питань 
національної безпеки в Клівленді, коли 
представники кампанії Трампа почали 
переконувати Республіканську партію 
виключити з офіційної програми 
передачу зброї Україні. Член комітету 
від Техасу Даяна Денман, яка 
підтримувала кандидата-республіканця 
Теда Круза, запропонувала платформі 
посилити санкції проти Росії, збільшити 
допомогу для України і забезпечити її 
летальною оборонною зброєю. 
"Сьогодні ідеали вільної і згуртованої 
Європи, які були сформульовані після 
Холодної війни, постали перед великим 
випробуванням російської агресії проти 
України. Українських народ заслуговує 
нашої прихильності і підтримки в їхній 
боротьбі", - сказала Денман. 
Представники Трампа на зустрічі, які 
мали повноваження лише 
спостерігачів, втрутилися.  
 За підтримки делегатів, які 
підтримують мільярдера, домоглися 
того, що питання про озброєння 
української армії було виключене з 
програми республіканців. Денман 
спробувала переконати не робити 
цього, але їй не вдалося. "Мене 
стурбувало те, що вони спочатку 
відклали мою пропозицію, а потім 
зовсім її видалили. Я сказала: "В чому 
ваша проблема з країною, яка лише 
хоче лишитися вільною?" Це ж дуже 
просто", - сказала вона.  
 Зрештою, представники Трампа 
добилися того, що з програми зникла 
чітка теза про передачу зброї. Її 
замінило більш розмите 
формулювання про те, що США 
"нададуть належну підтримку". Члени 
комітету проголосували щодо цих змін і 
внесли поправку в програму 
Республіканської партії. Видання 
зауважує, що тепер офіційна позиція 
партії щодо передачі зброї України 
буде суперечити позиції майже всім її 
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лідерам, які відповідають за 
національну безпеку. "Це ще один 
приклад того, що Трамп йде проти 
лідерів Республіканської партії і її 
основної позиції, що демонструє, 
наскільки він буде небезпечним для 
Америки і світу", - сказала інший член 
комітету Рейчел Хафф.  
 Видання нагадує, що Трамп не 
єдиний політик в США, який 
відмовляється від ідеї передачі зброї 
армії України. Президент Барак Обама 
також не дозволив цього зробити, 
попри рекомендації чиновників з питань 
Європи в Держдепартаменті США, а 
також американських військових. 
Вашингтон передав Києву лише 
нелетальне обладнання і певну 
допомогу. Водночас, ставлення Трампа 
до Росії завжди було більш дружнім, 
ніж більшості республіканців.  
 Він говорив, що "порозуміється" з 
Володимиром Путіним і що для нього 
стало "великою честю", коли російський 
президент похвалив його. Трамп 
активно вів бізнес в Росії і часто їздив 
туди з 1987 року. Минулого серпня він 
заявив, що йому "байдуже" чи вступить 
Україна в НАТО. А у вересні він 
говорив, що війна в Донбасі – це 
"проблема, яка більше впливає на 
Європу, ніж на нас". Для Трампа 
найбільша загроза для Європи не 
Росія. Про це, як пише Washington Post, 
кажуть люди з близького кола 
мільярдера. Він переконаний, що США 
повинні зосередитися на тому, щоб 
допомогти Європі побороти ісламських 
тероризм і відкрити кордони, а не 
боротися з Путіним. Він закликав 
скоротити зобов'язання США перед 
союзниками по НАТО. Трамп просто не 
бачить жодної небезпеки з боку Росії. 
 За словами Денман, рішення 
команди Трампа відмовитися від 
передачі зброї Україні "зраджує 
американську рішучість у підтримці 
демократій по всьому світі". Вона 
підкреслила, що саме це ключова 
цінність Республіканської партії. 

