
ВІДБУДОВА   
НАЙБІЛЬШОГО  
(60м  х  20м х 16м)  
І НАЙСТАРІШОГО  
(7 тис. років)  
ХРАМУ  
В ЄВРОПІ  
в селі  
НЕБЕЛІВКА   
КІРОВОГРАДСЬКОЇ  
області

ВІДРОДИМО РАЗОМ 

ТРИПІЛЬСЬКИЙ ХРАМ!
Трипільська цивілізація, яка існувала на території 

сучасної  України з 5400 по 2750 рр. до н.е. залишила у 
спадок нащадкам організовану релігійну культуру. Така 
унікальність духовного спадку склалась завдячуючи 
найдавнішим формам організованих ритуальних дій 

трипільців.



У 2012 році британсько-
українська експедиція 

дослідила залишки великого 
Храму на поселенні біля  

с. Небелівка 
Новоархангельського 

району Кіровоградської 
області, якому більше 6000 

років.  

Результати цих досліджень  
опубліковані  

в авторитетних світових наукових виданнях.

Супутниковий знімок мису Небелівка  
поєднаний з високоточною магнітною зйомкою трипільського 

поселення (датування поселення 4000–3900 до н.е.)

 NEBELIVKA/TEMPLE

Великою праВдою Землі 
України є те, що Вона 
берегла В собі найдаВніші 
форми ХрамоВиХ сВятинь, 
які почали ВідкриВатися 
лише  З 70 рокіВ XX cт.

Увесь Світ пишається своєю історією... 
і тільки ми закопуємо свої надбання 

в землю і вирощуємо на ній сою, 
кукурудзу... наче  2 гектари  врожаю 

дадуть більше прибутків за рік, ніж тисячі 
туристів, паломників і науковців...

Наче найстаріший доказ, що ми 
автохтони на цій землі і маємо свою 

культуру, що сягає 7 тисячоліть 
буде пам’ятати той самий Світ... без 

матеріальних доказів, завдяки нашому 
мовчанню і нищівній політиці держави 
і нас самих, перепише історію, яка буде 

починатися не з Месопотамії а з Трипілля, 
яке є територіальним ядром розвитку 

духовної традиції Європи.
Наших стародавніх предків 

називають трипільцями, а їх культуру – 
«Трипільською Цивілізацією».

І наше завдання ввести духовні традиції 
цієї цивілізації у сучасність. 

Це і є Національна Ідея України!



У 2012 році британсько-українська експедиція досліди-
ла залишки великого Храму на поселенні біля с. Небелів-
ка Новоархангельського району Кіровоградської області 
якому більше 6000 років.  Результати цих досліджень опу-
бліковані в авторитетних світових наукових виданнях.   

За результатами попередньої магнітної зйомки у 2012 р. 
біля с. Небелівка була відкрита  трипільська споруда, яка 
стала найбільшою в ареалі культурного комплексу Куку-
тень-Трипілля 60мх20м  (1200м²) та найстарішою Храмо-
вою будовою на Європейському континенті (4 000 – 3 900 
до н.е.). 

Під тиском таких фактів міжнародна археологічна на-
укова спільнота у 2015 р. на ІІ Шанхайському всесвітньому 
археологічному конгресі внесла це відкриття до десятки 
найкращих у світі!

Британці включили цю подію в свою енциклопедію. У 
нас в суспільстві практично про цю подію знає дуже мало 
людей.

Україна та вся Європейська 
цивілізація має власне духовне лице, 
незрівнянно глибше та багатше 
ніж імпортовані релігійні вирази. 
Храм Трипільської Цивілізації якраз 
і є свідком нашої з Вами духовної 
величі, та стоїть на найвищому 
людському гуманізмі освячення 
Природи та Космосу.

Конфесія «Релігія Природи» та 
всі небайдужі патріоти покликані 
відродити ХРАМ ТРИПІЛЬСЬКОЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ на його історичному 
місці (поблизу с. Небелівка, 
Кіровоградської обл.), що не буде 
мати аналогів у новітній історії 
людства. 

Вже за попередніми оцінками, 
враховуючи всі наукові 
дослідження та реконструкції, 
Небелівський Храм віком у 
6 тисяч років увійде до списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

ХРАМ / TEMPLE

Місце розкопок с. Небелівка

Розкопки британсько-українською експедицією у  
2012 році Храму в с. Небелівка

Макетна реконструкція Храму



Михайло Відейко: «Це — 
залишки храму, в якому 
збиралися мешканці цілого 
селища площею близько 
238 гектарів, у якому було 
майже півтори тисячі 
жител. 

