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ПЦУ У СВІТОВОМУ 
Й РЕГІОНАЛЬНОМУ 
КОНТЕКСТІ

Шановні наші підписники й читачі!
«Релігії сьогодні» як уже міжнародній спільноті незалежних експертів, що 

займаються моніторингом релігійної та міжконфесійної ситуації в Росії і світі, 
готові надавати консалтингові послуги у сфері взаємовідносин церкви, суспільства, 
національних і наднаціональних владних структур, виповнюється два роки. у зв’язку 
із цим пропонуємо до вашої уваги другий щорічний аналітичний дайджест на тему 
«ПЦУ у світовому й регіональному контексті».

З’явившись у результаті Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року, Православна 
церква України (ПЦУ) миттєво стала каменем спотикання і точкою збору нового й, 
імовірно, найбільшого розколу в сучасній історії Православ’я. Цей розкол у певному 
сенсі слова досі не має юридичного оформлення (як мінімум на рівні мирян), однак 
існує де-факто. До того ж, як показано в пропонованій нами «Хронології подій», 
наявний розкол прямо пов’язаний із природою виниклої «церкви» й діями її 
представників.

За останні два роки ПЦУ у своєму розвитку пройшла вже через ряд стадій — 
швидкий ріст у кінці 2018 й аж до квітня 2019 року, тимчасова стагнація, визнання 
поруч Помісних Православних Церков, внутрішній розкол, який вогнищами триває 
досі.

Швидке зростання парафій ПЦУ на самому початку забезпечувалося переважно 
шляхом неймовірної кількості рейдерських захоплень храмів УПЦ Московського 
патріархату. Більшість конфліктів між вірянами УПЦ й ПЦУ припадає саме на цей 
невеликий період. Потім протягом кількох років українські суди просто «стомилися» 
від кількості заяв із боку вірян УПЦ щодо протиправних дій активістів ПЦУ 
й кількості справ щодо рейдерських захоплень храмів й іншої нерухомості. Своєрідна 
«вольниця» з відбирання храмів на користь ПЦУ, зокрема за підтримки місцевих 
обласних державних адміністрацій (ОДА) України, продовжувалася аж до кінця 
травня 2019 року, коли стало зрозуміло, що радикально патріотично налаштований 
президент Петро Порошенко поступиться своїм кріслом більш помірному 
й акуратному в зовнішній і соціальній політиці Володимиру Зеленському. На деякий 
час міжцерковне протистояння в українському суспільстві стихає. з одного боку, це 
було суттєво пов’язано з тим, що ПЦУ, як креатура президентської каденції Петра 
Порошенка, ставилася до Володимира Зеленського негативно й насторожено (про 
що свідчать виступи спікерів ПЦУ того періоду), з іншого — із січня 2019 року жодна 
Помісна Церква, крім Константинополя, не визнала автокефалії ПЦУ.

ПЕРЕДМОВА
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Переломним моментом стає 12 жовтня 2019 року, коли Елладська Церква, а потім, 
через місяць, і Александрійський патріархат визнали автокефалію ПЦУ. і якщо досі 
розколу Православ’я ще можна було запобігти, а найрадикальніші виступи з боку 
спікерів ПЦУ й Константинополя зупинити, то після дій цих Помісних Церков 
розкол стає фактором життя сучасного православного суспільства у світовому 
масштабі, і його «вилікування», найімовірніше, займе в майбутньому десятиліття. 
Тоді навіть скептикам міжнародного церковного життя стало зрозуміло, як релігійний 
фактор активно вплітається в політичні процеси як деструктивний елемент, що 
використовується вже глобальними гравцями для вирішення їхніх стратегічних 
завдань у міждержавному протиборстві. з цього моменту визнання ПЦУ конфлікти на 
ґрунті відбирання храмів в УПЦ відновлюються, хоча й не в таких великих масштабах, 
як було на самому початку після т. з. Об’єднавчого собору.

Невеликі масштаби рейдерських захоплень були істотно пов’язані ще й із тим, 
що 2020 року сама ПЦУ починає розламуватися на частини — УПЦ Київського 
патріархату в особі Філарета (Денисенка) ставить під сумнів сам факт автокефалії та 
правочинності існування ПЦУ під керівництвом Епіфанія (Думенка).

