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Релігійна свобода на
окупованих територіях сходу України

Бойовики активно продовжують стягувати важку техніку та озброєння. Щоденно
відбувається до 30 обстрілів з боку окупованої території. Майже щодня є полонені,
поранені або вбиті. Уздовж українського кордону Російська Федерація розташувала
близько 77 тис. військових батальйонів тактичних груп, близько 1 тис. танків та 4 тис.
іншої бойової техніки. Існує постійна загроза вторгнення. Головне завдання людей, що
залишилися на Донбасі – прогодувати себе і вижити під час холодів.

До сотні баптистських церков змушені виживати в умовах окупації та утисків. Нині
на окупованих територіях Луганської області існує 40 баптистських церков, Донецької –
43, члени яких складають 4 763 чоловік. Шість церков у зоні конфлікту не мають пастирів.
Ситуація для релігійних громад є нестабільною і тривожною. Порушуються загальні
права людини, обмежується свобода віросповідання та нависла загроза існуванню 
діючих релігійних груп.

Більшість помісних церков не ризикують проводити зібрання в молитовних будинках,
тому почали збиратися на природі, на подвір’ях і малими групами по домівках.

- T h e  B a p t i s t  U n i o n  o f   U k r a i n e  -



наслідки нововведеного закону

Брате, шалом! Як неділя пройшла у вашому•
регіоні?

Все тихо. Ми збираємося у посадках (у насад-•
женні дерев)

Дякую.•

- Ми спочатку об'єдналися з церквами, у
яких культові будівлі. Але тепер переходимо на
домашні групи. У цю неділю йдемо з церквою
в похід. Усі в спортивних костюмах. 

Будемо на природі проводити богослу-
жіння. Потім всі з вудками, наче на рибалку...

І так далі. Ми збиралися у братів по кварти-
рах, та і цей варіант вже не доступний. Органи
ходять по сусідах, з'ясовують, розпитують.

Згідно цьогорічного закону самопроголошеної Луганської народної республіки
(№ 211-II "Про свободу совісті та релігійні об'єднання" від 02.02.2018 року) помісні

церкви зобов’язуються терміном у шість місяців пройти процедуру реєстрації чи ле-
галізації у так званій Луганській народній республіці. У разі не виконання цього
зобов’язання релігійна організація вважається такою, що припинила свою діяльність
на території “ЛНР”.

Проте жодна церква, яка подала документи на перереєстрацію в «ЛНР»,
її не отримала. Поруч із цим заборонили релігійну діяльність церкви
у житловому фонді у той час, як низка церковних споруд дотепер
існували з оформленням на приватну особу.

із однієї пеРеписки
служителів 
окупованих територій: 



Згідно цього закону існування незареєстрованих церков і релігійних груп, тобто які
не мають статусу юридичної особи, припиняється.

Проте у серпні до закону про реєстрацію церков «ЛНР» внесли зміни, за якими про-
довжили термін реєстрації до 15 жовтня 2018 року, тобто на півтора місяця більше. Ми
віримо що це сталося через молитви і заступництво баптистів по всьому світу, і за до-
помогою міжнародного втручання та впливу на релігійну свободу ЛНР. Ми молимося,
щоби цей закон "Про свободу совісті та релігійні об'єднання» на окупованих територіях
взагалі скасували. 

Так зване «Міністерство державної безпеки ЛНР» 26 липня 2018 року на своєму офіцій-
ному сайті оголосили Всеукраїнський союз церков ЄХБ "екстремістською організацією". На-
ступного дня низка інтернет видань критично зреагували на розкритикували цю інформацію.

https://lb.ua/society/2018/07/27/403780_lnr_obyavili_baptistov.html
https://censor.net.ua/news/3078568/v_lnr_obyavili_baptistov_ekstremistskoyi_organizatsieyi

Тому українське братство ЄХБ відразу проінформувало про це помісні церкви і
закликало усіх до молитви і заступництва за наших братів і сестер, що знаходяться в
умовах переслідувань і ворожнечі.

баптистів об’явили екстРемістами



голос Церкви в окупації
Через обмеження свободи віросповідання на території «ЛНР» змушені були

припинити проведення богослужінь громади євангельських християн-баптистів у селі
Нагольно-Тарасівка та місті Ровеньки Луганської області. Віруючих звинуватили у 
«несанкціонованих публічних зібраннях та публічних заходах серед населення», тому
заборонили збиратися і наклали штраф. До адміністративного покарання притягнули
пастора церкви Логвіненко Василя Васильовича.