Це була велична 
громадська споруда — 
уявіть, ширина дверей, 
визначена за виявленим 
глиняним порогом, 
досягала 1,7 метра! Далі 
йшов десятиметровий 
коридор, і наступні 
двері — взагалі два 
метри завширшки! Тобто 
масштабами ця споруда 
не поступалася сучасним 
їй храмам Месопотамії, 
з яких, як кажуть, 
“починалася історія”. 
Небелівський храм мав 
два поверхи, його стелю 
підтримували десятки 
дерев’яних колон. Було 
знайдено навіть відбитки 
мотузок, якими давні 
будівельники монтували 
каркас споруди. 

Фарбовані в червоне 
стіни й підлога створювали 
в учасників ритуалів 
піднесений настрій. 

Навколо була відкрита 
площа, де могли 
розміститися кілька тисяч 
мешканців селища.»

Духовне об’єднання 
«Релігія Природи» за 

консультацією Михайла 
Відейка відтворило 

макет Храму і має намір 
розбудувати цей Храм на 

його природному місці. 

Автори проекту: 
академік В. Перегінець; 
дослідник трипільської 
культури О. Завалій.

Виконання храмового 
даху: Л. Кузнецова.

Художнє оформлення: 
Л. Кузнецова, С. Луців.

Науковий 
консультант: археолог, 
професор М. Відейко.

Макетна реконструкція Храму



Що вже зроблено:
•	 розрорблено принципо-

вий проєкт за даними ар-
хеологічних розкопок;

•	 проведено консультації з 
археологами, релігієзнав-
цями, філософами щодо 
відновлення Трипільсько-
го Храму;

•	 введено до наукового обі-
гу релігійну концепцію 
Трипільського Храму;

•	 створено макетну копію 
Храму

•	 відтворено храмові ав-
тентичні артефакти (Небе-
лівський Диск-календар, 
храмовий ритуальний бі-
нокль, керамічний посуд, 
вироби, та прикраси для 
стародавніх ініціацій), які 
увійдуть у відроджений 
храмовий простір;  

•	 видаються брошури та ін-
формаційні матеріали по 
зазначеній тематиці;

•	 готується видання книги 
про «Трипільський Храм»;

•	 організовано паломницькі 
тури з м. Києва до с. Небе-
лівки;

•	 проведені попередні пе-
реговори з Кіровоград-
ською обласною держав-
ною адміністрацією щодо 
реалізації проекту відро-
дження Храму.

Паломництво до Трипільського Храму (с. Небелівка, 2020 р.) 

Сенсація − Небелівський Диск-календар − найдавніший календар Європи

Храмовий ритуальний бінокль

Трипільський хрест



Небелівський Храм неодмінно 
стане історичною пам’яткою світо-
вого значення та центром внутріш-
нього та міжнародного туризму. 
В такому стані справ Україна поста-
не колискою найдавнішої організо-
ваної природної релігії світу, колис-
кою нового світла Божої правди. Та 
щоб це справдилось, сьогодні Нам 
потрібна Ваша допомога! 

Тільки з Вашою допомогою, 
разом, ми зможемо відновити 
стародавній Храм, якому не буде 
аналогів у світі. 
Безумовно, що його відродження 
залежить від міри доброчинності 
наших партнерів. 
Саме вони увінчають свої імена 
в історії відродження головного 
Трипільського Храму та першими 
увійдуть у священний простір,
який оперує 
категоріями вічності!

Звертайтесь: тел: 067 785-90-16;            
ел. адреса: crru@i.ua.        
ОТРИМУВАЧ:     
Релігійна Організація «РГ Рідної 
Віри «Релігія Природи»
ЄДРПОУ 41115880
P/рахунок: в АТ «Укрексім-
банк» UA 53 32231300000 
26005000026644
Добровільна пожертва
 

1. Для доларів США:
Beneficiary:   Firm: RO “RG  Ridna Vira “ Nature Religion”
 Kiev, Ukraine
                            асc. № UA533223130000026005000026644  
Rank of Joint Stock Company «The State Export-
Beneficiary* Import Bank of Ukraine» (Kiev Branch)
             Kiev, Ukraine
                         S.W.I.F.T.: EXBSUAUX                                
                                        
                               Corr.acc. 04094227
Correspondent bank:     Deutsche Bank Trust Company Americas,
                                          New York
                                          S.W.I.F.T.: BKTR US 33
                      З зазначенням - “Добровільна пожертва”

2. Для євро:
                                     Firm  RO “RG  Ridna Vira “Nature Religion”
Beneficiary:                   Kiev, Ukraine
                                             acc. № UA533223130000026005000026644 
                                              
                                               Joint Stock Company «The State Export-
Bank of                                Import Bank of Ukraine» (Kiev Branch)
Beneficiary:                         Kiev, Ukraine
                                               S.W.I.F.T.: EXBSUAUX
 
Correspondent bank:           Corr.acc. 949876710
                                                Deutsche Bank AG
                                                Frankfurt am Main
                                                S.W.I.F.T.: DEUT DE FF
Призначення платежу: «Добровільна пожертва»

Розраховуємо на Вашу допомогу в цій знаковій справі


