Бюлетень про порушення прав прихожан і священнослужителів
Української Православної Церкви
за період з 25.01.2019 по 04.04.2019

Починаючи з 6 січня 2019 року, після створення Православної Церкви
України (ПЦУ) та вручення її Предстоятелю Томоса про автокефалію від імені
Вселенського (Константинопольського) Патріархату, в Україні розгорнута
безпрецедентна кампанія проти прихожан і священнослужителів Помісної
Української Православної Церкви (УПЦ).
В рамках цієї кампанії представники державної влади України проводять
відкриту агітацію за так званий «перехід» релігійних громад Української
Православної Церкви в ПЦУ, чинять адміністративний та силовий тиск проти
священнослужителів і прихожан Української Православної Церкви, допомагають
воєнізованим групам радикальних «активістів» захоплювати храми Української
Православної Церкви і описувати їх майно, ініціюють прийняття змін до
національного законодавства, які порушують Конституцію України і
фундаментальні права віруючих.
Метою цього Бюлетеня є інформування священнослужителів і прихожан
інших Помісних Православних Церков, представників державної влади
зарубіжних країн, ЗМІ, правозахисних та експертних організацій про найбільш
кричущі випадки порушення прав прихожан і священнослужителів УПЦ в
Україні і прямого втручання Української державної влади в справи Церкви.

За період з 25 січня пo 04 квітня 2019 року зафіксовано і підтверджено
багато десятків випадків грубого порушення прав прихожан і
священнослужителів УПЦ в Україні.

1. Фактична інформація про захоплення храмів та про інші випадки
застосування фізичної сили і чинення тиску на прихожан УПЦ з метою
примусового переведення храмів і релігійних громад у відання ПЦУ.
• 16 січня 2019 року в с. Шандровець Турківського району Львівської
області, в будинок настоятеля храму на честь Архістратига Михаїла
протоієрея Іллі Уруського увірвалися агресивно налаштовані
громадянські «активісти» на чолі з головою Шандровецкої сільської
ради А. Попілем. Виламавши двері і вимагаючи ключі від храму, ці
«активісти» виступили з погрозами на адресу священика і попрямували до
храму зрізати замки на дверях. Свої агресивні дії «активісти» пояснювали
результатами зборів територіальної громади про перехід парафії до
«ПЦУ», на яке не були запрошені ні настоятель, ні парафіяни храму на
честь Архістратига Михаїла.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/01/16/na-lvivshhini-ochilniki-miscevoji-vladi-usuprovodi-policiji-zaxopili-xram-upc-u-s-shandrovec/

• 16 січня 2019 року в селі Оленівка Чернігівської області під
керівництвом голови районної державної адміністрації, за підтримки
радикальних «активістів» і мовчазною згодою поліції був захоплений
Свято-Вознесенський храм УПЦ. Релігійна громада храму виссказалась за
його збереження в веденні УПЦ.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/01/20/povernit-nash-xram-zhiteli-s-olenivka-nachernigivshhini-vimagayut-vid-vladi-povernuti-xram-video/

• 18 січня 2019 року в селі Похівка Івано-Франківської області за участю
чиновників був захоплений Благовіщенський храм УПЦ. Прихильники
«ПЦУ» вночі зламали двері храму, замінили замки та опечатали храм.
Зібрання, яке відбулося до цього, було проведено головою сільської ради
Миколою Остапчуком без участі настоятеля протоієрея Володимира
Шувара і більшості прихожан Благовіщенського храму.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/01/22/u-s-poxivka-na-prikarpatti-za-uchastyuchinovnikiv-buv-zaxoplenij-xram-upc-video-onovleno/

• 19 січня 2019 р., в свято Богоявлення, в смт. Браїлів Вінницької області
сільський голова Резидент В. Д. в супроводі представників «ПЦУ»
намагався зірвати чин Великого освячення води, який здійснював
священнослужитель УПЦ. Голова сільської ради виступив з погрозами та
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образами на адресу священика і викликав обурення членів місцевої
православної громади.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/01/20/na-vinnichchini-selishhnij-golovanamagavsya-zirvati-velike-osvyachennya-vodi-vigukuyuchi-obrazi-na-adresu-svyashhenikivupc/

• 23 січня 2019 року в селі Писарівка Вінницької області під керівництвом
голови сільської ради Науменко Д., без участі членів місцевої релігійної
громади, була зроблена спроба перевести Свято-Покровський храм УПЦ до
«ПЦУ». Голова сільської ради спробував перешкодити участі в зборах
настоятелю і парафіянам Свято-Покровського храму.
Детальніше: http://vinnytsia.church.ua/2019/01/24/u-pisarivci-ne-vdalos-provesti-zboriteritorialnoji-gromadi-z-golosuvannyam-na-korist-pcu/

• 25 січня 2019 року під головуванням настоятеля Покровського храму УПЦ
села Ковпита, Чернігівського району, Чернігівської області,
прот. Тарасія Свистуна відбулися збори релігійної громади храму, яка
проголосувала за збереження приходу в складі УПЦ. Наступного дня, 26
січня, за сприяння заступника голови Чернігівської районної ради
Володимира Поліщука представники УПЦ КП і заїжджі радикальні
«активісти» провели збори територіальної сільської громади села з метою
переведення приходу до складу «ПЦУ», на якому були присутні тільки 72
людини з 1400 жителів Ковпит.
Детальніше: http://orthodox.com.ua/novosti/в-черниговской-области-чиновники-пом

• 26 січня, після багатогодинних погроз і тиску на настоятеля і прихожан
Свято-Миколаївського храму в с. Нічогівка Маневицького району
Волинської області громадянські «активісти» на чолі з головою
сільської ради Світач Ф. С і деканом УПЦ Київського Патріархату
Андрієм Закидальський, змусили настоятеля о. Тарасія Берника віддати
ключі від храму. Все це відбувалося на очах у поліції, яка ніяк не реагувала
на незаконні дії і прохання про допомогу з боку священика.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/01/27/na-volini-popri-zaxoplennya-xramureligijna-gromada-s-nichogivka-zalishajetsya-virnoyu-upc/

• 27 січня 2019 року агресивно налаштовані представники «ПЦУ» і
громадянські «активісти» на чолі з начальником відділу допомоги
учасникам АТО при Вінницькій обласній державній адміністрації
Андрієм Грачовим організували проведення зборів територіальної
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громади села Лука-Мелешківська Вінницької області з метою
переведення Спасо-Преображенського храму УПЦ до складу ПЦУ.
Організатори зборів застосували силові методи для того, щоб не
допустити до участі в цих зборах членів релігійної громади (парафії)
Спасо-Преображенського храму, що виступають за збереження приходу в
юрисдикції Української Православної Церкви.

