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1. Більшість вірян в Україні вважають себе прихильниками 

ПЦУ  [Електронний ресурс] // Укр. правда.  – 2021. – 6 лип. – Електрон. дані. 

За результатами опитування Київського міжнародного інституту 

соціології (КМІС), проведеного 25 - 28 червня 2021 року, переважна 

більшість українців (58 %) вважають себе належними до Православної 

Церкви України (ПЦУ), належними до УПЦ МП 25 % , 12 % респондентів 

вважають себе просто православними, без конкретизації патріархату, 9 % 

вважають себе греко-католиками, а 7 % – атеїстами. Зазначено, що серед 

предстоятелів церков найбільше позитивно ставляться до Епіфанія - 45 % 

українців. У той же час до Онуфрія позитивно ставляться 20 %, а до 

Святослава Шевчука - 31 %. До вибірки не включали території, які 

тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони 

Донецької та Луганської областей. Текст: 

https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/6/7299585/ 

2. Горошко-Погорецька Л. Хрещення немовляти у звичаєвій 

канві Покуття / Леся Горошко-Погорецька // Народознав. зошити. — 2021. 

— № 2. — С. 278-286. Досліджено традиційний світогляд і звичаєво-

обрядову культуру жителів Покуття, а предметом — хрещення немовляти 

на Покутті. Зокрема,  розглянуто ті обрядові реалії, які передують 

церковному обряду хрещення дитини і відбуваються після нього, зосібна й на 

хрестинах, а також вірування і прикмети, що супроводжують церковне 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/6/7299585/
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Народознавчі%20зошити&jyear=2021&jnumber=№%202&jid=450713#1
http://analitic.nlu.org.ua/journal.php?jname=Народознавчі%20зошити&jyear=2021&jnumber=№%202&jid=450713#1
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Таїнство та ім’янаречення. Джерельною основою дослідження є матеріали 

власних польових досліджень авторки впродовж 2013 — 2014 рр. у 40 селах і 

трьох містах Коломийського, Городенківського, Снятинського, Тлумацького 

і Тисменицького районів Івано-Франківської області, а також праці кінця 

XIX - XX ст. 

3. Гоцур О. Медіа і міжконфесійні конфлікти: проблематика, 

концепти і візії / Оксана Гоцур // Вісн. Нац. ун-ту ”Львів. політехніка”. Серія 

: Журналіст. науки : зб. наук. пр. – Львів, 2020. – Вип. 4. – С. 11-17. Шифр 

зберігання в Бібліотеці:  Бп18437-4 Акцентовано на актуальності 

дослідження, що зумовлене процесами церковно-релігійного життя 

держави, внутрішньополітичними процесами в Україні, які сформовані 

певними суспільно-політичними зрушеннями (виборчі процеси, революції 

тощо), а також геополітичним впливом Росії на державу через Церкву. 

Зазначено, що останні наукові розвідки у сфері соціальних комунікацій лише 

частково розкривають проблему міжконфесійних конфліктів. Огляд 

матеріалів медіа засвідчив тенденцію до зміни акцентів у висвітленні 

міжконфесійних конфліктів у зв’язку з реальними наслідками отримання 

Томосу про автокефалію Української Церкви. Якщо до 2019 р. медіа 

розглядали конфлікти між УПЦ МП – УПЦ КП, то вже згодом основними 

лініями журналістських матеріалів стали УПЦ МП – ПЦУ, УПЦ КП – ПЦУ. 

Аналіз медійних текстів також показав, що конфлікти, пов’язані з УГКЦ 

та іншими релігійними групами, належно не висвітлено. Виокремлено 

проблему у сфері мас-медійного висвітлення міжконфесійних конфліктів – 

нерівномірність частоти появи матеріалів у регіональних та 

загальноукраїнських інтернет-виданнях.                               Текст: 

http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/media-i-

mizhkonfesiyni-konflikty-problematyka-koncepty-i-viziyi 

4. Дмитро Разумков: ”І держава, і церкви та релігійні 

організації мають працювати над об’єднанням українського суспільства 

http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/media-i-mizhkonfesiyni-konflikty-problematyka-koncepty-i-viziyi
http://science.lpnu.ua/uk/sjs/vsi-vypusky/vypusk-4-nomer-2020/media-i-mizhkonfesiyni-konflikty-problematyka-koncepty-i-viziyi
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в нинішні бурхливі часи” [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату 