Більшість парафій і, що найголовніше, парафіян УПЦ МП так і залишилися в лоні 
Матері-Церкви, не здійснивши переходу до ПЦУ. Хоч багато спікерів ПЦУ, а також 
навколодержавні релігієзнавці на кшталт Дмитра Горєвого стверджували, що для 
України достатньо появи канонічної структури, незалежної від Москви, щоб віряни 
розпочали масовий перехід у нову автокефальну Церкву. у зв’язку із цим численні 
захоплені активістами храми ПЦУ так і залишилися порожніми, а деякі навіть 
довелося зачинити, тому що служити в них було нікому, як, власне, й не було кому 
туди ходити. Одночасно в активістів ПЦУ виник конфлікт і з іншими християнськими 
деномінаціями, і цей період був сповнений рейдерських захоплень уже не тільки 
храмів УПЦ МП, але й УПЦ КП, УГКЦ та ін.

Сьогодні ПЦУ хоч і визнана деякими Помісними Церквами, однак не являє собою 
«монолітної споруди», розшматовується внутрішніми політичними інтригами 
й конфліктами й не прийнята українським суспільством. 

У щорічнику № 2 «Релігії сьогодні» ми постаралися хронологічно систематизувати 
для вас усі суспільні конфлікти, скандали й двозначні заяви представників ПЦУ та/
або за їхньої участі. Звичайно, ми розглянули більшість, та все ж не всі події. Значна 
кількість рейдерських захоплень храмів чи радикальних висловлювань духовенства 
ПЦУ не висвітлювалися ЗМІ або ж висвітлювалися лише районними масмедіа, 
прочитати й проаналізувати які в повному обсязі не видається можливим. При цьому 
акцентувалося не на дивності й незвичності цих явищ і дій. у нас час взагалі складно 
здивувати обивателя тією чи іншою, зовні дивною поведінкою релігійних діячів 
і вірян. Хронологічне вивчення становлення ПЦУ показує, що, ставши точкою збору 
всеправославного розколу, вона також стала лінією розлому для сучасної України. 
Фактично громадяни України були вимушені обирати між своєю громадянською 
ідентичністю та своєю вірою. Обравши друге, вони часом потрапляли в ситуацію 
гоніння, коли в них відбирали храми, де вони хрестилися самі, хрестили своїх дітей, 
відспівували померлих батьків, а їх самих піддавали фізичному й психологічному 
насиллю.

Тут варто зазначити, що цей релігійно-політичний «розкол» став прямим 
наслідком появи ПЦУ як політичного проєкту й свого роду елементом протиборства 

Заходу з Росією в релігійній сфері, в якій саме фрагментація світового православ’я 
шляхом розколу канонічних церков і сприяння виникненню нових національних 
автокефальних утворень підтримується всіма силами й засобами з боку США та її 
основних партнерів.

Щоб не бути голослівними, саме про це досить детально й лаконічно розповідає 
текст наших колег із Telegram-каналу «Правблог», який ми наводимо нижче.

ЗА ЛАШТУНКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО РОЗКОЛУ: 
ФАКТОР ВЕЛИКОЇ ПОЛІТИКИ

Кардинальні зрушення в релігійній сфері України, які ми спостерігаємо протягом 
останніх кількох років, не можна назвати спонтанними. Багато в чому вони стали 
продовженням великої політики, спрямованої на формування біля кордонів Росії 
нової геополітичної реальності. 

За оцінками низки українських експертів, цей процес передбачає вирішення 
низки стратегічних завдань. Перше — переформатування шляхом війни на сході 
країни усталеної в українському суспільстві системі цінностей і створення трьох 
принципово нових факторів: нової української нації, нової української історії та 
нової української ідеї. Зокрема, про це 2015 року у своїй статті «П’ять сценаріїв 
для україно-російських відносин» прямо описав один із найвідоміших ідеологів 
прозахідного курсу України Володимир Горбулін. Друге — максимально можливий 
розрив зв’язків між Москвою та Києвом (від сфер політики й економіки до історії 
та релігії). Третє — перетворення України на фактор генерування постійних 
проблем для РФ, що дозволяло б швидко виснажувати ресурси останньої 
і зв’язувати її в геополітичній активності.

