
5 липня в реанімації київського Ін-
ституту серця помер предстоятель 
УПЦ МП митрополит Володимир 
(Сабодан). За життя Владики боро-
лися до кінця. Йому було 79 років.

ТАЄМНИЦІ СМЕРТІ

Історія хвороби митрополита 
Володимира за кілька днів до смерті 
набула характеру відвертого меди-
ко-політичного детективу — після 
сюжету ТСН на каналі 1+1. У ньо-
му найближчий помічник і «права 
рука» предстоятеля, митрополит 
Олександр (Драбинко) розповів про 
багато загадкових обставин, що пе-
редували смерті його наставника. 

Ось тільки короткий їх перелік. 
Хворого главу УПЦ ще торік дов-
го лікували в клініці «Оберіг»,  але 
раптом у нього був виявлений за-
пущений рак 4-го ступеня з мета-
стазами. Подальше лікування дове-
лося проводити вже у Франції, куди 
пацієнта довго не хотіли відпускати, 
не виключено, що під тиском вищих 
медичних чиновників, включаючи 
тепер уже екс-міністра Богатирьову. 

У заходах з приводу річниці Хре-
щення Русі на Володимирській гірці 
28 липня у митрополита Володими-
ра стався серцевий напад, що викли-
кав клінічну смерть — порушилася 
робота вживленого електрокардіос-
тимулятора. А виною тому досить 
імовірно послужила апаратура при-
душення роботи мобільних телефо-
нів, встановлена   навколо місця уро-
чистостей спецслужбами. Що може 
бути і випадковим збігом, звичайно. 
Але в такому випадку, це просто 
кричуща недбалість. 

Сам митрополит Олександр 
(Драбинко) твердо впевнений — 
попередня влада зробила все, щоб 
наблизити кінець глави УПЦ. Для 
того і робила всі кроки, включаючи 
перераховані вище, з метою приско-
рити смерть митрополита Володи-
мира, при цьому надавши їй вигляду 
максимально «природної». Поки це 
тільки думка, але розслідуванням 
обставин смерті митрополита вже 
зайнялася Генеральна прокуратура. 

ВЧЕНИЙ, МОНАХ, АРХІЄРЕЙ 

Ким же насправді був предстоя-
тель Української православної церк-
ви? Одні (частіше з радикал-патріо-
тичних кіл) вважали його «агентом 
Москви» і «провідником церковної 
політики Кремля». Інші (з кіл ра-
дикально-проросійських), навпаки, 
звинувачували покійного Владику 
Володимира в «зраді інтересів цер-
ковної єдності».

Насправді істина знаходиться 
десь в середині. Для цього достат-
ньо подивитися життєвий шлях по-
кійного архієрея. Народився Віктор 
Маркіянович Сабодан 23 листопада 
1935 в с. Марківці Летичівського 

р-ну Хмельницької обл. в селян-
ській родині. У 1954 році вступив до 
Одеської духовної семінарії, в 1958 
— до Ленінградської духовної акаде-
мії, яку закінчив в 1962 р. зі ступе-
нем кандидата богослов'я. 

Влітку того ж року о. Віктор був 
висвячений на диякона, трохи пізні-
ше — в священика, а 26 серпня при-
йняв чернечий постриг з новим ім'ям 
Володимир. Зазвичай освічені ба-
тюшки йдуть у ченці не просто так, а 
з благословення церковного началь-
ства, яке розгледіло в молодих лю-
дях організаторські таланти. Адже за 
давніми традиціями у Православній 
Церкві одружений духівник не може 
займати значимі керівні посади. 

Пішла вгору і кар'єра тепер уже 
о. Володимира (Сабодана). 1965 
рік — закінчення аспірантури при 
Московській духовній академії (де 
ректором тоді був нинішній глава 
Київського патріархату Філарет), 
призначення ректором Одеської ду-
ховної семінарії, зведення в сан ар-
хімандрита. 

У 1966-му майбутній глава УПЦ 
був висвячений у єпископи і від-
правлений на три роки в «закордон-
не відрядження» до Єрусалиму. 

З 1969 до 1973 року Владика Во-
лодимир займав різні єпархіальні 
посади в Україні. Потім був пере-
ведений ректором Московської 
духовної академії, головної «кузні 
кадрів» РПЦ, яку очолював 9 років. 
1982-84 роки — глава Ростовської 
єпархії. 

