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ВИДАЄТЬСЯ ЗА БЛАГОСЛОВЕННЯМ БЛАЖЕННІШОГО ВОЛОДИМИРА,
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Засідання Священного Синоду УПЦ від 24 лютого 2014 року
Ж У Р Н А Л  № 01

У засіданні Священного Синоду
Української Православної Церкви під
головуванням Преосвященного митро-
полита Одеського і Ізмаїльського
Агафангела (на підставі п. 17 розділу IV
Статуту про управління Української
Православної Церкви) –

СЛУХАЛИ: Інформацію Керуючого
справами УПЦ митрополита Борис-
пільського і Броварського Антонія щодо
рапорту Преосвященного митрополита
Переяслав-Хмельницького і Вишневського
Олександра, відповідального перед
Священним Синодом УПЦ за лікування
Предстоятеля Української Православної
Церкви Блаженнішого Митрополита
Київського і всієї України Володимира.

УХВАЛИЛИ: 1. З огляду на викладене в
Рапорті, констатувати, що стан фізичного
здоров’я Блаженнішого Митрополита
Володимира дає підстави для вступу в
силу п. 14 розділу V Статуту про
Управління УПЦ, а саме про наявність
причин, які унемож-ливлюють виконання
Митрополитом Київським і всієї України
Володимиром обов’язків Предстоятеля
Української Православної Церкви.

2. На підставі п. 14 розділу V Статуту
про Управління УПЦ обрати Місцеблюс-
тителя Київської митрополичої кафедри.

Таємним голосуванням Священний
Синод УПЦ із числа своїх постійних членів
обрав Місцеблюстителем Київської
митрополичої кафедри Преосвященного
митрополита Чернівецького і Буковинського
Онуфрія.

3. Ім’я Місцеблюстителя Київської
митрополичої кафедри підносити за
богослужінням в усіх храмах і мона-стирях
Української Православної Церкви за
наступною формулою: «…О Господине и
Отце нашем Владимире, Блаженнейшем
Митрополите Киевском  и всея Украины, и
о Господине нашем Высокопрео-
священнейшем Онуфрии, митрополите
Черновицком и Буковинском, Место-
блюстителе Киевской митрополичьей
кафедры».

Ж У Р Н А Л  № 02
У засіданні Священного Синоду

Української Православної Церкви під
головуванням Місцеблюстителя Київської
митрополичої кафедри Преосвященного
митрополита Чернівецького і Буковинського
Онуфрія –

МАЛИ МІРКУВАННЯ про Звернення до
державної влади у зв’язку з останніми
подіями в Україні.

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити Звернення до
державної влади у зв’язку з останніми

подіями в Україні.

Ж У Р Н А Л  № 03
У засіданні Священного Синоду

Української Православної Церкви під
головуванням Місцеблюстителя Київської
митрополичої кафедри Преосвященного
митрополита Чернівецького і Буковинського
Онуфрія –

МАЛИ МІРКУВАННЯ про Звернення до
єпископату, духовенства, чернецтва та
мирян Української Православної Церкви у
зв’язку з останніми подіями в Україні.

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити  Звернення до
єпископату, духовенства, чернецтва та
мирян Української Православної Церкви у
зв’язку з останніми подіями в Україні.

Ж У Р Н А Л  № 04
У засіданні Священного Синоду

Української Православної Церкви під
головуванням Місцеблюстителя Київської
митрополичої кафедри Преосвященного
митрополита Чернівецького і Буковинського
Онуфрія –

МАЛИ МІРКУВАННЯ про «Звернення
Священного Синоду  УПЦ КП до Української
Православної Церкви (Московського
Патріархату) з приводу необхідності
невідкладного подолання розділення
Православної Церкви в Україні» від 22 лютого
2014 року.

УХВАЛИЛИ: 1. Засвідчити готовність до
продовження діалогу з УПЦ КП і УАПЦ.

