Бюлетень №2
про порушення прав прихожан і священнослужителів
Української Православної Церкви
за період з 04.04.2019 по 28.05.2019

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 04.04.2019 по 28.05.2019 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.
•

4 квітня 2019 року, близько 20:00, прихильники «ПЦУ» захопили храм
релігійної громади УПЦ у селі Птича Дубенського району Рівненської
області. Як повідомляють очевидці, рейдери зрізали замки болгаркою,
поліція, яка була присутня при цьому, цим діям не перешкоджала.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/04/prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-uptichi/

• 6 та 10 квітня 2019 року прихильники «ПЦУ» вчинили дві спроби
захопити храми парафій УПЦ в с. П’ятигори Здолбунівського р-ну та в с.
Копитів Корецького р-ну Рівненської області. Вірянам вдалося
відстояти свої церкви, але після тривалих протистоянь вони вимушені
були погодитися на опечатування їхніх храмів до рішень суду. 11 квітня в
с. Копитів прихильники «ПЦУ» звинуватили віруючих УПЦ в порушенні
домовленостей і зрізали замки на Іоанно-Богословській церкві.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/11/v-rivnenskij-jeparxiji-opechatali-dvaxrami-upc-pislya-provokacij-aktivistiv-pcu/

• Попри те, що храми було захоплено прихильниками «ПЦУ, громади УПЦ
села Клепачів і села Красноволя Волинської області продовжують
своє Богослужбове життя в пристосованих приміщеннях
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/06/na-volini-gromadi-upc-zaxoplenixxramiv-prodovzhuyut-bogosluzhbove-zhittya-ta-svyatkuyut-voskresinnya-xristove/

• Віруючі Свято-Пантелеімонівської громади УПЦ в селі Лісопіль
Костопільського району Рівненської області (Поліська єпархія), де
вже давно віряни УПЦ відчувають утиски з боку розкольників, провели 7
квітня 2019 року парафіяльні збори, на яких 260 вірян одноголосно
прийняли рішення залишатися вірними Українській Православній Церкві
та її Предстоятелю.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/17/na-rivnenshhini-viruyuchi-gromadi-upcs-lisopil-xram-yakoji-xochut-vidibrati-zalishayutsya-virnimi-kanonichnij-cerkvi-video/
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• Про кожну конкретну ситуацію з кричущими фактами беззаконня
розповіли священики та парафіяни, які були безпосередніми свідками та
учасниками захоплення храмів УПЦ на Рівненщині.
Детальніше: https://youtu.be/8p0KleH1J60

• Митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир
відвідав з архіпастирським візитом громаду захопленого храму УПЦ у
с. Голядин Шацького благочиння Володимир-Волинської єпархії. Про
це повідомив у Facebook настоятель Свято-Миколаївського храму с.
Пульмо Шацького району ієрей Олександр Черевко.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/06/mitropolit-volodimir-pidtrimav-gromaduzaxoplenogo-prixilnikami-pcu-xramu-v-s-golyadin-video/

• 14 квітня 2019 року, під час недільного богослужіння, прихильники
«ПЦУ» влаштувавши бійку, захопили храм святих Косми і Дем’яна в с.
Розваж, Острозького району Рівненської області. Активісти «ПЦУ»
церкву взяли штурмом.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/14/v-s-rozvazh-na-rivnenshhini-prixilnikipcu-vzyali-shturmom-xram-pryamo-pid-chas-sluzhbi/

• 20 квітня 2019 року, у Лазареву суботу, прихильники «ПЦУ» відбулася
спроба захоплення Свято-Троїцького храму релігійної громади УПЦ в с.
Козак Корецького району на Рівненщині. Привід для провокативних
дій активістам новостворенної церковної структури дав голова
Рівненської ОДА Олексій Муляренко, який зареєстрував громаду «ПЦУ»
на основі особистих даних релігійної громади УПЦ.
Детальніше: http://pravoslavye.org.ua/2019/04/рівне-у-єпархії-закликають-поліціюта/

