Бюлетень №3
про порушення прав прихожан і священнослужителів
Української Православної Церкви
за період з 29.05.2019 по 10.06.2019

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 29 травня по 10 червня 2019 року було 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».
•

31 травня 2019 року, голова Заставнівської районної державної
адміністрації Юрій Кітар зібрав комісію з 12 членів, до якої ввійшли
представники соціальної служби, поліції, та лікарі. Комісія розглянула
питання небезпеки, яку буцім-то становлять вихователі та педагоги, які
відвідують богослужіння в храмах УПЦ разом з дітьми. Не брати з собою
дітей до храму або відразу після служби відправляти додому, - з такою
пропозицію виступила комісія, яку очолив голова Заставнівської РДА.
В разі, якщо батьки є парафіянами Свято-Успенського храму
с. Васловівці Чернівецької області — не прислухаються до їх порад та
позбавляти їх
батьківських
прав. В Чернівецькій єпархії
прокоментували, що така ініціатива націлена на те, щоб при наступній
спробі силового захоплення храму діти не стали рейдерам на заваді.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/03/bukovinski-chinovniki-proponuyut-pozbavlyatibatkivskix-prav-viruyuchix-upc/

•

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій звернувся зі скаргою
до Президента України В. Зеленського з проханням вжити заходів для
припинення свавілля чиновників Чернівецької ОДА, які на підставі
фальшивих документів перевели 11 громад УПЦ в «ПЦУ», скасувати
відповідні розпорядження в.о. голови ОДА М. Павлюка та вирішити
питання щодо недоцільності призначення М. Павлюка на вищезазначену
посаду.
Детальніше: https://vesti-ukr.com/strana/338733-zakhvat-khramov-upts-reaktsija-zelenskohostanet-proverkoj-na-hotovnost-menjat-stranu

• 2 червня 2019 року прихильники «ПЦУ» намагалися захопити храм
УПЦ в с. Грабове Шацького району на Волині. У результаті конфлікту,
який виник перед церквою, постраждав настоятель парафії
протоієрей Димитрій Ковальчук. Зі священика зірвали хрест, нанесли
ряд тяжких ударів по голові та іншим частинам тіла та зламали
пальці рук.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/05/aktivist-pcu-zhorstoko-pobiv-svyashhenika-upcv-seli-grabove-na-volini-foto/
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• 6 червня 2019 року, на свято Вознесіння Господнього, відбулася
чергова провокація біля храму на честь Успіння Пресвятої
Богородиці в с. Товтри Чернівецької області. «ПЦУ» найняла
бойовиків «відстоювати їхні права»: з газовими балончиками проти
вірян УПЦ, за повної бездіяльності поліції. Чернівецько-Буковинська
єпархія УПЦ офіційно звернулася до СБУ та ГУ Національної Поліції в
Чернівецькій області з вимогою втановити особи найманців.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/06/na-bukovini-pcu-najnyala-bojovikiv-vidstoyuvatijixni-prava-z-gazovimi-balonchikami-proti-viryan-upc/

• Всупереч волі віруючих та переступаючи закон, 7 червня 2019 року
начальник управління у справах національностей та релігій
Вінницької ОДА І. Салецький власноруч звершив державну
реєстрацію новоствореної релігійної громади «ПЦУ» села Лука
Мелешківська Вінницького району з тими ж реєстраційними даними,
що має вже існуюча парафія УПЦ. У Вінницький єпархії називають такі
дії потуранням влади церковному рейдерству і передбачають, що
найближчим часом відбудеться спроба захопити Преображенський
храм, який на усіх законних підставах належить парафії УПЦ
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/08/misceva-vlada-poturaje-cerkovnomu-rejderstvuna-vinnichchini-pres-sluzhba-jeparxiji-upc/

• Звернення до Президента України, Володимира Зеленського, від парафіян
храму на честь Архістратига Михаїла, села Задубрівка: «Ми просимо, щоби
в нашій країні нарешті запанував МИР, спокій та ЗАКОН! Щоби примирився
брат з братом, батьки з дітьми. Наша релігійна громада Задубрівка. Храм
Святого Архістратига Михаїла УПЦ вже майже 120 днів ЦІЛОДОБОВО
захищає Православну Віру та своє волевиявлення, залишитися в лоні
Української Православної Церкви. Ми хочемо спокійно ходити в храм Божий,
замість цього - майже кожна літургія вже понад 120 днів поспіль
супроводжується бойовими діями. Пане Володимире, ми голосували за МИР
в Україні».
Детальніше: https://www.facebook.com/watch/?v=2345072285745780

• Активістка громади «ПЦУ» Петей Іванна зібрала батьківські збори 9го випускного класу (Задубрівський НВК в Чернівецькій області), на
3