Верхов. Ради України // Голос України. – 2021. – 25 черв. (№ 118). — 

Електрон. дані. Йдеться про участь Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитра Разумкова в урочистому засіданні Всеукраїнської ради 

церков і релігійних організацій з нагоди 25-річчя організації. Дмитро 

Разумков вказав, що війна та пандемія COVID-19 є першочерговими 

викликами, які зараз стоять перед Україною, та наголосив, що ”завдання і 

держави, і церкви полягає в тому, щоби знаходити спільне, об’єднувати 

зусилля та людей”. Глава парламенту закликав ”спільними зусиллями 

шукати ті компроміси, досягнення, об’єднуючі моменти, які допоможуть 

зробити так, щоб Україна розвивалася, процвітала і була взірцем 

порозуміння і руху вперед”.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/347801 

5. До участі у саміті Кримської платформи запрошують Глав 

Церков, - МЗС [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 2021. – 7 лип. 

– Електрон. дані. Зазначено, що перший саміт Кримської платформи 

стартує в Україні вже 23 серпня 2021 року. На захід прибудуть лідери 

держав та глави Церков. Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба закликав усі охочі країни доєднатись до роботи. Вказано, що раніше 

погодився взяти участь у саміті Кримської платформи високий 

представник ЄС Жозеп Боррель. Також до Києва приїде і голова Євроради 

Шарль Мішель. Боррель висловив сподівання, що до заходу долучаться 

якомога більше країн-членів ООН. Кримська платформа – це новий 

консультативний формат, який ініціювала Україна. Першочергова мета – 

підвищити міжнародне реагування на окупацію Криму. Зокрема, мовиться 

про тиск на Росію, а також захист прав жертв окупаційного режиму. 

Текст: https://risu.ua/do-uchasti-u-samiti-krimskoyi-platformi-zaproshuyut-glav-

cerkov---mzs_n119765 

6. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах 

формування правової держави : зб. тез  IX Всеукр. наук.-практ. конф., 

http://www.golos.com.ua/article/347801
https://risu.ua/do-uchasti-u-samiti-krimskoyi-platformi-zaproshuyut-glav-cerkov---mzs_n119765
https://risu.ua/do-uchasti-u-samiti-krimskoyi-platformi-zaproshuyut-glav-cerkov---mzs_n119765


4 

 

Львів, 30 трав. 2020 р.  / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. 

політехніка”, Навч.-наук. ін-т права, психології та інновац. освіти. — Львів : 

Вид-во Львів. політехніки, 2020. — 335 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

В79484  Зі змісту: Коран як джерело мусульманського права / І. М. Коваль, 

С. Заверуха. – С. 19-20; Загальна характеристика ісламської правової сім’ї     

/ І. М. Коваль, О. О. Куліков-Глуговський. – С. 21-23; Феномен юдейської 

правової системи як частини релігійного права / І. М. Коваль, Ю. І. 

Підгурська. – С. 23-24; Особливості правового регулювання в країнах 

релігійного права / І. М. Коваль, І. Швед. – С. 24-27; Сучасні тенденції 

духовно-релігійного розвитку молоді України / Г. Я. Легендзевич, Ю. С. 

Онишкевич. – С. 299-301. 

7. Коваль Л. 25 років конфесійної співпраці на благо країни / 

Любомира Коваль // Уряд. кур’єр. – 2021. – 25 черв. (№ 120). – С. 2. Йдеться 

про урочисте засідання з нагоди 25-річчя з дня заснування Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), до складу якої, станом на 

червень 2021 року, входять 15 церков і релігійних організацій та одна 

міжцерковна організація - православні, греко- і римо-католицька, 

протестантські та євангельські церкви, а також іудейське та 

мусульманське релігійні об’єднання. Під час урочистостей головуючий у 

ВРЦіРО, отець і глава Української греко-католицької церкви, Верховний 

Архиєпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук вказав на гасло, під яким 