Наступні три роки Владика очо-
лював вже Західноєвропейський ек-

зархат РПЦ. Посада, на яку абикого 
не ставлять. Адже прихожани цього 
екзархату — не малоосвічені вірую-
чі СРСР, а нащадки білоемігрантів, 
учні філософів і богословів, що по-
кинули Росію в 1922 році.

ЯК МИТРОПОЛИТ 
ВОЛОДИМИР СТАВ ГОЛОВОЮ 
УПЦ 

З початком горбачовської «пере-
будови» Владика Володимир повер-
нувся до СРСР і в кінці 1987 року був 
призначений Керуючим справами 
Російської православної церкви. По-
сада дуже впливова, щось на кшталт 
«церковного прем'єр-міністра». 

І ось тоді й закрутилася цікава 
інтрига з українськими подіями. 
Відроджуються українські демокра-
ти, які, м'яко кажучи, не дуже добре 
ставилися до тодішнього київського 
митрополита Філарета, який з 1966 
року залізною рукою проводив в 
українській церкві політику Москви. 

І коли КПРС стала «відпускати 
віжки», чи не єдиною думкою акти-
вістів РУХу та інших подібних ор-
ганізацій стала вимога до Москви 
призначити екзархом України якраз 
Владику Володимира (Сабодана). Не 
тільки як етнічного українця, але і 
як людину широких поглядів,  що 
зарекомендувала себе в цьому сенсі 
під час тих же багаторічних зарубіж-
них відряджень. 

Москва ж назустріч проханням 
українських націонал-демократич-
них організацій йти не поспішала. 
Ще не вибухнула криза всередині 

самої УПЦ, коли її тодішній лідер, 
митрополит Філарет, оголосив про 
автокефалію і розрив відносин з 
Москвою. У відповідь Патріархія не 
просто піддала його анафемі, але й 
«виконала прохання» українців, по-
славши їм як предстоятеля митропо-
лита Володимира. 

Зрозуміло, що Владика Володи-
мир став главою УПЦ МП не просто 
так, патріаршим Указом — його об-
рав Собор українських архієреїв, які 
зібралися у Харкові і не захотіли під-
корятися Філарету. 

Національній інтелігенції до-
велося «проковтнути пігулку», мов-
ляв, Ви ж просили цього архієрея, 
ну так і зустрічайте хлібом-сіллю. 
Підсумком цієї інтриги і став роз-
кол раніше єдиного українського 
Православ'я на «московську» і кіль-
ка «українських» церков. 

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАМІСТЬ 
РЕВОЛЮЦІЇ

Новий глава УПЦ був реалістом 
і розумів, що простим митрополи-
чим Указом про введення автокефа-
лії незалежну церкву не побудуєш. 
У всякому разі, таку, яка була б ви-
знана іншими Помісними церквами, 
без чого будь-яка духовна структура 
з канонічної точки зору вважаєть-
ся не більше, ніж «розкольницьким 
угрупуванням». 

Митрополит Володимир діяв 
тонше, але і надійніше. Він ставив 
своїх людей у   керівництво духовних 
семінарій і академій, переводив їх на 
українську мову навчання, та й саме 
навчання з філософії ставало наба-
гато більш українським, ніж раніше. 
Паралельно проводився і «правиль-
ний підбір кадрів» в майбутні архіє-
реї. Взагалі, їх число, порівняно з 90-
ми роками, в УПЦ зросло в декілька 
разів і врешті-решт тверді прихиль-
ники «промосковської лінії» опини-
лися в меншості. 

Яскравим прикладом кадрової 
політики покійного предстоятеля 
може служити його улюбленець і 
особистий секретар — митрополит 
Олександр (Драбинко), який вважа-
ється неофіційним лідером «автоке-
фального»   крила в УПЦ. 

Підсумовуючи, можна сказати, 
що покійний митрополит Володи-
мир був мудрим пастирем і церков-
ним політиком. Серед однозначних 
заслуг якого і те, що він підготував 
грунт для набуття українськими 
православними автокефальної По-
місної Церкви. Інша справа, що за 
своїм статусом лідера частини РПЦ 
Владиці доводилося враховувати і 
вимоги керівництва Патріархії. 