"Український народ намагається 
порвати з минулим і лишитися вільним. 
Ми зобов'язані простягнути руку 
допомоги тим, хто бореться за свою 
свобод", -  сказала Денман, додавши, 
що прихильна до курсу Рональда 
Рейгана у міжнародній політиці, яка 
полягала в досягненні миру з позиції 
сили. "Трамп дуже часто нагадує про 
Рейгана, коли говорить про 
американську роль у світі. Але 
колишній президент США хоч і вів 
переговори з Радянським Союзом, він 
завжди виступав проти російської 
агресії в Європі і захищав демократичні 
принципи закордоном.   
 Коли програма платформи буде 
опублікована, республіканці побачать, 
як далеко від доктрини Рейгана їхню 
партію віднесло завдяки Трампу", - 
йдеться в статті.     
 В цей же час, кандидат від 
Демократичної партії Хіларі Клінтон 
неодноразово засуджувала вторгнення 
Росії в Україну і критикувала Трампа за 
симпатію до Москви. Під час кампанії 
вона заявила, що у разі обрання 
Трампа, у Кремлі буде свято. 
 

 

В Катедрі Святого Андрія 

Помісної Української 

Православної Церкви 

Київського Патріархату  

 

ОХРЕЩЕНО 
 
2 липня Мілу Щепкін     
доньку Ольги і Володимира Щепкін 
 
9 липня Роджера Родрігес   
сина Елізабет і Оскара Родрігес 
 
10 липня  Іванку Райн    
доньку Христини і Ніколаса Райн 
 
15 липня Алейну Будко     
доньку Рахел і Михайла Будко 
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16 липня Етана Гайд     
сина Марієти і Еріка Гайд 
 
17 липня Елизавета Ройзенгурт  
доньку Христини і Ігоря Ройзенгурт 
 

ПОВІНЧАНО 
 

16 липня Талін Телфеіан і Григорія 
Сідельник 
 

Многі і щасливі літа всім, що прийняли 
Божественні Таїнства у Катедрі Святого 

Андрія!  

 

В місяці серпні в Катедрі Святого 
Апостола Андрія Первозваного 
Божественна Літургія відправляється 
кожної неділі о 10:00 годині ранку. 
 
 Ласкаво просимо помолится разом з 
нами за примирення в Україні.  
Свято Преображення Господнього – 19 
серпня – п’ятниця Божественна Літургія 
о 10:00 ранку 
 
Свято Успіння Пресвятої Богородиці – 28 
серпня – неділя    
Божественна Літургія о 10:00 ранку 

 

СУМНА І БОЛЮЧА РІЧНИЦЯ 

 16-го серпня наближається шоста 
річниця упокоєння нашого дорогого і  
незабутнього приятеля - бл.п. ІВАНА 
БОГДАНІВА.     
 У місті Тамарак, Флорида, США на 84-ім 
році свого трудолюбого життя відійшов у 
вічність довголітній працівник Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату - Іван Богданів 
залишивши засмучену і горем прибиту 
дружину Іванку і приятелів у Сполучених 
Штатах Америки та Канаді. 
 Іван Богданів народився в Новім Бугу, де 
лиха доля Другої світової війни  примусила 
родину Богданів покидати  свою 

Батьківщину і скитатися по чужих  краях: 
Німеччини, Венецуелі, Канади і  нарешті 
США. Родина Богданів з часу заснування  
Громади Святого Миколая в Купер Ситі  
були найактивнішими членами Парафії – 
Іван і Іванка Богданів ревно і сумлінно  
виконували функції: Голови Будівничого  
Комітету, Скарбника, Заступника Голови 
Парафії, Секретаря Англійської мови,  
Голови Сестрицтва, Титаря і Загального 
Господаря. 

  
      
 Під час їхньої активної участі в розбудові 
Рідної Церкви, щирої  жертвенності і 
відданості Парафія  Святого Миколая 
щорічно зростала і розбудовувалася.    
 Незамінна втрата, не тільки для  Парафії 
Святого Миколая, але для  всього 
українського суспільства в  Америці і 
Канаді.    
 Від імені Вікаріату Помісної Української 
Православної Церкви в США і Канаді  
складаємо наші найщиріші співчуття  
дружині покійного - Іванці, бо ж і Вікаріат 
втратив свого постійного члена 
Контрольної Комісії.    
 Спи, дорогий друже, легким сном в 
твоїй придбаній країні Канаді, а ми будемо 
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молитися, щоб Господь Бог прийняв свого 
вірного слугу у Царстві Небеснім.  
 Замість квітів на могилу в місті Гамілтон, 
Канада бл. п. ІВАНА БОГДАНІВА дружина 
покійного пані  Іванка жертвує на 
нев’янучий вінок прес-фонду 
Інформаційного Бюлетня Помісної 
Української Православної Церкви 
Київського Патріархату в США й Канаді $50 
доларів та на Вікаріат  $50 доларів. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЙОМУ 
ПАМ’ЯТЬ! 