• 17 квітня 2019 року, активісти «ПЦУ» штурмом, за допомогою бійки і
лома, захопили Свято-Михайлівський храм в с. Поліське
Березнівського району Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ. Очолювали
беззаконні дії прихильників «ПЦУ» безпосередньо начальник районного
відділення поліції та сільський голова.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/17/u-seli-poliske-vidbuvajetsyazaxoplennya-xramu-nastoyatelya-z-infarktom-vidvezli-v-likarnyu/
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• 16 квітня 2019 року прихильники «ПЦУ» зрізали болгаркою двері храму
УПЦ на честь Архістратига Михаїла в селі Михайлівці Вінницької
області і, виголошуючи образи на адресу священика та вірян УПЦ,
захопили храм.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/18/na-vinnichchini-prixilniki-pcu-zaxopilixram-upc-zrizavshi-dveri-bolgarkoyu-video/

• Після двох місяців провокацій під час богослужінь, п’яних нічних дебошів,
погроз, переслідувань за сповідання віри, прихильники «ПЦУ» перейшли
до відкритих погроз парафіянам храму на честь Собору Архістратига
Михаїла села Задубрівка Заставнівського району Чернівецької
області.
Клірик «ПЦУ» попередив, що починаючи з 20 квітня до членів релігійної
громади УПЦ будуть застосовувати кардинальні силові методи,
спрямовані на захоплення будівель церкви.
«Також погрожували застосуванням фізичної сили, аж до погроз
вбивством у разі спричинення супротиву, неодноразово наголошуючи на
тому, що не дадуть можливості Релігійній громаді УПЦ села здійснити
Богослужіння у майбутні Великодні свята, починаючи з 20.04.2019 року»,
— повідомив Чернівецьку ОДА, Прокуратуру, СБУ та ГУНП області
настоятель парафії протоієрей Леонід Делікатний.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/20/xochete-vijni-bude-klirik-pcupogrozhuje-pravoslavnim-bukovincyam-nastoyatel-parafiji-zvernuvsya-do-sbu-oda-tapoliciji-za-zaxistom-video/

• 9 травня 2019 року в м. Вінниця проводились урочистості, присвячені
Дню перемоги у Другій світовій війні, в яких традиційно беруть
участь представники місцевої влади, ветерани війни та глави єпархій
УПЦ, «УАПЦ» та «УПЦ КП», що жодного разу не спровокувало
конфлікту. Однак цього року влада, запросивши відразу трьох
«архієреїв» «ПЦУ», проігнорувала архієреїв УПЦ, вірних якої на
Вінниччині більшість.
Детальніше: http://eparhia.vinnica.ua/item/713spilnazaiavamytropolytatulchynskohoibratslavskohoionafanataarkhiiepyskopavinnytskohoib
arskohovarsonofiiazpryvodudyskryminatsiipovidnoshenniudoarkhiiereivuptszbokumistsevoi
vlady.html?fbclid=IwAR1jgLX1fnfyF89kcxJHvyG2MFDAu9IY6jbHoAfzdEd2P8LeRaNKI9k2K2I

• Настоятель Свято-Преображенського храму УПЦ у с. Четвертня
Колківського благочиння Волинської єпархії священик Серафим
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Сімонович спростував неправдиві заяви в ЗМІ про те, що начебто у
зіткненні жителів села вночі 1 травня 2019 року на храмовій
території когось «побив священнослужитель». Натомість саме
прибічники «ПЦУ» з незрозумілою метою намагалися вночі з битами
в руках потрапити до храму, а віряни УПЦ викликали поліцію на
місце події
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/03/na-volini-prixilniki-pcu-sfalsifikuvalidani-pro-perexid-a-zmi-chinili-naklep-na-svyashhenika-upc/

• 11 травня в селі Скобелка на Волині активісти «ПЦУ» намагаються
силою виселити священика з будинку, в якому він проживає з дітьми та
звершує богослужіння.
«Основне, чого вони прагнули — розібрати та демонтувати кімнату, в якій
отець Назарій звершував Літургії для вірян УПЦ. Їхньою метою сьогодні
було припинити богослужбову діяльність громади УПЦ. Що ж до
виселення батюшки з сім’єю, — не виключаю, що прихильники ПЦУ
створять максимально нестерпні для проживання умови, в наслідок яких,
за їхнім розрахунком, отець Назарій виселиться сам».