З урахуванням цих аспектів можна стверджувати, що до 2018 року підвищений 
інтерес української влади до релігійної проблематики був продиктований двома 
міркуваннями, а саме: стремлінням вбудуватися в реалізацію сценаріїв щодо 
ослаблення Росії та бажанням наростити ресурсні можливості близьких собі 
соціальних груп.

Якщо говорити детальніше, то перший напрям відпрацьовував у той час 
президент України Петро Порошенко, який прагнув стати повністю «своїм» для 
Заходу. Що ж стосується тематики підтримки певних соціальних груп, то в цьому 
напрямі досить потужно діяли представники влади, наближені до УГКЦ (останній 
грало на руку серйозне поглиблення конфлікту розкольницьких структур з УПЦ, 
оскільки це не лише послаблювало позиції Православ’я в цілому, але й дозволяло 
уніатам під прикриттям відповідного протистояння безперешкодно просуватися 
на схід України, де представленість греко-католиків була мізерною).

У зв’язку із цим не дивно, що на початковому етапі головним ініціатором процесу 
легалізації УПЦ КП й УАПЦ виступив український парламент. 

Зокрема, мова йде про діяльність міжфракційного депутатського об’єднання 
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«Наступ», у рядах якого перебували народні обранці — представники суспільного 
руху «Вільні люди» (одним із його координаторів був депутат Андрій Левус — 
уніат і давній соратник спікера парламенту Андрія Парубія, який також 
є парафіянином УГКЦ). Саме це об’єднання і стало розробником звернення 
в червні 2016 року Верховної Ради України до патріарха Варфоломія з проханням 
про дарування церковної автокефалії. і саме депутати цього об’єднання виступили 
авторами скандальних законопроєктів, націлених на тотальний розгром УПЦ 
(законопроєкт № 5309, результатом дії якого мала стати зміна офіційної назви 
Української Православної Церкви й де-факто створення умов для масштабного 
рейдерського захоплення її майна, і законопроєкт № 4511, що суттєво обмежував 
права УПЦ в питаннях її самоуправління та функціювання). До згаданого вище 
варто також додати візит Парубія в Туреччину, який відбувся в листопаді 2016 року. 
в його рамках спікер українського парламенту окремо обговорив із патріархом 
Варфоломієм перспективи отримання Україною церковної автокефалії. 

На фоні таких кроків активність Порошенка, звісно ж, не надто вражала. з по-
справжньому знакових речей потрібно відзначити тільки звернення президента 
до депутатів Верховної Ради України наприкінці 2017 року, в якому гарант 
Конституції підкреслив, що зробить все для появи в країні автокефальної церкви. 

Проте ситуація кардинально змінилася 2018 року. Фінальний етап своєї 
президентської каденції Порошенко завершував на мінорній ноті. Провали 
в економічній і соціальній сферах загрожували електоральною катастрофою. 
На це вказувало й постійне зниження рейтингу, що дозволило низці поліглотів 
і соціологічних служб стверджувати — президент, якщо й вийде в другий тур 
виборів, все рівно програє на цьому етапі будь-якому зі своїх конкурентів. 

Потрібно було екстрено рятувати положення. з цією метою політтехнологи 
Порошенка й запропонували підняти на щит ідею просування української 
автокефалії. На їхню думку, цей проєкт дозволив би одним махом вирішити кілька 
важливих завдань. Зокрема, подати президента в очах виборців як батька нації, 
як людину, що вписує своє ім’я в історію та реалізує сакральну для будь-якого 
патріота країни ініціативу. На фоні такого звершення, як передбачалося, мали 
бути забуті й пробачені всі допущені владою провали. І, звісно ж, мали суттєво 
злетіти рейтинги й шанси на переобрання. 