 
п/м Валентина і прот. Віктор Полярний 

 

 Ділимося сумною вісткою, що 21 
липня 2016 року у місті Port Charlotte, 
Florida відійшла у вічність поетеса 
ГАННА ЧЕРІНЬ – ГАЛИНА 
ГРИБІНСЬКА ПАНКІВ, залишивши у 
великім смутку доньку Інну Момотюк і 
безліч приятелів і друзів.  
 Галина Гребінська народилася 29 
квітня 1924 року на Київщині. 
Писати вірші почала з дитинства. Після 
закінчення школи вступила на 
філологічний факультет до Київського 
університету, але  Друга світова 
війна перервала навчання. Ганна 
Черінь опинилась у Німеччині в 
таборах для «displaced persons». Під 
час перебування на примусових 
роботах у Німеччині друкувала свої 
твори у часописі «Дозвілля». У 1949 р. 
тут вийшла перша збірка її поезій 
«Крещендо».   
 Літературознавець Богдан 
Рубчак вважає, що Ганна Черінь як 
поетеса досягла найбільшого успіху в 
особистій ліриці, яка вмістилася у 
першій збірці віршів, «Німецькі сонети».
 У 1950 р. Ганна Черінь переселилась 
до США. 1953 р. закінчила факультет 
лінгвістики Чиказького університету. У 
1966 р. здобула другий диплом за 
спеціальністю «бібліотекар». Очолила 
при бібліотеці Чиказького університету 
відділ обміну з закордонними 
бібліотеками, зібрала тут велику 

колекцію україністики, намагалась 
встановити обмін книжками з 
українськими бібліотеками. 

 

 Влітку 1993 приїжджала в Київ. Цього 
ж 1993 року прийнята до Національної 
спілки письменників України. 
 Очима відомого українського поета, 
журналіста і літературного критика, 
багаторічного керівника української 
редакції  «Голосу Америки»  
Володимира Біляїва Ганна Черінь — 
«українська поетеса, плодовитий автор 
критичних статей, оповідань та дуже 
цікавих подорожніх нарисів і творів у 
жанрі дитячої літератури».  
 1988 року Ганна Черінь-Паньків 
переселилася до Флориди, де активно 
продовжувала свою поетичну 
творчість. 

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ЇЙ ПАМ’ЯТЬ! 
 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_(%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%97%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Трамп обіцяє розглянути 