відбувається святкування нинішньої події, і яке "висвітлює природу, зміст, 

місію і завдання, які ставить перед собою сьогодні релігійне середовище 

України", а саме - "ми всі рівні, ми всі різні, але ми всі об’єднані в ім’я 

спільного блага України". У своєму вітальному слові Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль наголосив, що "церкви та релігійні організації України відіграють 

помітну роль у житті українського суспільства, беруть активну участь у 

розв’язанні проблем", і побажав ВРЦіРО подальшого процвітання, визначних 

успіхів і розвитку соціальних та гуманітарних проектів на благо 
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українського суспільства. Своєю чергою Голова Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитро Разумков, відзначивши, що в 2021 році відбудеться 

святкування 25-річчя Конституції України та 30-річчя Незалежності 

України, висловив думку, що "це лише початок нашого великого шляху як 

держави", та назвав завданням як держави, так і церкви, "знаходити те 

спільне, що об’єднуватиме українців для роботи на загальне благо". "Разом 

ми робитимемо все, щоб Україна розвивалася і процвітала, була взірцем 

порозуміння і руху вперед", — заявив, звертаючись до учасників заходу, 

Дмитро Разумков. Перед початком засідання відбулося спецпогашення 

конверта й марки "Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.        

25 років. Київ, 01001", проведене спільно представниками Укрпошти, 

головуючим у ВРЦіРО, отцем і главою Української греко-католицької 

церкви, Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким Святославом Шевчуком 

та Митрополитом ПЦУ Епіфанієм.                   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/25-rokiv-konfesijnoyi-spivpraci-na-blago-krayini/ 

8. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової 

інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Кропивницький, 27 -      

28 трав. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту 

(м. Кропивницький, Україна) [та ін. ; за заг. ред. Б. Р. Стецюка]. — Київ : 

Нац. центр ”Мала академія наук України”, 2020. — 469, [1] с. Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А813638  Зі змісту: Право на релігійну свободу: 

європейські стандарти захисту / О. З. Панкевич. — С. 276-280. 

9. Патріарх Святослав з делегацією ЮНЕСКО обговорив 

питання збереження культурної спадщини УГКЦ в Італії, зокрема 

«Вілли Андреа» [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 2021. –     7 

лип. – Електрон. дані. Вказано, що Глава Української Греко-Католицької 

Церкви (УГКЦ) Патріарх Святослав зустрівся 6 липня з Мауріціо Ароніка, 

амбасадором ЮНЕСКО у Болонії, Едуардо Крізафуллі, директором 

Італійського інституту культури, та Тетяною Іжевською, заступницею 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/25-rokiv-konfesijnoyi-spivpraci-na-blago-krayini/
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голови Національної комісії у справах ЮНЕСКО. Про це повідомив 

Департамент інформації УГКЦ. Під час зустрічі сторони обговорили 

питання збереження культурної спадщини Української Греко-Католицької 

Церкви на терені Італії. Зокрема, йшла мова про здійснення необхідних 

кроків для збереження і розвитку унікальної пам’ятки, яка засвідчує 

присутність нашої Церкви в Кастель Гандольфо, — «Вілли Андреа». За 

словами пана Мауріціо, ЮНЕСКО зацікавилася історичною пам’яткою 

«Вілла Андреа», яка сьогодні є важливим елементом культури та спадщини 

минулого і може бути важливим простором зустрічі та співпраці між 

різними культурами, народами, різними традиціями Католицької Церкви. У 

розмові сторони визначили необхідні кроки, які важливо зробити, щоб 

зберегти цю пам’ятку і наповнити її новим змістом, зокрема як певний 

культурний і релігійний простір присутності УГКЦ в Італії. Текст: 

https://risu.ua/patriarh-svyatoslav-z-delegaciyeyu-yunesko-obgovoriv-pitannya-

zberezhennya-kulturnoyi-spadshchini-ugkc-v-italiyi-zokrema-villi-

andrea_n119767 

10. Предстоятелі ПЦУ та УГКЦ беруть участь у відеопроекті до 

Дня Незалежності [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 2021. –     

4 лип. – Електрон. дані. Вказано, що на День незалежності України,             

24 серпня, готується відеопроект "30 років - 30 найважливіших подій". 

