
n Керівництво країни у середу (24
сер пня) зранку взяли участь у "Мо -
ли тві за Україну" в Софійському со -
борі, вшанувало пам'ять Тараса
Шев ченка, Михайла Грушевського
та героїв Небесної сотні. Як пові -
дом ляє прес-служба президента, у
Софійському соборі предстоятелі
церков і керівники релігійних орга -
нізацій помолилися за Українську
державу, за мир та процвітання, за
Божий захист і благословення для
ук раїнських захисників.

Молитви виголосили митропо -
лит Української православної цер -
кви в США, представник Вселен сь -
кого Патріарха Антоній, предстоя -
те ль Української православної цер -
кви Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет, верховний архі є -
пископ Києво-Галицький Україн сь -
кої греко-католицької церкви Свя -
то слав Шевчук, предстоятель Укра -
їн ської православної церкви, ми -
трополит Київський і всієї України
Онуфрій, предстоятель Української
автокефальної православної цер -

кви, митрополит Київський і всієї
України Макарій, голова Всеукра їн -
ського союзу об'єднань євангельсь -
ких християн-баптистів Валерій
Ан то нюк, муфтій Духовного управ -
ління мусульман України Тамім Ах -
мед та головний рабин Києва та
України Яків Дов Блайх.

У молитві взяли участь прези дент
Петро Порошенко з дружи ною, го -
ло ва Верховної Ради Андрій Па ру -

бій, перший віце-прем'єр—мі ністр
еко номічного розвитку і тор гівлі
Сте пан Кубів, міністр закор дон них
справ Павло Клімкін, се кретар РН -
БО Олександр Турчинов та мер Ки -
єва Віталій Кличко. Після цього ке -
рівництво країни поклали квіти до
підніжжя пам'ятників Та расу Шев -
ченку та Михайлу Гру шев ському.
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День Незалежності в Києві почався з молитви та вшанування Небесної сотні

Завершилася Фольклорама - 2016 — Україна-Київ павільйон

Troyanda Dancers at Kyiv Pavilion Photo: L. Krawchuk 


