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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЧИ ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ЧИ
МОВНИХ МЕНШИН
Резолюція 47/135 Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992 р.
Стаття 1.
1. Держави охороняють на їх відповідних територіях існування і
самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних і мовних меншин і заохочують створення умов для розвитку цієї самобутності.
2. Держави застосовують належні законодавчі та інші заходи для
досягнення цих цілей.
Стаття 2.
1. Особи, які належать до національних чи етнічних, релігійних чи
мовних меншин (далі іменуються особами, що належать до меншин), мають право користуватися досягненнями своєї культури,
сповідувати свою релігію і відправляти релігійні обряди, а також
використовувати свою мову в особистому житті і публічно, вільно і
без втручання чи дискримінації в будь-якій формі.
2. Особи, які належать до меншини, мають право брати активну
участь в культурному, релігійному, суспільному, економічному і
державному житті.
3. Особи, які належать до меншини, мають право брати активну
участь в прийнятті на національному, а де це необхідно, регіональному рівнях рішень, що стосуються тієї меншини, до якої вони належать, або ж тих регіонів, в яких вони проживають, в порядку, що
не суперечить національному законодавству.
4. Особи, які належать до меншин, мають право створювати свої
власні асоціації і забезпечити їх функціонування.
5. Особи, які належать до меншин, мають право встановлювати і підтримувати без будь-якої дискримінації вільні і мирні контакти з іншими
членами своєї групи і з особами, які належать до інших меншин, а
також контакти через кордон з громадянами інших держав, з якими
вони пов'язані національними, етнічними, релігійними мовними узами.
Стаття 4.
2. Держави використовують заходи для створення сприятливих
умов, які дають міжливість особам, що належать до меншин, виражати свої особливості і розвивати свої культуру, мову, релігію, традиції і звичаї, за винятком тих випадків, коли конкретна діяльність
здійснюється з порушенням національного законодавства і суперечить міжнародним нормам.
Документи упорядкував к.ф.н. М.Бабій.
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Певно що Богу на небесах не вистачає добрих душ, якщо
Він забрав від нас до себе 10 липня ц.р. нашого дорогого і всіма
шанованого друга
ПЕТРА ІВАНОВИЧА КОСУХУ
Забрав прямо від праці на житньому полі в селі Жукин,

да-

вши йому лише 61 рік життя. Народився Петро Іванович в перший день 1935 року в с.Богданівка, що на Іванківщині Київської
області. Там він переніс лихоліття війни, закінчив

школу. Зді-

бний юнак опанував фах історика в Київському

університеті

ім.Т.Шевченка і з 1958 року пішов на свої хліби. Першим покликанням Петра Івановича було просвітництво.

Працюючи в м-

олодіжних організаціях, Міністерстві культури, він весь свій талант, здібності, знання віддавав організації і проведенню лекційної роботи. Слово Косухи-лектора чулося в різних регіонах України. Другим покликанням Петра
діяльність. 10 років він був на
ькому технологічному інституті
станні п’ять років життя

Івановича була освітня
викладацькій роботі в Київс-

харчової промисловості, а в о-

працював професором Національ-

ного університету “Києво-Могилянська Академія”, читаючи широкий спектр релігієзнавчих дисциплін. Як до рідного батька тягнулися студенти до Петра Івановича, а він їх при цьому називав
своїми дітьми. Третім покликанням нашого друга була наукова
робота. Саме вона пов’язала Петра Івановича з Інститутом філософії НАН України, де він захистив і кандидатську і докторську
дисертації.
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SUMMARY

Науковий доробок П.І.Косухи - це півтора десятка

інд-

ивідуальних і колективних монографій, десяток брошур,
двохсот статей. Останньою написаною і редагованою

біля

Петром

In the BULLETIN there are presented the scientific reports "Religion
in the Context of Spiritual Revival of Ukraine" by

A. Kolodny and

Івановичем працею є монографія “Сучасна релігійна ситуація в

L. Filipovitch, "P. Mohyla and Problems of

Україні: стан, тенденції, перспективи”. Залишилось ще багато р-

with Rus" by P. Yarotsky, "The View of Christianity through Platon

укописів неопублікованого доробку науковця.

Philosophy" by P. Pavlenko, "The First All-Ukrainian Council of the

упав на сотні наукових конференцій,

Наш друг вист-

організував і провів

біля десяти різноманітних соціологічних досліджень, творчо співпрацював з богословами багатьох

конфесій. Він був членом

Нью-Йоркської Академії наук. Але найвищим своїм покликанням
Петро Іванович вважав повну віддачу себе людям, які були біля

UAOC" by P. Pylevets. In

Reconciliation of “Rus

addition, in the BULLETIN there are

published the reports and summary documents of the scientific
conferences dedicated to P. Mohyla jubilee, to the problems of
religion phenomenon, to the interconfessional relations in the

нього і платили йому за все добре своєю любов’ю. До нього

context of freedom of

йшли за знанням, за порадою, просто за лагідним словом і вті-

Program of the Postgraduate Exams on Religious Studies" and the

шною усмішкою. Він з болем в серці переживав всі колізії нашого

International Law Documents on freedom of conscience, religion

сьогодення.

and beliefs are published.

такого
а

Радів і обурювався... Тяжко, ой як тяжко втрачати

religion. In the section "Information", "The

друга, яким був Петро Іванович. Не легко йому жилося,

тому й підкралася до нього недуга. Проте він ніколи не

пл-

--------------------------------------------------------

акався у своєму горі і турботах. А даремно, друже! Ми б допомогли тобі, а може б відтак й відвернули твою

передчасну

смерть. Пухом земля тобі! Ми пам’ятаємо тебе. Ти - серед нас.
Живи ж довго, друже, світлою пам’яттю, своїми творчими здобутками, переданими знаннями і твоїми дітьми.
Друзі і колеги по праці

Довідка: у зв’язку з банкрутством банку “Відродження” рахунок Української Асоціації Релігієзнавців в
ньому анульовано. Новий рахунок УАР такий:

р/р

7609310, МФО 322090 у Печерському відділенні “Укрсоцбанку”.