 2. Створити комісію для діалогу з
представниками УПЦ КП та УАПЦ у
наступному складі:

1) архієпископ Луганський і Алчевський
Митрофан, голова Відділу зовнішніх
церковних зв’язків УПЦ – Голова;

 2) архієпископ Кам’янець-Подільський і
Городоцький Феодор;

 3)  єпископ Львівський і Галицький
Філарет, голова Синодального відділу з
питань охорони здоров’я та пастирської
опіки медичних закладів;

 4) протоієрей Миколай Данилевич,
відповідальний секретар Відділу зовнішніх
церковних зв’язків УПЦ;

 5) В. В. Бурега, проректор з науково-
богословської роботи КДАіС.

Володимир, Митрополит Київський і
всієї України.

Онуфрій, Місцеблюститель Київської
митрополичої кафедри, митрополит
Чернівецький і Буковинський.

Члени Священного Синоду:

Агафангел, митрополит Одеський і
Ізмаїльський,

Лазар, митрополит Сімферопольський
і Кримський,

Іларіон, митрополит Донецький і
Маріупольський,

Павел, митрополит Вишгородський і
Чорнобильський,

Іриней, митрополит Дніпропетровський
і Павлоградський,

Августин, митрополит Білоцерківський
і Богуславський,

Марк, архієпископ Хустський і
Виноградівський,

Митрофан, архієпископ Луганський і
Алчевський,

Іоасаф, архієпископ Кіровоградський і
Новомиргородський,

Антоній, митрополит Бориспільський і
Броварський, керуючий справами УПЦ.

М и т р о п о л и т
Чернівецький і Буко-
винський Онуфрій
(Орест Володи-
мирович Березов-
ський) народився 5
листопада 1944 року
в селі Коритне
Вашковецького, нині
Вижницького, району
Чернівецької області в
родині священика. У
1961 році закінчив
середню школу.
Протягом 1962-1964 років навчався в
Чернівецькому технічному училищі, потім
працював у будівельних організаціях Чернівців.
У 1966 році вступив на загальнотехнічний
факультет Чернівецького університету. 1969
року після третього курсу університету був
зарахований на другий курс Московської
духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році. 18
березня 1971 року прийняв чернечий постриг.
20 червня того ж року монаха Онуфрія
висвятили в сан ієродиякона, а 29 травня 1972
року - в сан ієромонаха. У 1980 році був
возведений у сан ігумена. 28 серпня 1984 року
призначений настоятелем Спасо-
Преображенського храму Афонського
представництва в селі Лукино (станція
„Передєлкіно" Московської області). З  28 червня
1985 року - благочинний Московської Троїце-
Сергієвої Лаври. На Різдво 1986 року
возведений у сан архімандрита. У 1988 році
закінчив МДА з вченим ступенем кандидата
богослов'я. З 1988 року - намісник Свято-
Успенської Почаївської Лаври, прослужив до
листопада 1990 року. 9 грудня 1990 року
хіротонісаний в єпископа Чернівецького і
Буковинського. 1994 року возведений у сан
архієпископа, 2000-го - в сан митрополита.

Рішенням Священного Синоду УПЦ від
24 лютого 2014  року обраний Місцеблюсти-
телем Київської митрополичої кафедри.
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Звернення Святішого Патріарха
Московського і всієї Русі Кирила

до Місцеблюстителя Київської митрополичої
кафедри митрополита Чернівецького і
Буковинського Онуфрія, архіпастирів,

пастирів і всіх вірних чад
Української Православної Церкви

у зв'язку з ситуацією
в Україні, 2 березня 2014 року

Святіший Патріарх
Московський і всієї Русі
Кирил звернувся до
М і с ц е б л ю с т и т е л я
Київської митрополичої
кафедри митрополита
Чернівецького і Буко-
винського Онуфрія,
архіпастирів, пастирів і
всіх вірних чад
Української Право-
славної Церкви у
зв'язку з ситуацією на
Україні.