Предстоятелі двох Церков - УГКЦ та ПЦУ — візьмуть участь у записі двох 

сюжетів. Зазначено, що ГО "Живе місто. Київ" запросила предстоятелів 

двох Церков на зйомки  п’яти хвилинних роликів (по одному на 

предстоятеля). Кожен ролик - це розповідь про історичну подію, яка 

відбулася в один із років Незалежності України. Патріарх УГКЦ 

розповідатиме про візит в Україну Папи Івана-Павла ІІ, який відбувся у 2001 

році, а Митрополит Епіфаній планує розповісти про події, пов'язані із 

отриманням Томосу про автокефалію. Ці ролики транслюватимуть на 

Володимирській гірці 24 серпня 2021 року. Вони також будуть доступні в 

https://risu.ua/patriarh-svyatoslav-z-delegaciyeyu-yunesko-obgovoriv-pitannya-zberezhennya-kulturnoyi-spadshchini-ugkc-v-italiyi-zokrema-villi-andrea_n119767
https://risu.ua/patriarh-svyatoslav-z-delegaciyeyu-yunesko-obgovoriv-pitannya-zberezhennya-kulturnoyi-spadshchini-ugkc-v-italiyi-zokrema-villi-andrea_n119767
https://risu.ua/patriarh-svyatoslav-z-delegaciyeyu-yunesko-obgovoriv-pitannya-zberezhennya-kulturnoyi-spadshchini-ugkc-v-italiyi-zokrema-villi-andrea_n119767
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Інтернеті. Текст: https://risu.ua/video-z-privitannyami-predstoyateliv-pcu-ta-

ugkc-pokazhut-na-volodimirskij-girci_n119692 

11. Предстоятель ПЦУ очолив Літургію у Свято-Георгіївському 

монастирі на Козацьких могилах [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-

сайт].  – 2021. – 5 лип. – Електрон. дані. Подано інформацію, що 

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 липня 2021 року, в неділю 

Всіх святих землі Української, очолив Літургію у Свято-Георгіївському 

чоловічому монастирі на Козацьких могилах (с. Пляшева Дубенського 

району). За богослужінням молилися єпископи, священики, ченці, віряни, які 

приїхали з різних куточків України, представники місцевої влади, меценати. 

Після Літургії Митрополит Епіфаній звершив літію за спокій душ полеглих 

українських козаків, які поклали життя 370 років тому у битві під 

Берестечком, та за новітніх українських героїв, які полягли за незалежність 

України, а також Предстоятель взяв участь в урочистій ході та покладанні 

квітів до пам’ятника героям Берестецької битви. Текст: 

https://risu.ua/predstoyatel-pcu-ocholiv-liturgiyu-u-svyato-georgiyivskomu-

monastiri-na-kozackih-mogilah_n119696  

12. Президент України запросив Папу Римського [Електронний 

ресурс] // Голос України. – 2021. – 2 лип. (№ 122). – Електрон. дані.  Йдеться 

про телефонну розмову Президента України Володимира Зеленського з 

Папою Франциском.Володимир Зеленський наголосив, що в серцях мільйонів 

українців живе світла пам’ять про Івана Павла ІІ та його доленосний візит 

до України, та запросив Папу Франциска відвідати Україну найближчим 

часом. Президент України проінформував про жахливі наслідки війни на 

Сході України та подякував Папі за його постійні молитви за мир і спокій в 

Україні, а також нагадав, що український народ чекає беатифікації 

митрополита Шептицького. Текст: http://www.golos.com.ua/article/348031 

13. Приклади правового врегулювання душпастирського 

служіння у пенітенціарній системі в країнах Європи : матеріали Міжнар. 

https://risu.ua/video-z-privitannyami-predstoyateliv-pcu-ta-ugkc-pokazhut-na-volodimirskij-girci_n119692
https://risu.ua/video-z-privitannyami-predstoyateliv-pcu-ta-ugkc-pokazhut-na-volodimirskij-girci_n119692
https://risu.ua/predstoyatel-pcu-ocholiv-liturgiyu-u-svyato-georgiyivskomu-monastiri-na-kozackih-mogilah_n119696
https://risu.ua/predstoyatel-pcu-ocholiv-liturgiyu-u-svyato-georgiyivskomu-monastiri-na-kozackih-mogilah_n119696
http://www.golos.com.ua/article/348031
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наук.-практ конф., (3 груд. 2018 р., м. Київ) / Душпастир. рада з питань реліг. 