Церква міста Молодогвардійська змушена була припинити богослужіння влітку
2018 року. Третього червня під час богослужіння, яке проходило в церковній квартирі і
налічувало 35 осіб, увірвалися п’ятеро озброєних осіб в цивільному одязі в балаклавах
і представилися співробітниками «Міністерства державної безпеки ЛНР». Вони зупинили
зібрання, вимагаючи по-
яснень та документів, що
дозволяють проводити
богослужіння. Провели
обшук, забрали літера-
туру і церковну техніку.
Вимагали усіх присутніх
представити персо-
нальні дані (адресу і
номер телефону), після
чого відпустили біль-
шість людей. Проте зали-
шили для складання
протоколу відповідаль-
ного брата Сергія Жаркова і ще чотирьох, у яких були з собою паспорти. Опісля опеча-
тали квартиру і вирушили в будинок, який церква використовувала для реабілітації алко-
та наркозалежних, де також провели обшук і вилучили літературу, медикаменти і жорст-
кий диск з комп'ютера. Після чого опечатали будинок і всі підсобні приміщення. 

Наступного дня Сергія Жаркова викликали в поліцію і жорстоко допитували про ді-
яльність громади, одягнувши йому пов’язку на очі і завізши в невідоме місце. Після цього
був проведений обшук в його помешканні, в результаті чого вилучили жорсткий диск
з комп'ютера, літературу і особистий телефон. Через кілька днів дільничний довів до

відома відповідального служителя про порушення справи за статтею «Про порушення
закону про проведення релігійних зборів». До сьогодні забрані речі не повернули, 
а приміщення залишається опечатаним.

Скоєно пограбування у молитовному будинку церкви ЄХБ у місті Кадіївка. І це 
непоодинокий випадок таких злочинів у регіоні. Також у місті Стаханові до молитовного
будинку під’їхала група озброєних людей в камуфльованому одязі на двох автомобілях.



Вони пробралися в будинок, де нікого не було, й почали грабувати майно церкви.
Близько 23-ї години до будинку під’їхало ще 2 вантажівки, за допомогою яких вивезено
все майно, література, церковні лави, предмети для євхаристії, оргтехніка, освітлювальні
прилади, радіатори та котел системи опалювання, навіть покриття підлоги, штори й 
гардини. Залишилися голі стіни. Окупаційна влада не реагує на цей інцидент.

Дев’ятого червня стався ще
один інцидент – вилучення медичного
обладнання  та припиненням благо -
дійної діяльності медиків-християн. 
Лікарі-християни, які мешкають та пра-
цюють на окупованій території 
Луганської області, об’єдналися для 
регулярного благодійного служіння
місцевому населенню. Огляд і допо-
мога хворим здійснювалися на терито-
рії помісних церков ЄХБ. Інцидент
стався в смт Городище. Медична
команда складалася з чотирьох лікарів:
терапевта, невропатолога, окуліста,
уролога (він же проводив і ультразву-

кову діагностику) і двох студентів-волонтерів. По обіді до приміщення увірвалася група
озброєних чоловіків, двоє з них були масках. Вони у грубій формі зупинила прийом, зму-
сили пацієнтів розійтися. Після допиту команди забрали діагностичний комплект окулі-
ста, кардіограф, апарат ультразвукового дослідження та інше приладдя. Відтак служіння
медиків насильно зупинене.

У тимчасово окупованому Алчевську під час богослужіння проросійські
найманці затримали пасторів церкви «Блага звістка». Без жодних пояснень служи-
телів доставили в приміщення так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР»
7 серпня 2018 року.

Таких випадків, на жаль, є значно більше, ніж наведено.



«баптисти – не екстремісти» –
флешмоб християнської 
молоді України

Під час чотирнадцятого конгресу християнської молоді України 13-18 серпня
пастор Ігор Бандура організував публічну молитву на колінах у трьохтисячній
кількості молодих людей за Луганську і Донецьку області. По завершенню мо-
литви молодь миттєво у ФБ запустила флешмоб: «Баптисти – не екстремісти. 
Я борюся за своїх братів і сестер у ЛНР, ДНР! 



текст 
РезолюЦії

у Цюріху
Баптистський союз України постійно працює над формуванням громадської думки і

створенням міжнародного тиску і впливу щодо порушення релігійної свободи на оку-
пованих регіонах. З цією метою було здійснено кілька візитів – на міжнародне Радіо Сво-
бода і на Громадське радіо. Це ті джерела, які викликають довіру. За участі першого
заступника голови ВСЦ ЄХБ Ігоря Бандури в ефір вийшли програми: «Як на окупованих
територіях тиснуть на протестантів», «Атака на протестантів в Луганську: пастора оштра-
фували, церкву опечатали» та інші. Відтак Радіо Свобода поширила заклик до світової
спільноти гарантувати захист цивільному населенню. (https://www.bwanet.org/re-
sources/bwa-currentresolutions)

https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/yak-na-okupovanyh-terytoriyah-tysnut-na-protestantiv
https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29410439.html

На генеральній асамблеї Всесвітнього баптистського альянсу в Цюріху Ігор Бандура,
перший заступник голови ВСЦ ЄХБ надав оцінку релігійній свободі на території
окупованої Луганщини. З цього приводу була створена резолюція членами генерально
асамблеї, де висловлюється занепокоєння з приводу припинення релігійної свободи на
території Луганської області. У резолюції зазначається, що новий закон, введений у
«ЛНР», вимагає, щоб «усі релігійні організації в ЛНР, крім Московського патріархату
Російської православної церкви, повинні довести свою вірність владі ЛНР шляхом
процедури перереєстрації, щоб зберегти свій правовий статус, а також докладно
звітувати про свою діяльність». У заяві зазначається, що закон «порушує загальні права
людини, обмежує свободу віросповідання та загрожує існуванню існуючих релігійних
груп та організаційних мереж», що є порушенням кількох статей міжнародного права. 