Детальніше: http://vinnytsia.church.ua/2019/01/27/zvernennya-religijnoji-gromadi-selaluka-meleshkivska-vinnickogo-rajonu/

• 28 січня 2019 р., в зв'язку з неодноразовими випадками порушення прав
віруючих, Управління Національної поліції по Вінницькій області
виступило з роз'ясненням до органів місцевого самоврядування
(сільським радам) про незаконність переходу громад УПЦ до складу «ПЦУ»
шляхом скликання зборів територіальних громад.
Детальніше: Офіційний сайт Національної поліції:
https://vn.npu.gov.ua/news/Informacziya/ofIczIjno-zvernennya-do-organiv-misczevogosamovryaduvannya

• 30 січня 2019 р., за активної участі мера Могилів-Подільського
Бровка П.П., відбулося рейдерське захоплення храму УПЦ. Мер міста,
всупереч бажанню релігійної громади залишитися у складі УПЦ, провів
голосування про перехід в ПЦУ шляхом скликання територіальної громади
і повного ігнорування голосу віруючих УПЦ.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=fJsnwnLd9c4&feature=youtu.be

• 1 лютого 2019 року група громадянських «активістів» і сторонників «ПЦУ»
в селі Тельчі Маневицького району Волинської області, в присутності
поліції, зрізала замки храму Трьох святителів, не дивлячись на
заперечення настоятеля місцевої громади УПЦ. На місці правопорушення
знаходився родич голови місцевої сільської ради, заступник керівника
Маневицького відділу поліції. Перед тим, як зламати замки,
прихильники «ПЦУ» провели голосування, на якому не були присутні
члени церковної громади.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/02/01/prixilniki-pcu-v-prisutnosti-policijizrizali-zamki-na-xrami-trox-svyatiteliv-upc-v-selitelchi/?fbclid=IwAR1iYwe9eXSeKjwnff1qIX0R46KyTsgQXBpBdk2Xxi-7NOOq5TA1iHfK-CI
Відео: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/videos/vb.100006620505466/233425070
3472257/?type=2&video_source=user_video_tab

4

• В ніч з 31 січня на 1 лютого 2019 р. невідомі особи зламали замки СвятоТроїцького храму в с. Богородчани і викрали церковне майно. Після цього
зловмисники замінили всі замки на дверях храму і не допустили віруючих
до місця богослужіння. Представники сільської ради та місцевої поліції
відмовилися розслідувати вчинене правопорушення і опечатали двері
храму. В результаті, настоятель громади, прот. Володимир Шувар, і
парафіяни Свято-Троїцького храму були змушені молитися під відкритим
небом.
Детальніше: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/02/01/za-dopomogoyu-vladividbuvajetsya-zaxoplennya-svyato-trojickogo-xramu-bogorodchan/
Відео: https://youtu.be/0WvfpSREOpo

• Представники органів місцевого самоврядування в с. Михайлівка
Саратського району Одеської області за участю керівника Саратської
райдержадміністрації Антона Лобанова і депутатів сільської ради
намагалися, в порушення Законодавства України і без урахування думки
членів релігійної громади (парафії), провести збори територіальної
громади з метою переведення сільського приходу до складу «ПЦУ».
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/01/protipravni-diji-shhodo-religijnixgromad-upc-na-volini-frankivshhini-ta-odesi-video/

• 3 лютого 2019 р. прихильники «ПЦУ» влаштували бійку біля СвятоПреображенського храму в с. Гніздичне Збаразького району
Тернопільської області. Прихильниками «ПЦУ» з червоно-чорними
нашивками на рукавах був побитий настоятель Свято-Преображенської
релігійної громади Української Православної Церкви протоієрей Стефан
Балан. Голова районної ради та представники поліції, що прибули на
місце події, стали на бік заколотників бійки.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/03/prixilniki-pcu-ta-policiya-pobilinastoyatelya-xramu-upc-v-s-gnezdichne-na-ternopilshhini/
Відео: https://youtu.be/J4M4pIqRmLw

• 3 лютого 2019 р. прихильники «ПЦУ» в с. Урвенна Здолбунівського
району не допустили настоятеля храму Казанської Божої Матері
протоієрея Андрія Остапюка до звершення недільного богослужіння,
провівши до цього незаконні збори територіальної громади про
переведення храму до складу «ПЦУ» (рішення було прийнято без участі
прихожан, всього 58 голосами, 27 з яких навіть не є жителями села).
Незаконні дії прихильників «ПЦУ» публічно підтримувалися головою
Здолбунівської
районної
державної
адміністрації
Сергієм
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Кондрачуком, в тому числі шляхом прямих образ
священнослужителів і прихожан УПЦ в соціальних мережах.

на

адресу

Детальніше: http://rivne.church.ua/2019/02/04/prixilniki-pcu-u-survennazdolbunivskogo-rajonu-nedopustili-svyashhenika-zvershiti-bogosluzhinnya-uxramyakogo-vin-je-nastoyatelem/

• Священнослужитель Ясінянського округу Хустської єпархії УПЦ отець
Віталій Кремінь отримав образи і погрози викрасти сина від рейдерів і
прихильників «ПЦУ» на чолі з так званим «ієрархом ПЦУ Варсонофієм
(Рудник)», які захопили храм святого Георгія Побідоносця в селищі Ясіня
Хустського району.
Детальніше: https://pershij.com.ua/na-zakarpatti-natsionalistypohrozhuiutsviashchenykovi-upts-vykradenniam-syna/

• 5 лютого 2019 року група невідомих осіб несанкціоновано проникла в
приміщення храму Святих апостолів Петра і Павла в смт. Богородчани.
Поліція відмовилася розслідувати правопорушення та надати коментарі
парафіянам та представникам місії ОБСЄ, які прибули на місце злочину. А
районна державна адміністрація оголосила про те, що вона почала опис
майна громади УПЦ.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/05/nevidomi-proniknuli-vopechatanij-xramupc-v-smt-bogorodchani-na-frankivshhini-video/