Детальніше:
http://news.church.ua/2019/05/12/na-volini-aktivisti-pcu-namagayutsya-siloyuviseliti-svyashhenika-z-budinku-u-yakomu-vin-prozhivaje-z-ditmi-ta-zvershuje-bogosluzhinnya/

• 12 травня було влаштовано ряд провокацій активістами «ПЦУ». У селі
Мнишин
Гощанського
району,
селах
Буща
та
Будераж
Здолбунівського району були зірвані богослужіння, влаштовані
сутички, побили жінок.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/12/aktivisti-pcu-prodovzhuyut-zrivatibogosluzhinnya-viryanam-rivnenskoji-jeparxiji-ta-biti-zhinok-video/

• У Рівненській єпархії продовжується тиск на вірян Української
Православної Церкви та переслідування священиків з боку прихильників
«ПЦУ» та чиновників. Журналісти телеканалу НАШ.Максі-ТВ,
висвітлюють поточну церковну ситуацію у регіоні станом на 17 травня
2019 року
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/22/zmi-pokazali-yak-u-rivnenskij-oblastipcu-za-dopomogoyu-chinovnikiv-zaxoplyuje-xrami-video/
Відео: https://youtu.be/f07LT_Zz5-A
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• 18 травня 2019 року, об 11:00, представники Національної поліції,
утворивши живий коридор до дверей Свято-Успенського храму УПЦ
с.Товтри Чернівецької області, забезпечили активістам «ПЦУ», за згоди
голови сільради, зрізати замки на дверях храму УПЦ та захопити його.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/18/na-bukovini-za-dopomogoyu-policiji-tavladi-prixilniki-pcu-zaxopili-xram-upc-s-tovtri/

• 23 травня 2019 року в Чернівецько-Буковинській єпархії відбувся
загальноєпархіальний хресний хід та молитовне стояння на захист прав
православних буковинців та проти беззаконних дій в.о. голови
Чернівецького ОДА щодо примусового переведення парафій Української
Православної Церкви в новостворену структуру «ПЦУ». Результатом
бесіди чиновника з ієрархами та духовенством єпархії стало оформлене
звернення та обіцянка М. Павлюка створити робочу групу по вивченню і
виправленню кофліктних ситуацій.

Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/23/tisyachi-bukovinciv-vijshli-na-xresnij-xidproti-bezzakon-miscevoji-vladi-rezultati-peremovin-z-v-o-golovi-cherniveckoji-odaonovleno/

• Попри завіряння в.о. голови Чернівецької ОДА про те, що беззаконня з
захопленням храмів УПЦ в регіоні припиняться, у буковинському селі
Заволока агресивні молодики налаштовані силою відібрати у законних
парафіян церкву на користь «ПЦУ».
У прес-службі Чернівецько-Буковинської єпархії 24 травня 2019 року,
повідомили про спробу рейдерського захоплення храму на честь св.
апп. Петра і Павла у с. Заволока, Сторожинецького району
Чернівецької області.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/24/pusti-obicyanki-cherniveckixchinovnikiv-pryamo-zaraz-u-s-zavoloka-molodiki-napidpitku-namagayutsya-zaxopiti-xramupc-video/

