ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ЦЕРКОВ
ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Спільна позиція Вінницької обласної
Ради Церков і релігійних організацій та
звернення до громадськості Вінниччини
Усі релігії одностайні в тому, що життя людини є священним Божим
даром. Бог покликав людину з небуття до вічного життя, але через непослух
Творцю у світі з'явилася смерть. Віруюча людина сприймає смерть не як
фінальний акт свого існування, а як приготування до вічного життя. Таке
ставлення до смерті притаманне усім релігійним традиціям. Спільним є й
благоговійне ставлення до тіл померлих і місць їх поховання. Саме тому,
довгий час у нашій історії кладовища перебували під особливою опікою
церков, які піклуватися за їх достойне поховання і утримання могил і
кладовищ.
Сьогодні ці повноваження покладені не на релігійні організації, а на
органи місцевого самоврядування, які мають вживати заходів щодо
належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого.
Зокрема, відповідно до законів України, до компетенції органів місцевого
самоврядування належить питання щодо виділення земельних ділянок під
кладовища, а також прийняття рішень на виконання Закону України «Про
поховання та похоронну справу».
Хоча, як було зазначено, релігійні організації не мають сьогодні
повноважень щодо влаштування і утримання кладовищ, однак вони активно
допомагають органам місцевої влади, залучають віруючих до прибирання
кладовищ і організації достойного поховання.
Спостерігаючи за подіями, які відбуваються у Вінниці навколо
будівництва кладовища у мікрорайоні Сабарів, ми не можемо залишитися
осторонь і не висловити своєї позиції як представники релігій і конфесій у
м.Вінниці і як громадяни свого міста.

Визнаючи право людей на висловлювання своєї думки і ставлення до
тих чи інших подій, ми однак вважаємо абсолютно неприйнятними у цій
ситуації спекуляції окремими жителями мікрорайону Сабарів у м.Вінниці,
які протестують проти будівництва кладовища.
Прикрим є те, що цей протест змішується з безвідповідальним ставленням,
спрямованим на використання для досягнення своїх цілей будь-яких засобів,
у тому числі й спекуляцій на таких поняттях як смерть, поховання і достойна
пам'ять наших спочилих родичів.
Закликаємо всіх жителів територіальної громади міста Вінниці, прихожан
всіх церков і конфесій, виважено та з розумінням поставитися до
надзвичайної ситуації, знайти компромісне рішення з міською владою і зняти
блокування техніки для будівництва кладовища у мікрорайоні Сабарів.
Погоджуємося з намірами Вінницької міської ради щодо необхідності
облаштування місця для проведення захоронень і в той же час закликаємо
громаду мікрорайону Сабарів до діалогу з міською радою та пошуку
порозуміння і компромісу.
Наголошуємо Вінницькій міській раді, що під час будівництва кладовища
слід дотримуватись усіх державних норм і стандартів чинного законодавства
та вжити заходів щодо недопущення у майбутньому забруднення
навколишнього природного середовища.
Ми, - громада міста, релігійні організації, міська влада, - повинні
докласти всіх зусиль, чесно і з повагою ставитись до інтересів один одного,
але вище за свої власні інтереси, ставити спільні інтереси усієї громади
Вінниці.
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