• 5 лютого 2019 року прихильники «ПЦУ» зрізали замки на дверях СвятоТроїцького собору УПЦ в місті Берестечко і вирізали частину дверей
храму бензопилою. Разом з правопорушниками першими в собор увійшли
голова міської ради Валентина Залевська і командир місцевої
частини МНС Іван Пашинюк. За всіма подіями спостерігали працівники
правоохоронних органів, які прибули на місце правопорушення.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/04/pid-chas-molitovnogo- stoyannya-bilyazdolbunivskoji-rda-chinovnik-publichno-obraziv-viryan-video/

• 10 лютого 2019 року, під час недільних богослужінь у храмі УПЦ, села
Велимче Ратнівського району Волинської області громадянські
«активісти» проводили незаконну агітацію для підтримки «ПЦУ» під
виглядом соціологічного опитування. Як зізналися самі «активісти»
членам релігійної громади, за це «опитування» вони отримали грошову
винагороду.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/12/na-volini-v-xramax-upc-proplachenistudenti-pid-viglyadom-socopituvannya-provodili-agitaciyu-za-pcu/
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• 10 лютого 2019 року в Свято-Троїцький храм села Великі Будища
Диканського району Полтавської області прибули три «священика»
УПЦ КП разом з супроводжуючими особами і спробували ініціювати
проведення повторних зборів релігійної громади про перехід у ведення
«ПЦУ» після того, як 3 лютого релігійна громада вже проголосувала за
збереження юрисдикції УПЦ.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/12/sprostovano-chergovij-fejk-zmi-napoltavshhini-prixilniki-pcu-namagalisya-perevesti-gromadu-u-rozkol/

• 10 лютого 2019 року громадянські «активісти» заблокували вхід в храм і
зірвали недільне богослужіння в храмі Святого Архистратига Михаїла села
Задубрівка Заставнівського району Чернівецької області. Близько
сотні людей були змушені молитися на вулиці біля церкви при
температурі -5. Все це відбувалося на очах у представників поліції, які
зайняли нейтральну позицію.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/11/na-bukovini-u-s-zadubrivka-prixilnikipcu-zirvali-liturgiyu-v-xrami-upc-video/

• 10 лютого 2019 року в селі Кульчин Ківерцівського району Волинської
області в порушення Законодавства України відбулися так звані
«зібрання за перехід в ПЦУ». Як повідомив настоятель місцевого СвятоГеоргіївського храму священик Олександр Шмигаль, члени релігійної
громади не брали участь в цих зборах і виступають проти такого переходу.
12 лютого 2019 роки після тривалого протистояння на церковному
подвір'ї прихильники «переходу до ПЦУ» в присутності правоохоронців
зрізали печатки з дверей Свято-Георгіївського храму УПЦ і вламали двері.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/13/u-seli-kulchin-na-volini-rejderi-zrizalidveri-z-xramu-upc-zirvavshi-policejski-pechatki-video/

• 10 лютого 2019 року парафіяни Свято-Троїцького собору УПЦ міста
Берестечко Волинської області вперше зібралися на Літургію за межами
свого храму. Після того, як будівля була захоплена прихильниками «ПЦУ»,
було вирішено тимчасово збиратися в Свято-Покровській каплиці, яка
знаходиться в сусідньому з Берестечком селі Старі.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/11/100-parafiyan-zaxoplenogo-soboru-vberestechku-na-volini-molilisya-pid-vidkritim-nebom/

• 12 лютого 2019 року прихильники «ПЦУ» під керівництвом колишнього
голови колгоспу В. Солоненко, який не є прихожанином храму, провели
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збори територіальної громади села Підгайці Шумського району з метою
перевести релігійну громаду УПЦ у підпорядкування «ПЦУ». На ці збори не
були запрошені постійні парафіяни місцевого храму, які виступили 9
лютого на зборах релігійної громади за збереження храму у
підпорядкуванні УПЦ.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/13/porozhni-cerkvi-pislya-perevodiv-u-pcuna-ternopilshhini-prodovzhuyut-vidbirati-xrami-upc-video/

• Органи місцевого самоврядування в с. Богородчани ІваноФранківської області закрили Свято-Троїцький храм для прихожан і
священнослужителя УПЦ. Парафіяни храму разом з настоятелем прот.
Володимиром Шуварем змушені були здійснювати Божественну літургію і
молитовне стояння перед закритим храмом 12 лютого 2019 року, в свято
Собору святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Іоанна
Златоустого.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/13/parafiyani-upc-v-smt-bogorodchaniprodovzhuyut-molitovne-stoyannya-pid-zachinenim-xramom/

• 12 лютого 2019 року сторонники «ПЦУ» в селі Кульчин Ківерцівського
району зрізали замки храму і захопили його будівлю. В результаті, 15
лютого, в день Стрітення Господнього, громада Свято-Георгіївського
храму була змушена зібратися на святкове Богослужіння в будинку, де
проживає настоятель храму, отець Олександр Шмигаль.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/02/16/u-seli-kulchin-gromada-zaxoplenogoxramu-zibralas-na-molitvu-v-budinok-svyashhenika/

• 13 лютого 2019 року голова Полтавської ОДА Валерій Головко, на
спеціально скликаній нараді, потребував перереєстрації релігійних громад
УПЦ, що діють в Полтавській області, і погрожував, що «якщо через певний
термін церква не перереєстровується, то вона втратить юридичну особу і
не зможе законно функціонувати».
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/15/ochilnik-poltavskoji-oda-slidom-zachinovnikami-minkultu-manipulyuje-na-temi-perejmenuvannya-golova-yuridichnogo-viddiluupc/

• 15 лютого 2019 року, прихильники «ПЦУ» зрізали пилкою замки і
захопили храм релігійної громади УПЦ в селі Озеряни Луцького району.
Увійшовши до церкви, активісти провели «ревізію» церковного майна. На
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зборах була присутня поліція і ніяк не реагувала на дії рейдерів. Цим
подіям передували територіальні збори про «перехід» до нової «ПЦУ», в
яких не брали участь члени місцевої релігійної громади, яка раніше
проголосувала за збереження юрисдикції УПЦ.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/0/17/na-svyato-stritennya-rejderi-zaxopili-taspaplyuzhili-xram-upc-u-seli-ozeryani-na-volini/
Відео: https://www.facebook.com/oleg.tochinsky/videos/2344761459087848/