зняття санкцій з РФ та 

визнання Криму 

російським 

Кандидат в президенти США від 
Республіканської партії Дональд Трамп 
заявив, що готовий розглянути питання 
визнання окупованого Криму російською 
територією та зняття санкцій з РФ. 
 Про це він заявив під час великої прес-
конференції, повідомляє The Washington 
Post.    
 Відповідаючи на питання щодо визнання 
Криму територією РФ та можливості зняття 
санкцій з Росії за агресію проти України, 
Трамп відповів, що таке питання буде 
розглядатися.    
 "Так, ми розглянемо це питання", – сказав 
Трамп.     
 Видання відзначає, що відповідь Трампа на 
будь-яке питання у стилі "ми розглянемо це 
питання" дуже часто означає, що кандидат 
від республіканців просто не має прямої 
відповіді на поставлене питання. 
 Проте, як зазначає автор публікації, 
питання Криму занадто важливе для 
зовнішньої політики США, щоб просто "його 
розглядати".    
 "Якщо Трамп насправді збирається це 
питання розглядати, то може робити ставки 
на те, що Росії це сподобається", - пише The 
Washington Post.   
 Видання відзначає, що така заява Трампа 
суперечить офіційній позиції уряду США, яка 
полягає в тому, що російська анексія Криму є 
незаконною і небезпечною.  
 "Трамп, по суті, залишив відкритою 
можливість визнання Криму територією Росії 
і навіть зняття пов'язаних з ним 
(відторгненням Криму від України) 
санкціями", – продовжує видання. 
 Важливо підкреслити при цьому, що така 
заява кандидата від республіканців 
збігається з позицією його радника із 
зовнішньої політики Картера Пейджа. 
 "Картер Пейдж - інвестиційний банкір, 
бізнес якого безпосередньо постраждав від 
запроваджених санкцій проти РФ", - 
відзначає видання.   
 "Коли Дональд Трамп назвав його 
минулого тижня як одного зі своїх 
зовнішньополітичних радників, то він (Пейдж) 
розповів ЗМІ, як його e-mail "засипали" листи 
з позитивними відгуками виборців про 
необхідність відновлення контактів з Росією", 

– йдеться у публікації.  
 Раніше повідомлялося, що кандидат у 
президенти США Дональд Трамп заявив, що 
сподівається на те, що  Росія зламає 
електронну пошту  колишнього 
держсекретаря і кандидата у президенти 
Гілларі Клінтон. 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/0
7/28/7052704/ 

 

НАШЕ ВЕЛИКЕ і ЩИРЕ 

СПАСИБІ! 

Хочемо подякувати всім Вам за вашу 

жертвенність і заохочення до дальшої праці. 

Нехай Милосердний, Господь Бог, пошле Вам 

міцного здоров’я і всього найкращого у вашому 

житті. Завдяки Вам це вже є 358-е число 

нашого видання.  Сердечно дякуємо 

жертводавцям на видавничий фонд 

“Інформаційного Бюлетня”:  

25,660 Марія і Іван Гнип                                                           

10,000 Надя і Юрій Федорів             

4,560 Тереза і Стефан та бл.п. Володимир Бакум                                

4,150 Володимир і бл.п. Раїса Братків                                      

3,225 др. Володимир і бл.п. Галина Король      

3,170 Лідія Ємець Капустянська і бл.п. Яків Ємець                 

2,890 бл.п. Люба і бл.п. Іван Заковоротний           

2,250 Лариса і бл.п. Андрій Івашко             

2,235 Марія Савеленко Гнип                  

2,200 Марія Товстоп’ят                                                            

2,100 Надія і Олександер Северин                                            

2,105 Раїса і Євген Дикун                                                         

2,060 бл.п. Віталій і бл.п. Катерина Шумаков            

1,740 Іванка і бл.п. Іван Богданів                                

1,725 Люба і бл.п. Володимир Шипілка                              

1,650 Катя і др. В’ячеслав Вестон     

1,600 Тамара і Василь Дудка – Канада                         

1,405 Анна і Олег Федак                    

1,395 Галина і Олексій Воскобійник           

1,375 бл п. Галина Черінь Паньків і Інна Момотюк, Паша і 

Микола Таран                                                                         

1,240 Галина і Петро Слюсаренко            

1,230 бл.п. Олена Зубенко      

1,170 Марія і Василь Кушнір                                                     

1,165 Мінодора і Анатолій Яцюк                                             

1,160 Галина і др. Михайло Темник                                       

1,135 Ольга і бл.п. Микола Пайчук                                                                     

1,125 Оля Гнип Трущ і бл.п. Григорій Гнип                    

1,150 Maрія і бл.п. Петро Салівон                                        

1,085 бл.п. Галина Шевченко     

1,050 п/м. Поліна і бл.п. прот. Григорій Крамаренко, 

Катерина і Іван Безпалий, Валентина і бл.п.  Василь 

Косогор, Марія Ярмоленко         

1,030 Ярина і бл.п. Віктор Лютий                                                      

1,025 прот. Георгій Ощапівський та п/м. Віра                                                                             

1,010 Людмила і бл.п. Петро Доброноженко, Євгенія і 

бл.п. Осип Головацький                                

1,000 Марія і Віктор Одарченко                                                                        

960 Ольга і Василь Карпенко           

950 Ніна і Михайло Ґлавчеф, Валентина і бл.п. Андрій 

Опанащук                                                                                       

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/07/27/the-other-remarkable-pro-russia-thing-that-donald-trump-just-said/
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/07/27/the-other-remarkable-pro-russia-thing-that-donald-trump-just-said/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/27/7052701/
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/07/27/7052701/
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920 Галина і бл.п. др. Михайло Воскобійник                                 