Ваше Високопреосвя-
щенство, возлюблений у
Господі Владико Онуфрію,
Місцеблюстителю Київсь-
кої митрополичої кафедри!
Преосвященні архіпастирі і пастирі! Дорогі брати й
сестри!

Зі скорботою, тривогою і болем дивлюсь я на те,
що зараз відбувається на Україні.

Політичні чвари призводять до конфронтації і
розділення серед людей, у тому числі й пов'язаних
спільною вірою. Під загрозою — існування України
як єдиної держави. Ці події стали наслідком
внутрішньої політичної кризи, нездатності різних
суспільно-політичних сил домовитися про
ненасильницьке вирішення існуючих у суспільстві
проблем.

Чадами нашої Церкви є люди різних політичних
поглядів і переконань, у тому числі ті, хто сьогодні
стоять по різні сторони барикад. Церква не займає
ту чи іншу сторону в політичній боротьбі. Але
обов'язок Церкви — печалуватися про тих, хто
зазнає насильство, хто потребує захисту, чиє життя
в небезпеці.

Відповідаючи на Ваше звернення, дорогий
Владико, запевняю Вас і нашу українську паству в
тому, що зроблю все можливе, щоб переконати всіх
тих, у чиїх руках знаходиться влада, що не можна
допустити загибелі мирних людей на дорогій для
мого серця землі України.

Кров наших побратимів, пролита в Києві та інших

містах України, це плід ненависті,
яку учасники протистояння з
різних боків дозволили ворогові
роду людського зростити у своїх
серцях. Нехай Господь зупинить
будь-яку руку, підняту з наміром
заподіяти біль і страждання, і
благословить тих, хто відстоює
мир. Нехай не допустить Він,
Всемилостивий Отець наш, щоб
брат пішов на брата, щоб
продовжилося насильство, щоб
піддавалися зневаженню святині.
Нехай не буде більше жертв на
українській землі. Піднесемо про
це спільну палку молитву.

Ніхто з тих, хто живе зараз на
Україні, не повинен відчувати себе
чужим у своєму рідному домі,

якою б мовою він не говорив. Не можна допустити
подальшої поляризації суспільства, зростання
насильства проти мирних громадян, необхідно
всьому населенню гарантувати реалізацію його прав
і свобод, включаючи право на участь у прийнятті
доленосних рішень. Ті, в чиїх руках знаходиться
влада, зобов'язані не допустити насильства й
беззаконня. Український народ повинен сам, без
зовнішнього впливу, визначати своє майбутнє.

Братство російського,  українського та
білоруського народів — реальність, вистраждана
історією та багатьма поколіннями наших предків.
Ця реальність, яка живе в наших серцях, повинна
визначити наше майбутнє, і її не можна приносити
в жертву миттєвим інтересам.

Сьогодні, у Прощену неділю, я звертаюся до всіх
моїх братів і сестер у Христі з палким закликом
пробачити і зрозуміти один одного. Звертаюся до
всіх можновладців: не допустіть насильства по
відношенню до мирних громадян!

Господи, благослови народ Твій і збережи від
усякого зла кожного, хто живе на українській землі!

+КИРИЛ,
ПАТРІАРХ МОСКОВСЬКИЙ

І ВСІЄЇ РУСІ.
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Звернення Священного Синоду
Української Православної Церкви

до державної влади
(24 лютого 2014 року)

Останнім часом Україна пережила один з
найскладніших моментів в своїй історії. Гостра
суспільно-політична криза призвела до
братовбивчого конфлікту та загибелі наших
співгромадян. Пам’ятаючи про те, що Бог наш не є
Богом ворожнечі, а Богом миру, від імені
єпископату, духовенства та віруючих Української
Православної Церкви ми однозначно засуджуємо
гріх вбивства, особливо коли гинуть невинні.
Нагадуємо, що суд Божий буде над усіма
причетними до цього гріха, навіть якщо вони
уникнуть суду людського.