Тим не менше  зробив покійний 
архієрей у цьому напрямку дуже ба-
гато. Тепер головне питання, чи змо-
жуть завершити цей багаторічний 
процес його наступники, при цьому 
«не наламати дров».

За матеріалами "Обозревателя"
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1111Австрія заарештувала нерухомість 
сина Азарова 
Правоохоронці встановили приналежність сина Азарова до 
компанії «LADA Holding Anstalt» і австрійський суд заарешту-
вав нерухомість цієї компанії у Відні і Штирії. Про це пише 
австрійське інформаційне агентство АРА. Раніше припущен-
ня про те, що компанія з Ліхтенштейну насправді належить 
Азарову, висували українські журналісти. Сам Азаров свою 
причетність до компанії нерухомості в Австрії неодноразово 
заперечував. Виходячи з ціни покупки, загальна вартість 
нерухомого майна, що належить холдингу «LADA Holding 
Anstalt», становить близько 5 млн євро.

Бюджет ДУСі 
«уріжуть» на 260 
мільйонів гривень

Митрополит Володимир: свій серед 
чужих, чужий серед своїх 

Цьогорічні витрати Держав-
ного управління справа-

ми хочуть урізати на 22% — на 
понад 260 млн грн. Відповідні 
зміни вже підготували, повідо-
мив на брифінгу керівник ДУСі 
Сергій Березенко. Він висловив 
сподівання, що ці кошти будуть 
перерозподілені урядом на допо-
могу постраждалим у зоні АТО. 

Нагадаємо, в бюджеті на 2014 
рік для Держуправління справа-
ми були затверджені кошти в 
сумі 1 млрд 184 тис. грн.

Сильні світу

У Києві Ахметов мешкає поруч із Тимошенко 

Ринат Ахметов зараз живе в сто-
личній Конча-Заспі, — пишуть 

«Вісті». З Донецька він виїхав ще до 
виборів 25 травня, коли бійці ДНР 
взяли його будинок в кільце з ви-
могою платити податки в «республі-
канський» бюджет. Як заявила прес-
служба олігарха, він повернеться в 
Донбас після стабілізації ситуації в 
Донецьку. 

Співробітники котеджного міс-
течка під Києвом кажуть, що бачать 
Ахметова кілька разів на тиждень. 

Нерухомість на березі затоки 
Дніпра з'явилася у мільярдера років 
п'ять тому. «Там все у вигляді замків 
побудовано. І сам будинок схожий 
на палац. Але вас до нього ні на крок 
не підпустять», — розповідає пра-
цівниця церковки неподалік.

З суші спокій олігарха бережуть 

кілька постів охорони і високий 
паркан. З води — попереджувальні 
знаки. Так, в гирлі затоки Дніпра, на 
березі якого розташований будинок 
Ахметова, встановлені знак «Рух 
плавзасобів заборонено» і табличка 
з вказівкою на те, що тут приватна 
власність, біля якої плавати або ста-
вати на якір заборонено. Ділянка 
Ахметова густо озеленена, прикра-
шають її різні види хвойних дерев. А 
на даху і вікнах будинку чомусь ве-
личезна кількість святкових гірлянд. 

З причалу Рината Леонідовича 
добре видно пристань біля будинку 
Юлії Тимошенко. Той знаходиться 
метрів за п'ятдесят від будинку Ах-
метова через затоку.

  Візьму на роботу помічника фарбуваль-
ника в меблевий цех. (099) 4268685

Візьму на постійну або тимчасову 
роботу ШВАЧКУ з досвідом роботи на 

промисловому швейному підпри-
ємстві у м.Луцьк. (0332) 728261, 

9.00-17.00; (050) 5395421

  Потрібні на роботу пекар та тістозамішу-
вач. (093) 8124356

 ОХОРОННА ФІРМА "АРСЕНАЛ" ВІЗЬМЕ 
НА РОБОТУ ОПЕРАТОРА НА ПУНКТ ЦЕН-
ТРАЛІЗОВАНОЇ ОХОНИ, МОНТАЖНИКА 
ЗАСОБІВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ, 
ІНЖЕНЕРА ПУЛЬТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
СТЕЖЕННЯ. ВИМОГИ ЗНАННЯ ПК ТА 
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ. (0332) 789336