міжнаРодний вплив 
на релігійну свободу «лнР»



гуманітарні вантажі на схід України

Влітку 2018 року стартував черговий гуманітарний проект. Він проводиться спільно
з церквами Європейської баптистської федерації. П’ять фур змогли доставити близько
90 тонн вантажу на схід України. Цього разу майже 20 тис. дітей та дорослих змогли 
отримати харчові та гігієнічні набори.

Уже на початок осені 2018 року ми плануємо провести проект, присвячений обігріву
людей у зимовий період. Враховуючи суворі кліматичні умови і недоступні через доро-
гивзну і затратність енергоносії, ми вже третю зиму поспіль організовуємо гуманітарний
проект цілковито для обігріву людей. 

У першу чергу, допомога потрапляє до найбільш нужденних, які стали заручниками
війни на сході України. А саме: інваліди, багатодітні сім’ї, люди похилого віку і пересе-
ленці. 

Більшою мірою служіння допомоги охоплює сіру зону. Воно полягає не лише у ма-
теріальній підтримці і забезпеченні людей необхідним. На цих територіях, на жаль, є по-
ширеною передчасна смерть від стресових переживань, інсультів та інфарктів. Тому
слова підтримки, розради, підбадьорення є неоціненою допомогою від віруючих людей,
волонтерів, служителів з відкритим і чуйним серцем. І все це задля того, щоб подарувати
людям надію, щоб кожен дізнався про іншу перспективу – мир і розраду в Ісусі Христі.
Та головне, щоб отримав вічне життя, яке маємо лише через віру в Нього як нашого Гос-
пода і Спасителя.



свято подяки у києві
23 вересня 2018 року у центрі Києва проходитиме Всеукраїнське свято подяки. Не див-

лячись на всі негаразди і сум’яття, ми ще більше усвідомлюємо Божу присутність і Його 
суверенну владу над народами. Тому ми збираємося, аби висловити наше глибоке відчуття
подяки, засвідчити те, що ми віримо у краще майбутнє і маємо надію, яку Він нам дав для
потішення і радості. Тому 23 вересня ми будемо проголошувати Божу милість і дякувати Йому
за благословення і можливості. Будемо просити Господа ласки і миру для нашої держави.

Вперше Національне свято подяки в Україні ми провели 17 вересня 2017 року. Тоді цент-
ральна площа столиці зібрала двісті тисяч українців із найвіддаленіших куточків країни. Про-
тестанти від рання до пізнього вечора святкували цю особливу подію. Були представлені
унікальні експозиції, пізнавальні майстер-класи, музичні номери відомих виконавців – все
це стало гарним свідченням і досвідом, що і цього року вказуватиме на Того, Кому слід від-
давати належну подяку і шану.

У такий спосіб ми використовуємо безцінну можливість поширювати Царство Боже в
Україні. Національним Днем подяки ми заявляємо про необхідність приносити належну по-
дяку і гідне поклоніння Тому, від Кого все приходить, через Кого маємо все необхідне, і Кому
ми маємо все повернути. Ми усвідомлюємо свою відповідальність проповідувати Євангеліє
у своїй країні і спонукувати українців бути вдячними Богові у час війни і в час миру. Такі мас-
штабні публічні заходи дають гарну перспективу у формуванні громадської думки про наші
євангельські церкви.



Всеукраїнський союз ЦеркоВ
ЄВангельських християн-БаптистіВ

www.baptyst.com

звіти про свободу думки, совісті та переконання в донбасі можна знайти і на
http://www.forum18.org/Archive.php?query=&religion=all&country=87

Щоб зробити пожертву на гуманітарні або місіонерські проекти в Україні,
будь ласка, натисніть на сірому полі нижче і оберіть один з банківських реквізитів:

Позначивши “Добровільні пожертвування”. Будь ласка, надішліть нам електронного
листа про переказ або зверніться до місцевого союзу баптистів,

місії чи християнської організації.

Щоб дізнатися більше про наше служіння, будь ласка, пишіть нам:: Ukrpost.ecb@gmail.com
Якщо у вас є запитання, пишіть нам у любий зручний для вас час.
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Щоб підписатися/відписатися на новини Ukrainian PostMan або листи із терміновими молитовними 
потребами, будь ласка, напишіть нам: Ukrpost.ecb@gmail.com
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BBC News: http://www.bbc.com/news/av/world-europe-43437389/one-woman-is-on-a-mission-to-help-ukraine-s-traumatised-children•
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