Сьогодні ми підносимо молитви за здоров’я
поранених, спокій душ загиблих, висловлюємо
співчуття усім родинам, яких спіткало горе. Чимало
постраждалих зараз перебувають у лікарнях.
Багато з них назавжди залишаться інвалідами.
Вважаємо, що держава сьогодні має забезпечити
матеріальну допомогу сім’ям загиблих та усім
постраждалим під час трагічних подій, які
розгорнулися як у Києві, так і в інших регіонах
України.

Загибель людей – це завжди трагедія. Загибель
єдинокровних братів, громадян єдиної країни, – це
трагедія для всього народу. Тому Українська
Православна Церква пропонує продовжити дні
жалоби до кінця Великого посту, коли мають
відбутися поминання загиблих на 40-й день.

Церква пропонує скасувати в цей період усі
масові розважальні заходи в країні, а також
відповідним чином скорегувати програми
телевізійних каналів і радіостанцій.

Сьогодні перед нами стоїть важливе завдання
побудови нової країни на засадах добра і
справедливості, територіальної цілісності та
консолідації суспільства. Реалізуючи це завдання,
державна влада, як гласить Конституція України,
має усвідомлювати свою відповідальність перед
Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми
та прийдешніми поколіннями.

Відділення Церкви від держави не означає Її
відокремлення від українського суспільства.
Українська Православна Церква вкотре наголошує,
що готова до конструктивної взаємоді ї з
державною владою в різних сферах суспільного
життя. Це, зокрема, справи милосердя та
благодійності, турбота про збереження моральності
в суспільстві, патріотичні освіта й виховання,
збереження історичної та культурної спадщини,
підтримка інституту сім’ї, материнства й дитинства
тощо.

Українська Православна Церква не ділить своїх
вірних за політичною, територіальною,
національною, мовною, соціальною чи будь-якими
іншими ознаками, демонструє всьому українському
суспільству, що для нас, віруючих, єдність у Христі
є більшою ніж наші земні відмінності. Протягом

важкої кризи кінця 2013 – початку 2014 років ми
неодноразово підкреслювали, що виступаємо за
збереження цілісності Української держави. І
сьогодні закликаємо органи державної влади не
допустити розпаду країни. Ми маємо зберегти єдину
соборну Україну для наступних поколінь.

В нинішній ситуації важкої соціальної напруги, ми
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. І ми готові
допомагати державі в реалізації цієї важливої
конституційної норми.

22 лютого 2014 року «Українська Православна
Церква Київського Патріархату» зробила звернення
на адресу нашої Церкви із закликом до подолання
розділення Православ’я в Україні. Ми вітаємо усі
ініціативи, спрямовані на подолання церковного
розколу. Разом з тим, Українська Православна
Церква вважає, що справа подолання розколу має
вирішуватися шляхом виваженого та фахового
діалогу, який повинен вестися на фундаменті
православного канонічного права. Ми вважаємо
небезпечним використовувати складну політичну
ситуацію в країні задля прийняття непродуманих
рішень в сфері церковного життя. Ми ще раз
засвідчуємо свою готовність до діалогу, але
вважаємо можливим обговорювати це питання в
спокійній атмосфері без будь-якого тиску з боку
суспільно-політичних сил. Політичне втручання в
процес подолання церковних розколів є
неприпустимим. Відновлення єдності в
Українському Православ’ї – це виключно церковна
справа. Українська Православна Церква
неодноразово підкреслювала, що вітає зусилля
можновладців та політиків, які спрямовані на
подолання церковного розколу, однак ні в якому
разі ці зусилля не мають перетворюватися на
втручання у внутрішні справи Церкви.

Трагічні події початку 2014 року назавжди стануть
сумною сторінкою новітньої історії України. І ми
маємо докласти усіх зусиль, аби не допустити
повторення цього жаху в майбутньому. Сьогодні ми
підносимо молитви за український народ. Просимо
Бога, аби він беріг нашу країну та допомагав нам в
розбудові справедливої демократичної держави.

 Боже Великий Єдиний, нам Україну храни!