900 Марія і Петро Новик, Віра і Юрій Капустянські                   

856 Александра і Віктор Братків        

850 Надія і бл.п. Анатолій Фалько, Лідія і др. Петро 

Шаєнко, Анна і бл.п. Тихон Кульбіда                                   

840 Віра Самодіна          

800 Ольга і бл.п. Юрій Вермонт, бл.п. Антоніна і Леонід 

Гусак, бл.п. Стефан і бл.п.Тамара Фаберовська      

780 «САМОПОМІЧ» Українсько-Американська Федеральна 

Кредитова Спілка - Чикаго         

770 Парафія Святої Тройці - Норт Роялтон, Огайо       

760 бл.п. Юрій Сиволап         

750 бл.п. Людмила і бл.п. Євстахій Мазяр       

720 бл.п. Таня і бл.п. Яків Сененко        

700 Ольга і Петро Матула, бл.п. Надія Лотоцька, бл.п. 

Леся і бл.п. Микола Дудка          

651 бл.п. Катерина Васильченко        

650 Ольга Петрончак, Петро Корнієнко                                     

620 Соня Ґавірко                                            

610 Андрій Загура                      

605 бл.п. Юрій Шеляк          

600 Леся Татарко, Лідія Овечко, Ukrainian National Federal 

Credit Union - New York                                                                                              

585 Марія і Микола Андріянів                                                                                                                                                        

580 Євгенія Громницька            

570 бл.п. п/м. Олена і бл.п. архєп. Степан Біляк      

560 Марія і Микола Андріянів                                                             

555 Іван і Сусана Білобронь                                                                          

550 Валентина і Володимир Мантика, Леся і бл.п. Іван 

Мельник,                                                                                     

525 бл.п. Галина Білоус                                                                  

500 “О.Л.”, Стефан Матковський, бл.п. Марія і бл.п. 

Михайло Сущенко, Марія і Василь Краснобрижий, Оля Лак, 

Наталія і Арнольд Бірко                                                                              

480 Анна Боровик          

475 Валентина і Микола Міщенко         

470 п/м Валентина i прот. Віктор Полярний                      

460 Александра і бл.п. Михайло Ґабер                                   

450 Алла і бл.п. Ігор Черний                                                     

400 Парафія Св. Михаїла, Юніондейл, Ярослав Сидоренко, 

Леся і Юрій Мацик, бл.п. Олександра і Василь Дорошенко   

390 Елізабет і Микола Ляшенко        

385 бл.п. Анна і Петро Макуха        

375 Афанасія і Михайло Рачкевич        

365 Віра і бл.п. Василь Масланчук         

360 Наталка і бл.п. Антін Угляр        

350 Микола Сороколіт, Лариса і др. Анатолій Вальков, Ліда і 

Тарас Кохно, Ольга Фрит          

330 Любов і Борис Журa, Марія Кравець       

325 Марія і Микола Барнай           

305 Христя і Ярослав Верещак        

300 Марія і Йосип Серна, Александер Власенко, Анна і 

Микола Кучеренко                                          

275 Валентина і Віктор Бабанський, Раїса і бл.п. Валентин 

Кохно                                                                         

260 бл.п. Ольга Басараб          

250 Раїса Мачула, Галина і Роман Боднар, Aрхимандрит 

Питирим                                                                                       

265 Ліліана і Григорій Гнип                                       

255 Галина і бл.п. Славко Лин                                                 

240 Леся Марченко                                  

220 Петро Гнип, Раїса Шлеґа        

200 бл.п. Клавдія Люба і Василь Мирутенко, Леся і др. 

