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Іван КОВАЛиК,  
громадський активіст,   

представник ВГО «Вільні люди»
Це насправді історичне рішення. Ми 

дуже довго йшли до того, щоб отримати 
помісну церкву, керівний центр якої зна-
ходився б не в Росії, з якою ми сьогодні 
фактично ведемо війну, а в Києві. Це, без-
сумнівно, є велика перемога! 

Тепер нам потрібно докласти максимум 
зусиль, щоби всіх православних християн, 
в тому числі і тих, які ходять до УПЦ МП, 
залучити до новоствореної помісної Право-
славної церкви. Сподіваюся, що в очільни-
ків всіх православних конфесій знайдеться 
сила волі, аби втілити рішення Священного 
Синоду Константинопольського патріарха-
ту.  

Створення  Української помісної церк-
ви — це велика стратегічна поразка Росії. 
Незважаючи на намагання Москви всіма 
силами зірвати рішення про томос, завдя-
ки твердій державницькій позиції керів-
ництва держави та церков вдалося домог-
тися найголовнішого — Священний Синод 
Константинопольського патріархату своїм 
рішенням підтвердив готовність Констан-
тинополя до створення в Україні помісної 
Православної церкви.

Володимир КАНІщЕВ,  
волонтер, керівник волонтерської групи 

«Схід та Захід єдині»
Створення помісної церкви дає мож-

ливість ідентифікуватися кожному гро-
мадянину України. В кожній країні є своя 
помісна церква. То чому в Україні її немає? 
Доки ми можемо бути якимось додатком до 
чужої країни? Підтримую повністю Прези-
дента в тому, що отримання рішення про 
томос — це перемога українського народу 
над московськими демонами.  

Я — волонтер  і впродовж останніх ро-
ків був на сході України майже щомісяця. 
Часто бувало так, що хлопці, які ходили до 
храмів Московського патріархату, йшли на 
схід воювати і приходили в церкву та про-

сили благословення на захист Батьківщи-
ни, то священики їх благословляли не як 
воїнів, а як подорожуючих. Такого не може 
бути, і тому, я переконаний, що рішення 
про надання томосу Українській помісній 
православній церкві є надважливим для 
держави. 

Андрій ПІДЛужНиЙ,  
співак, композитор,  

лідер гурту «Нічлава»
Українці мають право на свою церкву. 

Бо те, що чинили московити проти україн-
ців віками, — злочин. І навіть тепер Путін 
використовує церкву як маніпулятивний 
інструмент для того, щоб сіяти зло, розкол 
і ворожнечу. Йому це добре вдавалося, ще 
й розпочав війну на Донбасі через начебто 
порятунок російськомовного населення, 
яке зазнає утисків. Тож у ситуації з релігією 
держава має чітко діяти. Бо сьогодні це вже 
не просто церкви Московського патріарха-
ту в нашій державі. Це осередки «руского 
міра», замасковані під віру в Бога. І рано чи 
пізно вони знімуть маски й покажуть свої 
справжні обличчя. 

Дем’ян ЧЕРНЕЦЬ,  
голова Тернопільської обласної  

організації Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих

Це — велика перемога. Православ’я, що 
існує вже півтори тисячі років, має свої 
правила. Згідно з ними, у кожній неза-
лежній країні, де православні християни 
становлять більшість населення, має бути 
створена незалежна помісна Православна 
церква. Виходячи з цього, ми півтори ти-
сячі років очікуємо і боремось за це. Тому 
Президент України Петро Порошенко, як і 
раніше Президент Віктор Ющенко, ініцію-
вав процес створення помісної церкви.

А сучасні Кирил і Онуфрій та їхня ко-
манда десятиріччями наголошують на не-
канонічності створення Київського патрі-
архату. Проте ані словом не згадують, що 

їхня власна відмова одному з найчисельні-
ших народів світу у створенні власної по-
місної церкви є ще серйознішим порушен-
ням канонів.

Вселенський Патріарх Варфоломій ви-
знав незаконною і такою, що суперечить 
православним канонам, передачу Київської 
митрополії у підпорядкування Москов-
ському Патріарху в 1686 році.