• Релігійна громада Свято-Успенського храму в селі Михальча на Буковині
провела парафіяльні збори, на яких переважною більшістю голосів
прийняла рішення залишитися під юрисдикцією УПЦ. Прихильники «ПЦУ»
відмовилися визнати рішення релігійної громади і спробували захопити
храм. Парафіяни Свято-Успенського храму були змушені оголосити
безперервне молитовне стояння і цілодобове чергування біля храму.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/17/duxovna-nastanova-nastoyatelya-xramus-mixalcha-na-bukovini-do-pastvi-mi-zalishajemos-u-kanonichnij-cerkvi-yaka- bula-je-i-budei-vorota-pekelni-ne-zdolayut-jiji-video/

• 15 лютого 2019 року вже четверта громада УПЦ на Буковині - прихід на
честь Святого Архістратига Михаїла села Задубрівка - приєдналася до
цілодобового молитовного стояння, щоб зупинити радикальних
прихильників «ПЦУ», які намагалися зламати ворота храму і проникнути
на церковну територію.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/17/na-bukovini-vzhe-4-a-gromada-upcdoluchilasya-do-cilodobovogo-molitovnogo-stoyannya-u-viri/

• 16 лютого 2019 року група громадянських «активістів» зрізала замки з
дверей Свято-Георгіївського храму УПЦ в селі Піски Берестечівського
району Волинської області. Як розповіли свідки, найбільшу активність
проявили командир місцевої частини МНС Іван Пашинюк, який різав
бензопилою замки в дверях Свято-Троїцького собору міста Берестечко, а
також місцевий «служитель УПЦ КП» Володимир Курчин.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/17/na-volini-vandali-z-pcu-prodovzhuyutzrizati-zamki-i-zaxoplyuvati-xrami-a-gromadi-upc-molyatsya-po- budinkax /

• 21 лютого 2019 року представники Гощанської райдержадміністрації
разом з сільським головою і близько 50 прихильниками «ПЦУ» прийшли
до Свято-Покровському храму села Курозвани з вимогою проведення
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інвентаризації та незаконно опечатали двері храму, закривши його для
прихожан.

Детальніше: http://news.church.ua/files/2019/02/viber-image-2019-02-22-11.17.45.jpg
http://news.church.ua/2019/02/23/rivnenska-oda-stvoryuje-komisiji-dlya-opisu-majnareligijnix-gromad-upc-foto/

• 22 лютого 2019 року група прихильників «ПЦУ» разом з ігуменом
монастиря «Київського Патріархату» в Луцьку Никодимом зрізала
пилкою замки з дверей Свято-Миколаївського храму УПЦ в с. Жидичин
Ківерцівського району Волинської області та захопила його,
застосувавши фізичну силу проти жінок - парафіянок храму. Після цього,
прихильники «ПЦУ» стали «проводити інвентаризацію» церковного
майна. Священик і парафіяни Свято-Миколаївського храму були змушені
молитися в будинку, де проживає священик.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/02/23/v-zhidichini-prixilniki-upc-kp-zaxopilisvyato-mikolajivskij-xram-upc/?fbclid=IwAR2YPXpV5rZW7PXM3M0OeoEQyW9vB2vwjEI_r5jyaeffIffD1H9V5LbRelQ

• 23 лютого 2019 року перед входом в Іоанно-Богословську церкву села
Копитів Корецького району Рівненської області відбулися парафіяльні
збори, на яких було прийнято рішення про збереження юрисдикції УПЦ.
Проти рішення зборів активно виступав представник Корецької РДА
Сухий Павло, який привів з собою жителів сусідніх сіл і закликав зрізати
замки і силою відібрати церкву.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/23/u-s-kopitiv-na-rivnenshhini-parafiyanividstoyali-svij-xram-zrizati-zamki-i-zaxopiti-cerkvu-pidburyuvav-chinovnik-z-koreckoji-rda/

• 24 лютого 2019 року прихильники «ПЦУ» влаштували провокації в п'яти
населених пунктах Чернівецько-Буковинської єпархії. Під храми
релігійних громад УПЦ були звезені «активісти» з плакатами,
гучномовцями, в с. Товтри ці «активісти» намагалися незаконно
проникнути в храм.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/24/na-bukovini-prixilniki-pcu-organizuvaliprovokaciji-u-5-ti-selax-reportazh-z-jeparxiji-onovleno/
https://www.facebook.com/orthobuk/posts/585644198577230?tn=C-R

• 24 лютого 2019 року прихильники «ПЦУ» увірвалися в будинок
настоятеля Свято-Георгіївського храму села Кульчин Ківерцівського
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району отця Олександра Шмигаль з погрозами і вимогою виселитися з
будинку, де він проживає і тимчасово звершує богослужіння після раніше
відбувшогося захоплення Свято-Георгіївського храму.

Відео: https://youtu.be/_lrJCJ6OVpo

• 24 лютого 2019 року в селі Новоєлизаветівка Ширяївського району
прихильниками «ПЦУ» на чолі з секретарем «єпархії ПЦУ» Теодором
Орубцем зламали замки і спробували захопити Свято-Троїцький храм
УПЦ.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/60384-v-novojelizavetovke-predstaviteli-pcusrezali-zamki-na-khrame-upc

• 24 лютого 2019 року, біля Іоанно-Богословського храму села Бережонка
Чернівецькій області, зібралися представники «Київського патріархату» і
радикально налаштовані «активісти», які агітували за перехід в «ПЦУ» і
залякували прихожан храму.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/25/u-xrami-de-sluzhiv-batko-predstoyatelyaupc-kijivskomu-patriarxatu-ne-vdalosya-vlashtuvati-provokaciyu-video/

• 26 лютого 2019 року прихильники «ПЦУ» побили парафіянок громади УПЦ
на честь Різдва Пресвятої Богородиці с. Ясіня Рахівського району
Закарпатської області, які принесли до приміщення селищної ради
протоколи зборів релігійної громади про рішення залишитися в лоні
канонічної Української Православної Церкви. Побиття відбувалося за
підтримки місцевої влади та з мовчазної згоди поліції.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/27/na-zakarpatti-prixilniki-pcu-pobiliparafiyanok-miscevoji-parafiji-upc/

• У Мережі з'явилося відео про те, як прихильники «ПЦУ» перешкоджають
здійснювати недільне богослужіння в селі Буща Рівненській області, а
голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук
намагається силою увійти в храм, нібито для інвентаризації.
Детальніше: https://spzh.news/ua/news/60400-glava-zdolbunovskoj-rga-ja-imeju-pravoinventarizirovaty-imushhestvo-cerkvi

• 1 березня 2019 року голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук за
допомогою лома виламав двері Михайлівського храму в с. Буща
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Здолбунівського району Рівненської області та виступив з образами на
адресу священнослужителів і прихожан УПЦ.