опіки у пенітенціар. системі України, Держ. кримін.-виконав. служба 

України, Держ. установа ”Центр пробації” ; [упоряд. Н. В. Пуряєва]. — Київ : 

Кандиба Т. П., 2018. — 199 с. : іл., табл. Шифр зберігання в Бібліотеці: 

А812970  Зі змісту: Концептуальні засади становлення інституту 

військового духовенства (капеланства) Збройних Сил України / О. М. 

Ворощук. — С. 42-46; Щодо змісту деяких особливостей діяльності 

релігійних організацій відносно персоналу установ виконання покарань 

України / А. В. Головач, А. В. Годлевська-Коновалова. — С. 47-48; Принципи 

пенітенціарного душ пастирства в багатоконфесійній перспективі: 

управлінські рішення та можливості правової регламентації / Н. С. 

Калашник. — С. 53-57; Релігійна організація як суб’єкт запобігання злочинів 

у сфері виконання покарань / В. В. Коваленко, Ю. О. Новосад. — С. 58-61; 

Щодо деяких історичних періодів взаємодії релігійних організацій та органів 

і установ виконання покарань України / І. О. Колб, Т. В. Попельнюк. — С. 62-

64; Про деякі історичні періоди формування правових засад діяльності 

релігійних організацій у сфері виконання покарань / О. Г. Колб, Л. М. 

Присяжнюк. — С. 65-67; Правове регулювання взаємодії органів та установ 

виконання покарань із релігійними організаціями / І. І. Кузь. — С. 79-84; 

Мінімальні стандартні правила поводження із засудженими та історичний 

англійський досвід душпастирської роботи / О. А. Любич. — С. 93-98; 

Значення вивчення досвіду європейських країн щодо діяльності капеланів для 

пенітенціарної системи України / Н. І. Мозоль. — С. 99-101; Про деякі 

особливості діяльності релігійних організацій у місцях позбавлення волі 

України / В. Л. Ортинський, Р. О. Калб. — С. 102- 104; Кримінологічні 

надбання та особливості запозичення юридичного забезпечення в’язничного 

капеланства для України / М. В. Палій. — С. 105-110; Акти Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної Ірландії щодо пастирської опіки у 

в’язницях / К. Ю. Пантелей. — С. 111-120; Приклади душпастирської опіки в 

тюрмах європейських країн і концепція в’язничного капеланства в Україні / 
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К. Ю. Пантелей. — С. 121-125; Участь Церкви у пенітенціарній реформі: 

філософсько-правові аспекти / В. В. Стаднік. — С. 144-148; Особливості 

капеланської служби у Збройних Силах України за досвідом проведення 

Операції Об’єднаних сил / В. С. Чорний. — С. 161- 166. 

14. Роль релігії у сучасних суспільних процесах : навч. посіб. [для 

студентів, магістрів та усіх, хто цікавиться проблемами і перспективами 

релігії / О. В. Паньків та ін. ; за заг. ред. О. В. Паньків] ; М-во освіти і науки 

України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 

2020. — 266 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б365484 Розглянуто світ 

релігії та природничо-наукове знання. Досліджено релігію як культурно-

історичне явище. Подано інформацію про релігійні конфесії в сучасному 

українському контексті. Висвітлено генезис та сучасний стан екуменізму в 

Україні та світі. Увагу приділено особливостям розвитку релігійної 

свідомості в сучасному суспільстві. Також розглянуто світові релігії, 

віровчення та сучасний стан.  

15. Скрипник В. "Ти там, де твої думки..." [Електронний ресурс] / 

Віктор Скрипник // Голос України. – 2021. – 19 черв. (№ 115). – Електрон. 

дані. Наведено розповідь перекладача з івриту Едварда Докса про історію 

виходу в Україні першої україномовної книжки мудрих висловів одного з 

найбільш шанованих у світі єврейських мислителів, духовного лідера 

брацлавських хасидів рабі Нахмана — "Ти там, де твої думки". 