яких проголосували за те, щоб заборонити однокласниці їх дітей
Христині Велущак та її мамі приходити святкувати випускний вечір.
Саме в селі Задубрівка релігійна громада УПЦ на честь Святого
Архістратига Михаїла вже понад 120 днів молитовно відстоює своє право
вільно сповідувати Православну віру та захищає свій вибір залишатися в
єдності з канонічною Церквою на чолі з Блаженнішим Митрополитом
Онуфрієм.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/09/u-zadubrivci-za-prinalezhnist-do-upc-shkolyarcizaboronili-prixoditi-na-vipusknij-foto/

• Христина Велущак, випускниця 9-го класу Задубрівської НВК в
Заставнівському районі Чернівецької області, стала жертвою
дискримінації за релігійною ознакою у своїй школі, за її належність до
Української Православної Церкви. Школу закінчила з відзнакою, до храму
ходить все життя, співає на кліросі, планує вступити в медичний коледж.
Можна було б сказати, що це звичайна українська школярка, якби не один
великий її “недолік” — вибір віросповідання. Вже декілька місяців, після
того, як в селі розпочалися протистояння на релігійному ґрунті,
прихильники новоствореної «ПЦУ» призначили Христині бути
вигнаницею.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/09/zaberi-svoji-moskalski-groshi-ti-na-vipusknij-nepidesh-bukovinska-shkolyarka-ta-jiji-mama-rozpovili-pro-ostanni-misyaci-u-shkoli/

• В одній із своїх публікацій ТСН повідомила про те, що 8 травня цього
року громада храму пам’яті Чуда архістратига Михаїла села
Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області нібито
приєдналася до «ПЦУ». Як аргумент ТСН використовувала карту
переходів в «ПЦУ». В Донецькій єпархії дану інформацію
спростовують. Відповідна заява була опублікована на офіційному
сайті єпархії 9 червня 2019 року
Детальніше: http://donetsk.church.ua/2019/06/09/press-sluzhba-doneckojj-eparkhii-zayavlyaetsoobshhenie-o-perekhode-odnojj-iz-obshhin-v-pcu-fejjk/

• 7 червня 2019 року прибічники «ПЦУ» побили чоловіка у селі Нова
Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області за те, що він
став на захист священика УПЦ і не дозволяв вигнати його з села.
Детальніше: https://www.facebook.com/RivneGolosCerkvy/photos/a.696553560777056/69821613
0610799/?type=3&theater
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2. Випадки прямого адміністративного та силового тиску
священнослужителів УПЦ з боку органів державної влади України.

•

на

29 травня 2019 року Державне бюро розслідувань у рамках
кримінального
провадження
допитало
кліриків
Української
Православної Церкви. Священнослужителі своїми показаннями
фактично підтвердили замовний характер кримінальної справи, яке
УСБУ в Рівненській області порушило проти керівника відділу по
врегулюванню міжконфесійних конфліктів при Рівненській єпархії УПЦ
протоієрея Віктора Земляного. На захист протоієрея Віктора виступили і

провідні вчені-релігієзнавці України. Експерти спростували версію СБУ про
те, що вилучені в рамках цієї справи релігійні брошури та буклети нібито
спотворюють історичні факти, православні канонічні правила і біблійні сюжети,
а також навмисне ображають релігійні почуття прихильників «Київського
Патріархату» та його глави Філарета Денисенка. Проте не дивлячись на це,
представники Рівненського СБУ продовжують чинити тиск на свідків у
«справі» Земляного.
Детальніше: https://izvestia.kiev.ua/item/show/117317

•

Законопроект № 10244-1 «Про військове капеланство», прийнятий ВРУ
6 червня 2019 року у першому читанні обмежує можливості різних
конфесій України. «Законопроект штучно звужує можливості різних
конфесій України щодо забезпечення душпастирської опіки своїх вірних –
військовослужбовців Збройних Сил України» - переконаний Голова
Державного комітету у справах національностей та релігій у 2009–2010
роках Юрій Євгенович Решетніков.
Детальніше: http://news.church.ua/2019/06/10/zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvoobmezhuje-mozhlivosti-riznix-konfesij-ukrajini-religijnij-ekspert/

Також: http://news.church.ua/2019/06/10/novij-zakonoproekt-pro-vijskove-kapelanstvoyu-reshetnikov-nazvav-osnovni-nedoliki-ta-nadav-7-m-propozicij-dlya-doopracyuvannya/
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3. Захист прав священнослужителів і прихожан УПЦ в судовому полі.

• 30 травня 2019 року, у Луцькому міськрайонному суді Волинської області
було прийнято рішення задовольнити скаргу священика Василя про
бездіяльність прокурора Волинській області, внести відомості про
вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, детально опитати
заявника, свідків та розпочати досудове розслідування.
Детальніше: http://volyn.church.ua/2019/06/08/sud-zobovyazav-pravooxoronciv-vnesti-do-jerdrdani-pro-namagannya-primusovogo-viselennya-simji-svyashhenika-z-cerkovnogo-budinku-selamirne/

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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