Детальніше: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-bushha-golova-zdolbunivskoji-rdavilomav-cerkovni-dveri/

• 1 березня 2019 року, близько п'ятнадцяти «активістів»
забарикадували будинок настоятеля релігійної громади УПЦ в селі
Трибухівці Бучацького району Тернопільської області протоієрея
Ярослава Савка.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/01/na-ternopilshhini-15-aktivistiv-kijivskogopatriarxatu-zablokuvali-budinok-svyashhenika-upc/#more-267404

• 1 березня 2019 року в с. Курозвани Гощанського району Рівненської
області чиновники Гощанської РДА, без дозвільних документів, під
виглядом інвентаризації, допомогли прихильникам «ПЦУ» захопити храм
УПЦ. В результаті, прихильники «ПЦУ» зламали паркан навколо церкви,
самовільно зайшли на територію храму і зрізали замки. Все це відбувалося
в присутності правоохоронців, які не вживали ніяких дій.
Детальніше: http://rivne.church.ua/2019/03/01/u-s-kurozvani-goshhanskogo-rajonu-zadopomogoyu-miscevoji-vladi-zaxopili-xram/

• 2 березня в с. Нова Мощаниця Здолбунівського району Рівненської
області прихильники «ПЦУ», при безпосередній участі голови
Здолбунівської РДА С. Кондрачука, захопили храм УПЦ на честь Різдва
Богородиці. Беззаконня супроводжувалося погрозами та образами.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/60555-v-novoj-moshhanice-verujushhijezahvachennogo-khrama-upc-sobralisy-na-bogosluzhenije

• 2 березня 2019 року в селі Порадівка Васильківського району Київської
області
прихильники
«ПЦУ»
штурмували
місцевий
СвятоВолодимирський храм Української Православної Церкви, намагаючись
зламати замки і проникнути в храм. Парафіяни храму повідомили, що
напередодні в селі проводився збір підписів за «перехід ПЦУ»,
ініційований представниками місцевої влади.
Детальніше: https://www.facebook.com/1kozaktv/?tn=kCR&eid=ARA6qgp5dgm3sc_quYZRsHYgjNqP8wz8PSTaNZVyFmJcx3frO4EqFt-MCBGBpMtNQk7RNhXsMHYwg5p&hc_ref=ARSWJjO2ukjdxEJELWp6AGEofeBnnrpxYkHNFdeh5LXsLjVw0dQwirMW4Hr1S_240&fref=nf
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• 2 березня 2019 року в селі Левків Житомирської області прихильники
«ПЦУ», без відома та участі священика і релігійної громади, провели прямо
на вулиці незаконні збори територіальної громади, щоб «перевести»
Свято-Преображенський храм УПЦ у ведення «ПЦУ». При проведенні
зборів активно застосовувалися погрози і образи на адресу
священнослужителів і прихожан УПЦ.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=4hsJDeFeCsc

• 2 березня в селі Доротище Ковельського району Волинської області,
під час богослужіння, була проведена спроба захоплення прихильниками
«ПЦУ» на чолі з головою районної ради Андрієм Броїло місцевого храму
на честь Успіння Богородиці. Ініціатори захоплення заблокували для
парафіян вхід на територію храму і не давали можливості почати
богослужіння.
Детальніше: http://єпархія.укр/dorotyshche-zakhoplennia-khramu-ne-dopustyly/

• 3 березня 2019 року в селі Гніздиче Збаразького району
Тернопільської області прихильники «ПЦУ» за підтримки
радикальних «активістів» і під керівництвом «клірика Київського
патріархату» Івана Лесика захопили Преображенскій храм УПЦ і
побили прихожан.
Детальніше: https://ternopoliany.te.ua/polituka/13047-na-zbarazhchyni-sviashchennykdeputat-zaimaietsia-politychnym-reketom
Відео: http://news.church.ua/2019/03/03/pid-kriki-moskalyam-tut-ne-buti-vikidali-viryanz-xramu-v-s-gnizdichne-pravij-sektor-dopomig-pcu-zavoloditi-xramom-video/

• 7 березня 2019 року в селі Берестя Дубровицького району Рівненської
області прихильники «ПЦУ» ломами виламали бічні двері храму
Української Православної Церкви, щоб провести «інвентаризацію».
Активісти в шапках зайшли в храм через вівтар, а протоколи складали
прямо на престолі.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/15/na-polissi-prixilniki-pcu-za-pidtrimkivladi-zaxopili-j-oskvernili-shhe-odin-xram-upc-video/
Відео: https://youtu.be/6fEi2mP5v8g

• 9 березня 2019 року, в селі Ковпита Чернігівської області відбулося
захоплення храму УПЦ прихильниками «ПЦУ». Серед загарбників був
помічений «священик ПЦУ» Євген Орда. В даний момент двері храму
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опечатані невідомими. Спроби священнослужителів підійти до будівлі
церкви присікаються радикальними «активістами».

Детальніше: https://spzh.news/ru/news/60700-v-sele-kovpyta-obshhina-upc-molilasyvozle-zahvachennogo-radikalami-khrama

• 9 березня 2019 року, у Волинській єпархії прихильники «ПЦУ» вчинили
напад на Свято-Миколаївський храм у селі Скобелка Горохівського
району та на Свято-Іллінський храм у селі Клепачев Ківерцівського
району. Обидва ці приходу були раніше незаконно перереєстровані у
ведення «ПЦУ», незважаючи на рішення релігійних громад залишитися у
ведення УПЦ.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/03/09/parafiyu-upc-v-seli-klepachiv-pereveli-upcu-bez-zmini-kerivnika-gromadi-urejestri/?fbclid=IwAR31iWH39cgea7xLbuiV27fbRtzGMm6i7YK6wCmQfsQ5qoa1LHhJBazjjZs
http://volyn.church.ua/2019/03/10/viryani-upc-v-klepachevi-zvershili-moleben-peredsvojim-zaxoplenimxramom/?fbclid=IwAR0I7BdI9k5YC_3p3njB10PdOqvWRnPCaAeyRmqLZnbBuavdToWtuROxX
zQ