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/347564  

16. Старовинну ікону намагалися переслати до США під 

виглядом кухонної дошки [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 

2021. – 6 лип. – Електрон. дані. Вказано, що київські митники викрили 

незаконну спробу вивезення ікони, яка має історичну та культурну цінність 

національного рівня значення. Про це повідомила пресслужба Київської 

митниці. Відповідно до декларації в міжнародному поштовому відправленні 

з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана 

кухонна дошка. Однак під час митного контролю міжнародної посилки 

http://www.golos.com.ua/article/347564
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замість кухонного засобу митники виявили дерев’яну ікону з ознаками 

старовини розміром 360 х 450 х 22-27мм із зображенням Богородиці з 

немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення 

цієї цінності митникам надано не було. "Як визначили експерти 

Національного музею історії України, виявлена святиня - ікона «Смоленська 

Богородиця (Одигитрія)». Написана іконописцем лівобережної України, 

вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на 

пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність 

національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного 

профілю та включення її до Музейного фонду України", - йдеться в 

повідомленні. Текст: https://risu.ua/starovinnu-ikonu-namagalisya-pereslati-do-

ssha-pid-viglyadom-kuhonnoyi-doshki_n119729 

17. У Львові буде унікальний мобільний музей з речами святого 

Папи Івана Павла ІІ [Електронний ресурс] // Варта1 : [веб-сайт].  – 2021. – 

23 черв. – Електрон. дані. Подано інформацію, що під час святкування       

20-річчя візиту святого Івана Павла ІІ до Львова, особливим нагадуванням 

про його особу і місію буде діяльність мобільного музею «Дім св. Йоана 

Павла ІІ». Про це повідомила пресслужба  Львівської міської ради (ЛМР). 

Зазначено, що серед експонатів цього музею буде: сутана (ряса) – 

священицький одяг, який Папа носив на щодень; літургійний одяг, який він 

вдягав для звершення Євхаристії; ціпок, на який Отець спирався в останні 

роки свого життя; чаша і Дискос, на яких звершував Євхаристію; 

єпископський перстень – символ заручин із Церквою; перова ручкa, якою 

Папа писав проповіді і послання, та підставка під папір тощо. Текст: 

https://varta1.com/2021/06/23/u-lvovi-bude-unikalnij-mobilnij-muzej-z-rechima-

svyatogo-papi-ivana-pavla-ii/ 

18. У Львові вперше за 30 років Незалежності військова техніка 

вторглася на територію УГКЦ [Електронний ресурс] // Варта1 : [веб-сайт].  

– 2021. – 24 черв. – Електрон. дані. Вказано, що Львівська Архиєпархія УГКЦ 

заявила про рейдерське захоплення Митрополичих садів. Представники 

https://risu.ua/starovinnu-ikonu-namagalisya-pereslati-do-ssha-pid-viglyadom-kuhonnoyi-doshki_n119729
https://risu.ua/starovinnu-ikonu-namagalisya-pereslati-do-ssha-pid-viglyadom-kuhonnoyi-doshki_n119729
https://varta1.com/2021/06/23/u-lvovi-bude-unikalnij-mobilnij-muzej-z-rechima-svyatogo-papi-ivana-pavla-ii/
https://varta1.com/2021/06/23/u-lvovi-bude-unikalnij-mobilnij-muzej-z-rechima-svyatogo-papi-ivana-pavla-ii/
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Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення привезли до садів 

військову техніку. Це відбувається на фоні святкувань 20-ої річниці візиту 

Святого Івана Павла ІІ, який мешкав у Митрополичих палатах 

Святоюрського комплексу. Про рейдерське захоплення Митрополичих садів 

22 червня повідомив прес-секретар Львівської архієпархії УГКЦ Павло 

Дроздяк. “Незрозуміло, чому до цього часу Концерн не проводив жодних 

активних дій, але аж тепер ця територія стала такою стратегічною? 