У Константинополі зрозуміли, що Мос-
ковський патріархат треба поставити на 
місце, допоки не пізно. Відтак, склалися 
всі умови для того, щоб, з одного боку, за-
довольнити справедливі та законні вимоги 
українських православних, а з другого — 
покласти край духовній експансії Москви.

Богдан БуяК,  
політолог, доктор філософських наук, 

ректор Тернопільського національного 
педагогічного університету  

імені Володимира Гнатюка
Томос — це позитивний чинник у кон-

тексті утвердження незалежності України. 
Це рішення наближає Україну до реально-
го стану незалежності. Отримання томосу 
вимагає від суспільства, церковних ієрар-
хів єдності навколо цього питання. Бо має 
бути представлена єдина кандидатура, 
якій буде вручено документ про автоке-
фалію. Небезпека деструктивного впливу 
Росії на цей об’єднавчий процес є. Бо ми 
бачимо, як РФ втручається в різні полі-
тичні й економічні сфери по всьому світу. 
Але політики в Росії розуміють, що вони 
втрачають Російську православну церкву 
в Україні.

Валерій ФЕДОРЕЙКО,  
голова громадської ради  

при Тернопільській ОДА 
Завдяки рішенню про надання томосу 

Українській православній церкві віднов-
лено історичну справедливість. Україна 
робить ще один крок до того, щоб стати 
повноцінною державою. Я думаю, що у нас 

зараз є шанс об’єднати церкви, а це згур-
тує населення. Томос може стати христи-
янським консолідуючим елементом, релі-
гія ж одна — християнська, Бог один. Але 
існує багато течій. А течії — це вже бізнес. 
Московська церква є елементом п’ятої ко-
лони. Вона ж канонізує таких, як Сталін. 
Це — шизофренія, шовінізм. На осно-
ві цих постулатів вибудовується «рускій 
мір», томос — один з аспектів знищення 
цього. Це важливо в ідеологічному плані. 
Щодо повернення лавр та святинь — це 
потрібно було зробити ще в 1991 році, але 
тоді в парламенті була прокомуністична 
більшість. 

Ігор ВОЙТОВиЧ,   
заступник головного лікаря ТРТМО  

з медичного обслуговування
Надання томосу Україні увійде в підруч-

ники історії нашої держави як одна з най-
визначніших подій. Це — перемога правди 
над брехнею, перемога, яка робить Україну 
сильнішою. 

Довгих 332 роки Україна та Українська 
церква чекали на автокефалію. І сьогод-
ні це рішення прийнято та продовжуєть-
ся процес надання томосу. Наша держава 
отримала другу незалежність, і тепер хвиля 
релігійного відродження ламатиме елемент 
російського ідеологічного впливу. І держа-
вотворці, і ми, народ, станемо пліч-о-пліч, 
аби консолідувати схід і захід, північ і пів-
день в багатовіковому прагненні українців 
отримати цей рівноправний статус.

Це питання було на часі впродовж всьо-
го існування української державності. І 
якщо раніше обурення викликало те, що 
українці у власній державі не можуть звер-
татися до Бога рідною мовою чи придбати 
церковну літературу українською, що є їх-
нім невід'ємним правом за православними 
церковними канонами та відповідно до 
загальнолюдської моралі, через церкву за-
знають денаціоналізації, асиміляції та іде-
ологічного зомбування, то тепер, коли Ро-
сію визнано державою-агресором, зв'язки 
з нею на конфесійному рівні є абсолютним 
нонсенсом.

Крім того, створення єдиної Україн-
ської православної помісної церкви дає 
підстави говорити про те, що українське 
православ’я претендує на звання найчи-
сельнішого серед світового православ’я 
за кількістю віруючих і парафій. Надання 
ж Українській церкві автокефалії руйнує 
фундамент, на якому Москва будує свої 
амбіції. І хоч сьогодні Московська церква 
є більшою, ніж решта 13 помісних церков 
разом узятих, але без України вона стане 
вдвічі меншою.

Тема тижня

Як ставляться відомі жителі  
Тернопільщини до надання автокефалії  
Українській православній церкві