• 9 березня 2019 року сторонники «ПЦУ» зрізали замки і проникли в
будівлю Іоанно-Богословського храму села Бохоники Вінницької
області. За фактом захоплення храму священик написав відповідну заяву
в правоохоронні органи.
Детальніше: http://eparhia.vinnica.ua/item/593zakhoplenokhramvselibokhonykyvinnytskohoraionu.html?fbclid=IwAR2NOvJqZFs3ZdRbuMZ4
TDuQFvIEN5JKpZV3GAm5zOlvflz3DT5I0eZBDbs

• 10 березня 2019 року цивільні «активісти» за підтримки поліції і
місцевої влади в особі голови сільради с. Банилів Соломко В.Д.
спиляли замки храму в честь Архістатіга Божого Михаїла в с. Бережниця і
захопили храм. При здійсненні протиправних дій голова сільради і інші
«активісти» ображали прихожан УПЦ і застосовували проти них фізичну
силу.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/11/stoyannya-u-viri-oglyad-situaciji-z-t-zperexodami-za-9-10-bereznya-foto-video/

• 10 березня 2019 в місті Баранівка Житомирської області місцева влада
в особі депутата Олега Ковальського скликала на площі міста «віче», на
якому закликала присутніх йти на захоплення церкви Різдва Богородиці. В
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результаті натовп ринув до храму. Прихожан били, стягували з паперті і
викидали за огорожу церкви. Депутат від Радикальної партії Олег
Ковальський, один з ініціаторів штурму храму, ударив матір загиблого
героя АТО, монахиню Димитрію (Пасевич) в плече і груди, потім - по
обличчю. Після цього Ковальський повалив інокиню Димитрію на землю і
бив її ногами.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/16/pobita-aktivistom-pcu-pid-chas-shturmuxramu-mati-zagiblogo-geroya-ato-podala-zayavu-v-policiyu-video/
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=_Ssa6F_vxt4#action=share

• 13 березня 2019 року в селі Селець Дубровицького району Рівненської
області прихильники «ПЦУ» зрізали замки в Свято-Миколаївському храмі
Української Православної Церкви. Прихильники «ПЦУ» на чолі з головою
Дубровицької райдержадміністрації Миколою Петрушко заблокували
храм, не допускають в нього прихожан УПЦ і залякують настоятеля
протоієрея Миколая Іваничко.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/13/za-spriyannya-chinovnikiv-zrizano-zamkiv-chergovomu-xrami-upc-viruyuchi-polissya-vislovlyuyut-oburennya-diyami-vladi/

• Прихильники «ПЦУ» після захоплення Свято-Покровського храму УПЦ в
Курозванах Рівненській області спробували захопити і будинок
настоятеля протоієрея Володимира Коваля. За словами очевидців,
нападники погрожували застосуванням сили і вбивством протоієрею
Володимиру і парафіянам.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/60816-v-kurozvanah-aktivisty-pcu-pytajutsyaotobraty-dom-svyashhennika
Відео: https://youtu.be/iEvGUJLVikc

• 16 березня 2019 року в с. Лука-Мелешківська Вінницької області
прихильники «ПЦУ» спробували захопити Спасо-Преображенський
храм УПЦ і перешкодити здійсненню архиєрейського богослужіння із
застосуванням фізичної сили проти архієрея і прихожан храму.
Парафіяни, які прийшли на богослужіння, виявилися заблокованими
в храмі і провели всю ніч у молитві.
Детальніше: http://eparhia.vinnica.ua/item/609uvahaposhyrenonepravdyvuinformatsiiu.html?fbclid=IwAR3s2w2pcqHq7pJQb5za3RKRpydT0
k1kg5UvhnJKMmjzsOxM6mfbmqx5TgI
https://www.youtube.com/watch?v=u599ttrGHFw&feature=share&fbclid=IwAR3mrgrakv3e9
Sq2cMtGJXI7AWJ8E9DgPZSSodD_T__ugtWYJVpIM1DVssE
Відео: https://youtu.be/fjAYE5rZTMc
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• 16 березня в селі Сусваль (раніше Жовтневе) Володимир-Волинського
району Волинської області прихильники «ПЦУ» спробували захопити
храм УПЦ. Прихильники «ПЦУ» завадили настоятелю увійти на
територію храму і заявили, що привезли «свого» священика з місцевої
єпархії «Київського патріархату», вимагаючи віддати їм ключі від
церкви.
Детальніше:
https://єпархія.укр/susval-prykhylnyky-ptsu-znevazhyly-velykyi-pist-izirvaly-bohosluzhinnia-v-khrami/

• 17 березня в храмі Успіння Богородиці села Погреби Броварського
району Київської області, після Божественної літургії, в храм увійшли
представники сільської територіальної громади, які не є
прихожанами храму, і здійснили провокацію. Прихильники «ПЦУ»
влаштували бійку в храмі і виступали з погрозами та образами на
адресу настоятеля і прихожан храму. Викликана поліція вивела всіх
присутніх за межі храму і прихрамової території.
Детальніше:
http://boryspil-eparchy.org/index.php/news/109-життя-парафій/43932019-03-17-20-19-47.html

• 17 березня 2019 року агресивно налаштовані громадянські
«активісти» на чолі з колишнім настоятелем протоієреєм Миколою
Смолярчуком, відлученим від церковного служіння, увірвалися на
територію Свято-Благовіщенського храму УПЦ села Раків Ліс КаміньКаширського району та влаштували бійку на порозі храму.
Прихильники «ПЦУ» побили жінок-парафіянок, вигнали їх на вулицю
і повісили свої замки на двері храму.
Детальніше: https://www.youtube.com/watch?v=DZEMQdDJbN8&feature=youtu.be&fbclid=
IwAR1hsc9SF0fHcRALpvuKo12hzJJPytM30sYhypsNNQIUuLJFb0L_4O8StF0

• Агресивно налаштовані прихильники «ПЦУ» спробували увірватися
до храму УПЦ в селі Красносілка Бершадського району Вінницької
області за активної участі місцевої поліції та за підтримки голови
сільської ради І. Пустовіта.
Детальніше: http://www.vladyka-ionafan.ru/events/2019/03/17-1

• У селищі Вапнярка Вінницької області агресивно налаштовані
прихильники «ПЦУ» зрізали замки і захопили храм святого апостола
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Андрія Первозванного. Поліція, яка була присутня при цьому, знімала
захоплення храму на камеру і не перешкоджала порушникам.