Теодор Костюк, Ліда і др. Василь Трухлий, бл.п.Лідія 

Щербак, Тамара і бл.п. Бруно Моске, Іван Деркач, Надія і 

Володимир Сулим, Елеонорa і Теодор Бабій, Іван Тищенко                                                                                       

180 Maрія і Юрко Бурлій                                                        

175 Лариса і Стефан Андрусяк-Ємець, Ольга Федак      

160 Ана Столець, Ізаура і Володимир Хремко       

150 Катерина і Василь Вільчинський, Елізабет і Юрій Ємець, 

Стефані і Валентин Ємець, Марія і Олександер Багнівський, 

Борис Кучинський, Віра і бл.п.Василь Швець, бл.п. Софія 

Барусевич                         

140 Марія Сулківська, Анна Грицик          

135 Зінаїда і бл.п. Віталій Гречнів            

110 Анна Снігач, Ніколас Забродський       

100 Валентина Бунь, Парафія Святої Покрови-Фінікс, бл.п. 

Іван Сірик, Марія Антонишин, Петро і Наталія Буняк, 

Володимир і Ліда Коновал, Маруся і Іван Міщенко, Таня 

Гарбуз, Віра Кропівна, Добродійка Галина і прот. Ярослав 

Думанський, Ігор Яремкевич, Богдан Гальчак, Зіна Лупо, 

Леонід Клочко, Соня і Ендру Ґаудер Одарченко, Наталія і 

бл.п. Павло Коновал, Іларіон Хейлик, Катерина О. 

Северин, Галя О. Северин-Вітінґ                                           

95 Валентина і Іван Олійник                                                          

80 Михайло Дзвінка, Марія і Тоні Зулім         

75 бл.п.В’ячеслав Партикевич, Катерина Довбенко, Петро 

Кардаш, Раїса і бл.п. Василь Євтушенко, Віра Руденко,  

Магдалина Кавшан                            

70 Зоя Филипович            

60 Наталка Ортіз, Марія Лукасевич, Клара і Володимир 

Хомяк, Людмила і Андрій Задерей                             

55 Александра Медвідь                                                                                                            

50 Сусана і Алберт Дідомізіо, Памела і Івась Яресько, Віра і 

Тоні Лаврішин, Роман Боднарук, Aлександер і Євгенія 

Тищенко, Рімма Івченко, Наталка Флендерс, Леонід 

Шаргородський, Василина Швейко, Дуся і Іван Швець, Люба і 

Яків Середа, Люба Ведмедик, Лілія Кіхевка, бл.п. Інна 

Врублівська                                                                                 

45 Михайло Цар, Люся і Михайло Гарасимів, бл.п. Андрій 

Полярний, Люба і Олексій Шевченко, бл.п. Василь Кива      

40 Пантелеймон Завірюха, Ірена і др. Володимир Ґерент, 

бл.п. Леонід Лисенко, бл.п. Валентина Бранчанська                                                           

30 п/м. Місако і ієрей Павло Королюк, др. Андрій Олесюк, 

Галина Бистрицька, Антоніна Леcь,               

25 Ніна Брикнер, Ліна Швейко, Валентин Кап, Ольга Кобзяр, 

Ярослав Цетенко, Наталка Рибій, Віра Руденко, Уляна і 

Роман Романів, Наталка Погребінська, Любомир 

Кульчитський, п/м. Лідія Ковальчук, Микола Криворук, 

Євгенія Мельничук, бл.п. Юрій Благодатний                                                           

Парафія Святого Андрія Первозваного в 

Блумінгдейлі відповідає за всі кошти 

друку і розповсюдження нашого 

видання. Отже, просимо всі пожертви 

пересилати на вище подану адресу 

Вікаріату і Управа Громади Святого 

Андрія випише Вам відповідне 

поквитування. Зазначити, що пожертва 

призначена на Інформаційний 

Бюлетень. Виписувати чеки на: 

St. Andrew Ukrainian Orthodox Church 

 