• 26 травня 2019 року, з 11:00, триває спроба рейдерського захоплення
Свято-Успенського храму УПЦ с. Васловівці Чернівецької області.
Прихильники «ПЦУ» зірвали ворота храму та увірвалися на церковну
територію, відтиснувши таким чином парафіян громади УПЦ.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/26/vidbuvajetsya-zaxoplennya-xramu-upc-us-vaslovivci-prixilniki-pcu-znovu-z-bolgarkoyu-zavitali-do-cerkvi/
Відео: https://www.facebook.com/orthobuk/videos/456432058463171/
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• Парафіяни
Свято-Успенського
храму
УПЦ
с.
Васловівці
Заставнівського району Чернівецької області звернулися до
Президента України В.О. Зеленського з проханням захистити їх від
безчинств, які звершують відносно них прихильники «ПЦУ» за
підтримки місцевих чиновників. 26 травня 2019 року, протягом
цілого дня, тривала спроба рейдерського захоплення церкви, у якій
віруючі
вже
120
діб
цілодобово
звершують
молитовне
стояння. Відеозвернення до Президента України православні
буковинці записали перед храмом о 19-й годині та розмістили
на офіційний сторінці єпархії у фейсбук та на YouTube-каналі.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/26/viruyuchi-upc-s-vaslovivci-zvernulisyado-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-video/
Відео: https://youtu.be/yK9nzHqKohs

• У Бані Лисовицька Стрийського району Львівської області, де
розташований єдиний православний храм району, з ранку у день
Благовіщення глава сільради і «Правий сектор» увірвалися на службу
в храм і не допускають віруючих на богослужіння. З восьмої години
відбувається захоплення храму членами організації «Правий сектор»
під керівництвом голови Лисовицька сільської ради Миколи Магаса.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61322-v-bane-lisovickoj-glava-selysoveta-i-pravyj-sektorzahvatyvajut-khram-upc

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

на

• Чотири іменних повідомлення з місцевої сільської ради 8 квітня 2019
року отримав священик Павло Таран, настоятель храму УПЦ святого
апостола євангеліста Іоанна Богослова села Красносілка Бершадського
району Вінницької області. Церква після провокацій прихильників
«ПЦУ» опечатана й охороняється поліцією, право релігійної громади УПЦ
на храм і на церковний будинок за усним договором з місцевими
активістами новоствореної структури розглядатиметься в судовому
порядку. Зазначається, що священик несподівано отримав повідомлення
про те, що, «згідно з повідомленнями Виконавчого комітету
Красносільського ради», він, його вагітна дружина і двоє їх малолітніх
дітей виключені з офіційної реєстрації місця проживання.
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Таким «силовим» способом й моральним тиском на нього, як на батька
багатодітної родини, голова сільської ради Іван Пустовіт і деякі його
чиновники хочуть змусити його змінити свої релігійні переконання й
перейти в «ПЦУ».
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/11/varvarstvo-chinovnikiv-na-vinnichchinisvyashhenika-upc-z-vagitnoyu-druzhinoyu-ta-malolitnimi-ditmi-vistavlyayut-na-vulicyudokumenti/

• 6 квітня в П'ятигорах спроба захоплення храму УПЦ закінчилася тим, що
ключі від церковного приміщення передали голові сільради.
Через кілька годин протистояння, спровокованого прихильниками нової
церковної структури, храм Різдва Богородиці в П'ятигорах
Здолбунівського району Рівненської області опечатали.
Детальніше:https://spzh.news/ru/news/61317-hram-rozhdestva-bogorodicy-vpyatigorah-opechatali

3. Захист прав священнослужителів і прихожан УПЦ в судовому полі.
• 4 квітня 2019 року, дня наступного після захоплення храму,
Петропавлівської релігійної громади с. Постійне Костопільського
району Рівненської області подала заяву до Суду на Рівненську ОДА.
Чиновники зареєстрували парафію «ПЦУ» за нелегітимними документами
з тими ж реєстраційними даними, що і в релігійної громади УПЦ. 3 квітня
озброєні неправомочними документами активісти «ПЦУ» зрізали замки та
проникли у будівлю храму УПЦ.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/04/parafiya-upc-podaje-v-sud-na-rivnenskuoda/