Детальніше: http://mp-eparhia.org.ua/?q=uk/news/arhiiereyske-bogosluzhinnya-vsmtvapnyarka-bilya-hramu-svandriya-pervozvannogo

• 23 березня 2019 року в селі Іванків Київської області прихильники
«ПЦУ» спробували прорватися на територію храму на честь Різдва
Пресвятої Богородиці і захопити його.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61027-verujushhije-ivankova-ne-pozvoliliaktivistam-pcu-zahvatity-svoj-khram

• 24 березня 2019 року, в селі Мнишин Гощанського району Рівненської
області радикально налаштовані «активісти» разом з представниками
«Київського патріархату» зрізали замки на Свято-Покровському храмі
УПЦ і захопили храм. При захопленні храму правопорушники посилалися
на розпорядження голови Рівненської обласної адміністрації Олексія
Муляренко.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61035-v-mnishine-upc-kp-i-pravyj-sektor-srezalizamki-na-khrame-upc

• 24 березня 2019 року в селі Товтри Заставнівського району
Чернівецької області прихильники «ПЦУ» за активної участі «священика
ПЦУ» Заставнівського району Віталія Мензака спробували захопити СвятоУспенський храм УПЦ. Прихильники «ПЦУ» ініціювали бійку і
висловлювали образи на адресу настоятеля і прихожан храму. Поліція, яка
приїхала, зафіксувала факт нападу і прийняла відповідну заяву від
постраждалих.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61191-silovoj-konflikt-v-sele-tovtrysprovocirovalisluzhiteli-pcu

• 26 березня 2019 року Губернатор Рівненської області Олексій
Муляренко,
в
порушення
Законодавства
України,
випустив
розпорядження «Про реєстрацію статутів релігійних громад у новій
редакції», в якому вказав назви 30 парафій Сарненської і Рівненської
єпархії УПЦ, які нібито перейшли у підпорядкування «ПЦУ». Вихід цього
розпорядження призвів до загострення протистояння між віруючими і
спровокував цілу серію спроб захоплень храмів і застосування фізичної
сили проти священнослужителів і прихожан УПЦ.
Детальніше: https://rpravda.com/na-rovenshhine-nachali-registracii-ustavov-religioznyhobshhin/500/
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• 4 квітня 2019 року прихильники «ПЦУ» захопили храм релігійної
громади УПЦ в селі Птича Дубенського району Рівненської області.
Учасники захоплення зрізали замки і проникли всередину храму.
Присутня
при
захопленні
поліція
не
перешкоджала
правопорушникам.
Детальніше: http://vzcz.church.ua/2019/04/04/prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-u-ptichi/

•

«Почесний Патріарх ПЦУ» Філарет публічно підтримав факти
захоплення храмів і прямого втручання державної влади в справи
церкви. На його думку, «Держава стоїть на боці тієї Церкви, яка його
підтримує, і немає нічого поганого в тому, що воно зобов'язує чиновників
впливати на парафії».

Детальніше: https://glavcom.ua/interviews/patriarh-filaret-poryadok-yakiy-zaproponuvaligreki-nas-ne-zadovolnyaje-nashiy-cerkvi-treba-noviy-statut--577409.html

2. Випадки прямого адміністративного та силового тиску
священнослужителів УПЦ з боку органів державної влади України.

на

• Клірики Івано-Франківської єпархії Української Православної Церкви
регулярно піддаються тиску з боку правоохоронних органів.
Настоятелі парафій отримують телефонні дзвінки з вимогою з'явитися в
правоохоронні органи для дачі показань. Правоохоронці без будь-яких
пояснень вимагають надати для ознайомлення установчі документи
релігійних громад, документи про право власності на будівлі храмів і
церковне майно.
Детальніше: http://ivano-frankivsk.church.ua/2019/01/30/pres-sluzhba-ivanofrankivskoji-jeparxiji-upc-zayavlyaje-pro-tisk-na-svyashhennosluzhiteliv-jeparxiji/

• Священнослужителям Рівненській області вручають повістки з
вимогою з'явитися до заступника начальника слідчого відділу
управління СБУ в Рівненській області Б. Тузу на допити як свідків у
кримінальному провадженні. Коментуючи ситуацію, вікарій Рівненської
єпархії єпископ Дубенський Пімен заявив, що такий же тиск на священиків
чиниться з боку обласного Управління Служби безпеки України.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/06/262557/

• 13 лютого 2019 року в аеропорту Бориспіль затримали єпископа
Макарівського Гедеона (Харон), вікарія Київської митрополії, намісника
Десятинного монастиря УПЦ на честь Різдва Пресвятої Богородиці.
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Затримання Владики провели представники СБУ, які вилучили його
закордонний паспорт, оголосили цей паспорт «втраченим» і погрожували
позбавленням громадянства України і примусовою депортацією.
За словами Владики, протиправні дії СБУ прямо пов'язані з його виступом
в Конгресі США з викладом фактів дискримінації служителів і прихожан
Української Православної Церкви з боку державної влади України.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/13/jepiskopu-makarivskomu-gedeonuxaronu-ogolosheno-pro-zaboronu-vjizdu-do-ukrajini-video/

• 18 лютого 2019 митрополит Горлівський і Слов'янський Митрофан був
затриманий на контрольно-пропускному пункті і в супроводі конвою
доставлений в міське управління поліції м Слов'янська. Архієрея
обшукали і викликали оперативну групу, яка відконвоювала його в
Слов'янський відділ поліції. Там відбулася бесіда зі слідчим, в ході якої
ніяких звинувачень не було пред'явлено.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/02/18/mitropolita-gorlivskogo-i-slovyanskogomitrofana-pid-chas-povernennya-do-jeparxialnogo-upravlinnya-zatrimala-policiya/

• 26 лютого 2019 року Служба безпеки України провела обшуки в
офісних приміщеннях компанії «СТЕЛС-1», що займається охороною
храмів УПЦ, і в квартирі її керівника - диякона УПЦ В'ячеслава
Павлова.
Детальніше: https://spzh.news/ua/news/60479-biblija-i-vojna-vyjasnilasy-kakije-knigisbu-inkriminirujet-glave-stels-1

• 1 березня 2019 року благочинного Ясінянського округу Хустської
єпархії УПЦ протоієрея Віталія Кеміня і настоятеля храму на честь
Різдва Пресвятої Богородиці в селищі Ясіня протоієрея Олександра
Гаспаровича викликали на «бесіду» в місцевий відділ СБУ. Приводом
для «бесіди» стали провокації з боку прибічників «ПЦУ» проти настоятеля
і прихожан храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селищі Ясіня.
Детальніше: http://law.church.ua/2019/03/01/v-sbu-proveli-besidu-zi-svyashhenikamixustskoji-jeparxiji-yaki-vidmovlyayutsya-perexoditi-v-pcu/