  Потрібні на роботу працівники в сферу 
торгівлі, різні вакансії, комунікабельність, 
з/п 1700-3000грн + преміальні. (099) 
6669255; (098) 8988288

  Потрібні на роботу: бармен, адміністра-
тор, офіціанти, кухар, покоївка з досвідом 
роботи. (0332) 255298; (095) 4580758

Потрібні на роботу посудомийниця та 
прибиральниця. (095) 2168122

  ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ 
РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙНА ПІД-
ПРИЄМСТВО, З/П ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ. 
(066) 6184057; (093) 7538744

 Шукаю бажано працюючу людину серед-
нього віку для постійного проживання та 
часткового догляду за чоловіком похилого 
віку, центр Луцька, в окремій кімнаті. Ви-
моги: охайність, відповідальність, досвід. 
(095) 8890760

  Візьму на роботу продавця в продо-
вольчий магазин в р-ні ЗОШ №23, графік 
тиждень через тиждень, з/п за домовленіс-
тю. (050) 5424990

Візьму на роботу муляра, покрівель-
ника, підсобника. (050) 9574630

На роботу потрібна прибиральниця. 
(097) 9215611; (095) 0341106

  Візьму на роботу автокранівника. (050) 
9053159

  Потрібні на роботу працівники в охоро-
ну, вахтовий метод, проїзд, проживання, 
триразове харчування за рахунок підпри-
ємства, зарплата від 1800грн і вище/місяць. 
(098) 5967193; (099) 4555229

  На роботу: кухар, продавець, маса-
жистка, вчителька англійської мови, 
будівельник (маляр), водій з власним а/м, 
сантехнік, столяр, підсобний робітник. 
(050) 9583894

 Шукаю роботу доглядальниці. (050) 
7641797

 Шукаю роботу прибиральниці на непо-
вний робочий день (050) 7641797

 Фірма у Польщі (м. Радом) прийме на 
роботу швачок жіночого одягу з досвідом 
роботи в даній сфері від 5 років. Гарантова-
не проживання без оплати. Харчування за 
свій кошт. Заробітна плата 2 тисячі злотих.
+48518430211, та +48725223064.

Фермер
  Продам. Бочки пластмасові, дубові, 

металеві, 120-220л; "куби" 1000л. Плівку те-
пличну 4-сезонну польського виробництва, 
шир.6, 8, 12м.  (050) 6709075

  Куплю. Зерно пшениці, ячменю, вівса, 
ціна за домовленістю. (098) 6488880; 
(099) 7083226

 НАДАЮ ПОСЛУГИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬ-
НИМ КОМБАЙНОМ "ДРОНІНБОРГ-8500", 
ЖАТКА 6М, Є СІЧКАРНЯ. (099) 
3010580, ПЕТРО

Різне
  Продам. Побутову техніку, ел/інструмент 

та м'які меблі з Німеччини, б/в та нові: 
холодильники, пральні машини, мікрохви-
льові печі, дивани, болгарки та ін. (067) 
3322259; (050) 9683831  

  Порядна сім'я з 2-х людей догляне 
одиноку людину похилого віку з правом 
успадкування житла. Порядність і чесність 
гарантуємо. (095) 7094798

Меблі з Європи: шкіряні м'які частини, 
у відмінному стані, низькі ціни.  
(096) 5679491, Волинська обл., 

м.Горохів. вул.Б. Хмельницького, 13, 
магазин "Інтер'єр"

  Продам. Швейну машину "Elegante-50", у 
хорошому стані. (050) 6584637

  Котли на тверде паливо (торфобрикет, 
дрова, щепа ін.) з вентилятором піддуву 
(Німеччина) та електронною автоматикою 
(Польща) 15-200кВт та банні печі, можливе 
виконання індивідуальних замовлень. 
(03379) 40218; (098) 6831146; (067) 
7011731

Купуємо стружку кольорових металів: 
мідь, алюміній, бронзу, латунь, свинець, 
н/ж; акумулятори, можливий демонтаж, 

самовивіз. Ліц. АВ №501444 від 24.11.09р.; 
АБ№580658 від 22.02.2011р.; Ліц 

АБ№58067722.02.2011р.МППУ (0332) 
767992; (095) 4091285; (098) 5266032; 

(067) 6492168; (095) 1264199 