Можливо комусь не до вподоби, щоб це місце стало відкритим для гостей і 

громади міста, адже ділянка в центральній частині. Земельна ділянка 

перебуває під охороною ЮНЕСКО і ухвалою сесії Львівської міської ради від 

4 вересня 2020 року була надана в постійне користування Церкви. На 

земельній ділянці встановлено обмеження на капітальне будівництво та 

огородження. Курія Львівської Архиєпархії УГКЦ отримала земельну ділянку 

для обслуговування нижніх Митрополичих садів та прилеглої території 

комплексу собору Святого Юра і влаштування парково-рекреаційної зони 

загального користування. Прикро, що все це відбувається на фоні 

святкувань 20-ої річниці візиту Святого Івана Павла ІІ, який мешкав у 

Митрополичих палатах святоюрського комплексу”, – зазначив Павло 

Дроздяк. Текст: https://varta1.com/2021/06/24/u-lvovi-vpershe-za-30-rokiv-

nezalezhnosti-vijskova-texnika-vtorglasya-na-teritoriyu-ugkc/ 

19. У Німеччині відновлено традиційне паломництво українців 

до блаженної Едігни [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 2021. – 

5 лип. – Електрон. дані. Зазначено, що після вимушеної  перерви, пов’язаної з 

карантином, 3 липня 2021 року відновлено традиційне паломництво 

українців до містечка Пух, що неподалік від Мюнхена. За повідомленням 

Департаменту інформації УГКЦ, саме там вшановується блаженна Едігна 

— дочка Анни Ярославни, внучка Ярослава Мудрого, яка проводила 

подвижницьке аскетичне життя в Баварії і тут завершила свій 

християнський подвиг, а 1600 року була проголошена блаженною 

Католицької Церкви, Паломництво очолив апостольський екзарх для 

https://varta1.com/2021/06/24/u-lvovi-vpershe-za-30-rokiv-nezalezhnosti-vijskova-texnika-vtorglasya-na-teritoriyu-ugkc/
https://varta1.com/2021/06/24/u-lvovi-vpershe-za-30-rokiv-nezalezhnosti-vijskova-texnika-vtorglasya-na-teritoriyu-ugkc/
http://news.ugcc.ua/news/u_n%D1%96mechchin%D1%96_v%D1%96dnovleno_tradits%D1%96yne_palomnitstvo_ukraints%D1%96v_do_blazhennoi_ed%D1%96gni_u_m_puh_93820.html
http://news.ugcc.ua/news/u_n%D1%96mechchin%D1%96_v%D1%96dnovleno_tradits%D1%96yne_palomnitstvo_ukraints%D1%96v_do_blazhennoi_ed%D1%96gni_u_m_puh_93820.html
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українців візантійського обряду в Німеччині і Скандинавії владика Богдан 

Дзюрах. Із ним співслужили владика Петро Крик, вислужений екзарх, а 

також отці з катедрального храму в Мюнхені. Текст: https://risu.ua/u-

nimechchini-vidnovleno-tradicijne-palomnictvo-ukrayinciv-do-blazhennoyi-

edigni_n119713 

20. У Пересопниці археологи шукають монастир, у якому 

створено «Пересопницьке Євангеліє» [Електронний ресурс] // RISU.ua : 

[веб-сайт].  – 2021. – 5 лип. – Електрон. дані. Подано інформацію, що у селі 

Пересопниця Рівненської області розпочався археологічний сезон, 

присвячений 460-річчю написаного тут Євангелія. Зазначено, що 

стратегічна мета досліджень – знайти монастир, у якому й виготовили 

найдавніший переклад канонічного церковного тексту книжною українською 

мовою. На старті розвідкових досліджень виявили різночасові скляні й 

металеві прикраси. Більшість знахідок археологи датують XII - XIII 

століттями, коли Пересопниця була столицею удільного князівства. 