• Суди у Волинській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій,
Київській областях протягом лютого-березня 2019 року розглянули
звернення релігійних громад Української Православної Церкви щодо
відмови вносити до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяв про
захоплення храмів та інших незаконних дій чиновників та представників
«ПЦУ» у зв’язку з т.з. «переводами» парафій УПЦ. Своїми рішеннями
суди зобов’язали прокурорів або уповноважених осіб внести до ЄРДР
заяви настоятелів та вірян храмів УПЦ та розпочати слідство.
Луцький суд у Волинській області протягом двох місяців виніс рішення
щодо 12-ти релігійних громад Волинської єпархії УПЦ в селах Садів,
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Шепель, Веселе, Маньків, Холопичі, Сірнички, Семеринське, Зубильне,
Кульчин, Жидичин, Красноволя, Тельчі.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/11/sudi-povsyudno-zobovyazuyut-policiyurozsliduvati-situaciji-z-perevedennyami-parafij-upc-v-pcu-analitika/

• Окружний адміністративний суд Києва призупинив процес
примусового перейменування Української Православної Церкви, яке
потрібно було зробити до 26 квітня 2019 року.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/23/okruzhnij-adminsud-kijeva-zablokuvavprimusove-perejmenuvannya-upc/

• Суд зобов’язав поліцію відновити слідство у справах щодо
захоплення двох храмів на Волині. Локачинський районний суд
скасував постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень
у справах щодо захоплення храмів у с. Зубильне та с. Сирнички
Волинської області, зобов’язавши правоохоронців відновити
розслідування.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/04/26/sud-zobovyazav-policiyu-vidnovitislidstvo-u-spravax-shhodo-zaxoplennya-dvox-xramiv-na-volini/

• Жовтневий районний суд м. Запоріжжя продовжив до 14 червня 2019
року утримання в Запорізькому слідчому ізоляторі для трьох
молодих людей, яких підозрюють у підпалах храмів УПЦ у Запоріжжі.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/07/u-zaporizhzhi-pidozryuvanim-u-pidpalaxxramiv-upc-prodovzhili-trimannya-pid-vartoyu/

• 10 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
зобов’язав Національну поліцію області відкрити кримінальну справу
за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України та розпочати
розслідування щодо злочинних дій посадових осіб Чернівецької
ОДА. Зафіксовано складання
та
видачу
службовою
особою
підроблених документів, за якими ОДА здійснювала примусову
перереєстрацію релігійних громад УПЦ на громади «ПЦУ».
Детальніше: http://news.church.ua/2019/05/10/vidkrito-kriminalne-provadzhennya-za-faktomvidachi-glavoyu-cherniveckoji-oda-sfalsifikovanix-rozporyadzhen-pro-perevedennya-gromad-u-pcu/
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•

22 травня 2019 року, у Луцькому міськрайонному суді Волинської
області було прийнято рішення задовольнити скаргу настоятеля
храму с Старий Загорів про бездіяльність прокурора Волинській
області,
внести
відомості
про
вчинення
кримінального
правопорушення до ЄРДР, детально опитати заявника, свідків та
розпочати досудове розслідування.
http://volyn.church.ua/2019/05/27/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnestido-jerdr-dani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-z-cerkovnogobudinku-sela-starij-zagoriv/
Детальніше:

16 травня Головне слідче управління Національної поліції України на
основі заяви протоієрея УПЦ Василя Лавренюка, настоятеля
захопленого активістами «ПЦУ» храму на честь святих безсрібників
Косьми і Даміана в селі Розваж Рівненської області, порушило
кримінальну справу проти голови Рівненської ОДА Олексія
Муляренко. Кримінальне провадження відкрили за фактом видачі
чиновником протизаконних розпоряджень про переведення громад
УПЦ під юрисдикцію «ПЦУ».
Детальніше:
http://news.church.ua/2019/05/16/chernivecki-chinovniki-ta-predstavniki-pcu-nezacikavlenni-u-mizhkonfesijnomu-miri-na-bukovini/

• 4 квітня 2019 року, на наступний день після захоплення свого храму,
Петропавлівська релігійна громада села Постійне Костопільського
району Рівненської області подала заяву до суду на Рівненську ОДА.
Детальніше: https://spzh.news/ru/news/61280-verujushhije-zahvachennogo-khrama-upcpodali-v-sud-na-rovenskuju-oga

10

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 100 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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