24 лютого 2014 року.
Свято-Успенська
Києво-Печерська Лавра.
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Завітайте знову у Свято-Миколаїв-
ську церкву  і зціліть свою душу молит-
вою до Бога, помилуйтесь красою
старовинного храму. Хай Бог вас
благословляє на добрі справи!

Звернення Священного Синоду
Української Православної Церкви до

єпископату, духовенства, чернецтва та мирян
у зв’язку з останніми подіями в Україні

(24 лютого 2014 року)
Преосвященні архіпастирі,

всечесні отці,
брати і сестри!

Сьогодні наша держава
переживає один з найдраматич-
ніших періодів своєї новітньої
історії. По всій Україні ховають
загиблих під час силового
протистояння у Києві. Ще сотні
людей перебувають у лікарнях, де
продовжується боротьба за їх
життя та здоров’я. В цей трагічний
для України момент ми підносимо
наші молитви за здоров’я
поранених та вічний спокій усіх, хто
загинув. Також висловлюємо слова
глибокого співчуття усім, чиї
близькі стали жертвами брато-
вбивчого конфлікту.

В умовах важкого випробування
ми маємо зберегти єдину Украї-
нську державу та запобігти усім
можливим спробам її розділення.
Звертаємося до всіх вірних
Української Православної Церкви
із закликом не піддаватися на
провокації та ні в якому разі не
підтримувати гасел, спрямованих
проти територіальної цілісності
України.

Нині, в ситуації особливої
соціальної напруги, знов чуємо
заклики до радикальних дій, у тому
числі і до захоплення православ-
них храмів. Наша Церква вже
пережила у 1990-ті роки важке
конфесійне протистояння, яке
супроводжувалось насильством та
захопленням церков. Ми повинні

зробити усе від нас залежне, аби
не допустити переростання
суспільно-політичної кризи в
релігійне протистояння.

22 лютого 2014 року «Українська
Православна Церква Київського
Патріархату» зробила звернення
на адресу нашої Церкви із
закликом до подолання розділен-
ня Православ’я в Україні. Розкол –
це болюча рана на церковному
тілі, яка потребує лікування.
Українська Православна Церква
та особисто її Предстоятель
Блаженніший Митрополит Київсь-
кий і всієї України Володимир
постійно докладали зусиль, аби
знайти шляхи подолання церков-
них розділень. І сьогодні ми вкотре
заявляємо про свою готовність до
діалогу.

При цьому знов і знов
наголошуємо, що подолання
церковних розколів в Україні має
відбуватися виключно на
фундаменті православного кано-
нічного права. Будь-які відхилення
від церковних канонів є
неприпустимими. Також вважаємо
хибним будь-яке політичне
втручання в процес подолання
церковних розділень.

Лікування рани розколу вимагає
виважених та продуманих рішень,
які не можуть прийматися
поспіхом в часи суспільної напруги.
Ми маємо спрямувати усі свої
зусилля на досягнення миру та
стабільності в нашій державі. Наш

народ пережив страшну трагедію.
І нині головне завдання Церкви –
сприяти громадянському прими-
ренню.

Перед нами Прощена неділя,
яка відкриває двері до Великого
Посту. Так само шлях до відрод-
ження миру в нашій державі
лежить через примирення. Вели-
кий піст – це час каяття і
спокутування гріхів. Так само і шлях
виходу з суспільної кризи лежить
через покаяння та очищення.
Якщо ми хочемо, щоб була
щасливою Україна, то маємо іти за
Христом через виконання Божих
Заповідей і жертовного служіння
ближньому.

Закликаємо усіх вірних Україн-
ської Православної Церкви до
підсиленої молитви за нашу
державу та за багатостраждаль-
ний український народ. Будемо
просити Господа нашого Іісуса
Христа, щоб Він зцілив наші серця
від ненависті та агресії і подав нам
дар Своєї любові.

«Бог же миру хай буде з усіма
вами» (Рим. 15, 33).

24 лютого 2014 року.
Свято-Успенська
Києво-Печерська Лавра.