• 15 березня 2019 року співробітники СБУ вручили повідомлення про
підозру за статтями 161 і 300 Кримінального кодексу України голові
відділу з питань врегулювання міжконфесійних конфліктів при
Рівненській єпархії УПЦ протоієрею Віктору Земляному. Протоієрея
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без наведення будь-яких доказів звинуватили в скоєнні «умисних дій,
спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі». Перед початком допиту в СБУ протоієрей Віктор записав
відеозвернення, в якому підкреслив, що його активна позиція по
відстоюванню прав і свобод віруючих Рівненської єпархії не подобається
чиновникам місцевої адміністрації і іншим представникам влади.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/15/protoijerej-viktor-zemlyanij-zapisavzvernennya-u-zvyazku-z-chergovim-viklikom-v-sbu-video/

Також: http://news.church.ua/2019/03/15/chas-vam-molitisya-za-nogo-slidchij-sbu-pastvio-viktora-zemlyanogo-foto/

• 28 березня 2019 року відбулося судове слухання справи за
обвинуваченням
голови
відділу
з
питань
врегулювання
міжконфесійних конфліктів при Рівненській єпархії протоієрея
Віктора Земляного, якому інкримінують ч. 1 ст. 161 і ч. 1 ст. 300
Кримінального кодексу України. Суд відхилив клопотання про
обрання запобіжного заходу для священика.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/28/sud-vidmoviv-slidchim-v-obranni-mirizapobizhnogo-zaxodu-dlya-o-viktora-zemlyanogo/

3. Захист прав священнослужителів і прихожан УПЦ в судовому полі.
• Українська Православна Церква звернулася до суду з вимогою
визнати протиправним рішення Міністерства Культури України, що
зобов'язує її змінити назву і вказувати в цій назві приналежність до РПЦ.
Згідно з цим зверненням, рішення Міністерства Культури і Закон про
перейменування релігійних організацій порушують 35-ту статтю
Конституції України та основні положення Закону «Про свободу совісті та
релігійні організації», які гарантують невтручання держави в справи
Церкви, зокрема і право громад вільно вибирати і змінювати духовні
центри як в Україні, так і за її межами.
Детальніше: https://zaodessu.com.ua/news/upc_obzhaluet_v_sude_reshenie_minkulta_o_pri
nuditelnom_pereimenovanii/

• Суд порахував незаконною бездіяльність прокурора Волинської
області, який не вніс в ЄРДР відомості про порушення прав віруючих
громади УПЦ села Жидичин. Луцький районний суд розглянув позов
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клірика Свято-Миколаївського храму УПЦ в Жидичині ієрея Романа Гелети
на бездіяльність прокурора Волинської області та зобов'язав почати
розслідування в зв'язку з правопорушенням.

Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61034-sud-obyazal-nachaty-rassledovanije-onarushenii-prav-verujushhih-upc-v-zhidychine

• У Луцькому районному суді розглянули скаргу настоятеля храмів УПЦ
в селах Сірнички і Семеринське Локачинського району Волинської
області на бездіяльність прокурора Волинської області та зобов'язали
прокурора або іншу посадову особа, яка уповноважена приймати і
реєструвати заяви, внести відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань кримінальних правопорушень стосовно зазначених
громад УПЦ і почати досудове розслідування.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/03/26/porushennya-prav-viruyuchix-upc-uselax-sirnichki-j-semerinske-zafiksuvali-v-jerdr-za-vimogoyu-sudu/

• Настоятель громади УПЦ с. Раків Ліс Волинської області, яка була
незаконно перереєстрована як «громада ПЦУ» розпорядженням
Волинської ОДА №123 «Про реєстрацію статутів релігійних громад у
новій редакції», звернувся з позовом до Волинського окружного
адміністративного суду.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/03/26/volinskij-okruzhnij-administrativnij-sudrozglyane-pozov-shhodo-zdijsnenoji-pererejestraciji-statutu-gromadi-upc-sela-rakiv-lis/

• Відбулася зустріч секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ
архімандрита Никити (Сторожук) з представниками моніторингової
місії ОБСЄ, під час якої були розглянуті нові факти утисків прав
віруючих Української Православної Церкви на Буковині, а також
переслідування дітей в школах на релігійному грунті.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/03/27/u-chernivecko-bukovinskij-jeparxijipredstavnikam-obsje-povidomili-pro-novi-fakti-utiskiv-viruyuchix-na-bukovini/

• Луцький районний суд Волинської області розглянув звернення
релігійних громад Української Православної Церкви і зобов'язав
прокурорів або уповноважених осіб внести в ЄРДР заяви настоятелів
храмів УПЦ в селах Садів, Шепель, Веселе, Маньків, Холопичі про
захоплення храмів представниками «ПЦУ».
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/01/u-volinskij-jeparxiji-povidomlyayut-prorishennya-sudu-na-korist-pyati-parafij-upc/
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Коротка інформація про Українську Православну Церкву

УПЦ є Помісною Православною Церквою народу України, яка офіційно визнана
всіма Православними Церквами світу і перебуває з ними в духовній єдності.
Духовне і молитовне єднання з усім Православним світом засвідчено
Патріархами і Предстоятелями всіх Помісних Церков, які неодноразово приїздили
до Києва для здійснення богослужінь з Митрополитом Київським і всієї України.
УПЦ - повністю самостійна і незалежна в своєму управлінні та устрої. Центр
управління УПЦ знаходиться у Києві. Відповідно до Статуту УПЦ, Українська
Православна Церква самостійно обирає собі Предстоятеля і єпископів,
руколокладає священиків, веде адміністративну та господарську діяльність.
Вища влада в УПЦ належить Собору, який скликається в складі єпископів,
служителів і прихожан Української Православної Церкви.
УПЦ є найбільшою Церквою на території України, яка об'єднує мільйони віруючих
в 12 092 територіальних церковних громадах. В УПЦ - 258 монастирів, 4 500
монахів і 90 єпископів. За час незалежності України на пожертвування віруючих
УПЦ зведені і відреставровані тисячі храмів і сотні монастирів.
УПЦ послідовно виступає за єдність, незалежність та територіальну цілісність
України і об'єднує православних громадян України, незалежно від їх
національності, політичних переконань і місця проживання. У всіх своїх
проповідях УПЦ благословляє Україну, український народ і українську державу.
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