Вказано, що до розкопок залучили студентів із Острозької академії та 

Рівненського державного гуманітарного університету. Текст: 

https://risu.ua/u-peresopnici-arheologi-shukayut-monastir-u-yakomu-stvoreno-

peresopnicke-yevangeliye_n119701 

21. УПЦ МП провела багатотисячний хресний хід до 

Хрещатицького монастиря [Електронний ресурс] // RISU.ua : [веб-сайт].  – 

2021. – 5 лип. – Електрон. дані. Подано інформацію, що  5 липня 2021 року, 

Чернівецько-Буковинська єпархія Московської церкви почала                         

40-кілометровий хресний хід з Чернівців в Іоанно-Богословський 

Хрещатицький чоловічий монастир. Про це повідомили на Facebook-сторінці 

єпархії. Зазначено, що перед виходом на хресний хід віряни з духовенством 

звершили молебень біля храму Покрови Пресвятої Богородиці. На молитву 

зібралися тисячі прихожан Московського Патріархату. Вони пройдуть       

40 кілометрів за один день і прибудуть в Хрещатицький монастир в 

Заставнівському районі Чернівецької області. Зауважено, що в 

https://risu.ua/u-nimechchini-vidnovleno-tradicijne-palomnictvo-ukrayinciv-do-blazhennoyi-edigni_n119713
https://risu.ua/u-nimechchini-vidnovleno-tradicijne-palomnictvo-ukrayinciv-do-blazhennoyi-edigni_n119713
https://risu.ua/u-nimechchini-vidnovleno-tradicijne-palomnictvo-ukrayinciv-do-blazhennoyi-edigni_n119713
https://risu.ua/u-peresopnici-arheologi-shukayut-monastir-u-yakomu-stvoreno-peresopnicke-yevangeliye_n119701
https://risu.ua/u-peresopnici-arheologi-shukayut-monastir-u-yakomu-stvoreno-peresopnicke-yevangeliye_n119701
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Московському Патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту 

Патріарха Варфоломія в Україну, оскільки побоюються, що після візиту 

Патріарха Варфоломія в Україну храми МП переходитимуть до ПЦУ. Текст: 

https://risu.ua/upc-mp-provela-bagatotisyachnij-hresnij-hid-v-hreshchatickij-

monastir_n119710 

22. У Франківську триметрова ікона увійшла до Книги рекордів 

України [Електронний ресурс] // Укрінформ :  [укр. інформ. сайт]. – 2021. – 5 

лип. – Електрон. дані. Подано інформацію, що в Івано-Франківську до Книги 

рекордів України увійшла ікона Неустанної Помочі Пресвятої Богородиці як 

найбільша в країні. Її розміри складають 3 м × 1,3 м. «Ікона Неустанної 

Помочі Пресвятої Богородиці в Івано-Франківському храмі УГКЦ занесена 

до Книги Рекордів України. Експерти Книги затвердили унікальність 

розмірів ікони Неустанної Помочі Пресвятої Богородиці в Івано-

Франківському храмі, як найбільшої в Україні, написаної саме в 

неовізантійському стилі, на матеріалі – дерево вільха», - повідомила 

Релігійно-інформаційна служба України на своєму сайті. Текст: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3275362-u-frankivsku-trimetrova-ikona-

uvijsla-do-knigi-rekordiv-ukraini.html 

23. Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники 

відродження та збереження людського потенціалу України: погляд 

суспільствознавства та богослов’я : XIX всеукр. наук.-практ. конф. : [зб. 

матеріалів] / ВНЗ ”Нац. акад. упр.”, НДІ праці і зайнятості населення ; 

[упоряд.: І. В. Цаплюк ; редкол.: С. А. Єрохін  та ін.]. — Київ : Нац. акад. 

упр., 2020. — 74 с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А812863 Зі змісту : 

Принципи католицької соціальної доктрини як невід’ємна складова гуманної 

економіки / Протоєрей Шепетяк О. – С. 33-38; Законодавче врегулювання 

державно-релігійних відносин у процесі інституалізації військового 

духовенства (капеланської служби Збройних сил України) / О. Ворощук. –    

С. 41-43. 

https://risu.ua/upc-mp-provela-bagatotisyachnij-hresnij-hid-v-hreshchatickij-monastir_n119710
https://risu.ua/upc-mp-provela-bagatotisyachnij-hresnij-hid-v-hreshchatickij-monastir_n119710
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3275362-u-frankivsku-trimetrova-ikona-uvijsla-do-knigi-rekordiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3275362-u-frankivsku-trimetrova-ikona-uvijsla-do-knigi-rekordiv-ukraini.html
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