З урахуванням цих перспектив Порошенко у квітні 2018 року запустив новий 
потужний виток процесу просування автокефального церковного проєкту. Його 
складовими, між іншим, стала зустріч президента з патріархом Варфоломієм 
і членами Синоду Константинопольської Церкви з питання надання автокефалії, 
а також підготовлені з подачі Порошенка відповідні звернення до глави Фанару 
від керівництва УПЦ КП й УАПЦ. Фактично в такий спосіб був відкритий шлях до 
реалізації виношуваного в надрах Адміністрації Президента України сценарію із 
забезпечення злиття розкольницьких структур з УПЦ в єдине ціле й подальшого 
визнання нової структури з боку Константинопольського патріархату.

Однак на цьому шляху в Порошенка, що очікувано, виникли серйозні перешкоди 
в особі канонічної Церкви, яка не бажала стати розмінною монетою в боротьбі 
за переобрання президента на другий строк. Її позиція відобразилася в заяві 
Блаженнішого митрополита Онуфрія від 21 квітня 2018 року. «Згідно зі статтею 
35 Конституції України, Церква відділена від держави, а тому питання церковного 

життя Церква вирішує самостійно. Українська Православна Церква, що має 
канонічний зв’язок зі Вселенським Православ’ям, не зверталася до патріарха 
Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві в Україні 
й не уповноважувала на це ні Президента, ні депутатів Верховної Ради України. 
у зв’язку із цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням 
у церковні справи», — підкреслювалося в згаданому документі. 

Наслідком такого курсу УПЦ стало багатократне посилення адміністративного 
тиску на цю конфесію. Так, окрім запуску законодавчих ініціатив, націлених на 
де-факто ліквідацію УПЦ, у хід були запущені й інструменти безпосередньої 
обробки єпископа вказаної Церкви з метою формування групи ієрархів, готових 
іти на об’єднання з УПЦ КП й УАПЦ.

Як показали подальші події, така тактика не спрацювала. Всього лише два 
архієреї з УПЦ погодилися стати учасниками т. з. «об’єднавчого собору», за 
результатами якого була сформована ПЦУ. Це не дозволило Порошенку не тільки 
забезпечити для Фанару ідеальний варіант втручання в українські церковні справи, 
але й організувати необхідні передумови для юридичної ліквідації Української 
Православної Церкви (передбачалося, що на соборі відповідний документ 
буде підписаний десятьма єпископами УПЦ, що надало б Мін’юсту достатнє 
обґрунтування для зняття цієї конфесії з реєстрації).

Та й у цілому завершення автокефальної епопеї не принесло експрезиденту 
очікуваних результатів. По-перше, його рейтинги так і не злетіли, означивши 
помилковість винесення релігійного фактора у фокус електоральної кампанії. 
По-друге, він так і не зумів взяти під повноцінний контроль ПЦУ, оскільки 
його ставленик ексмитрополит УПЦ Симеон (Шостацький), програв боротьбу 
за крісло глави нової структури тодішньому фавориту лідера УПЦ КП. По-
третє, переслідуючи свої особисті цілі й перебуваючи в не зовсім ідеальному 
електоральному стані, Порошенко заради отримання піару на темі томосу 
де-факто здав інтереси українських розкольницьких структур. Про це явно 
говорять положення того ж томосу, з яким експрезидент змусив погодитися як 
керівництво УПЦ КП, так і УАПЦ (зокрема, мова йде про перехід контролю над 
закордонними парафіями згаданих організацій до Фанару, визнання ПЦУ своїм 
главою Константинопольської патріархії і т. д.).

Єдиним же, хто отримав суттєві бонуси в результаті формування ПЦ, стали 
українські уніати. Адже вони не тільки здобули можливості для виявлення 
постійного тиску на УПЦ і свого виходу за ареал виключно західних регіонів 
України. Насамперед УГКЦ отримала унікальний шанс на вирішення свого 
давнього завдання — поетапного поглинення українського Православ’я. ПЦУ в її 
нинішньому стані та юридичному статусі православної конфесії цілком підхожий 
для цього об’єкт. Тим паче, що лідер ПЦУ неоднократно публічно допускав таку 
можливість. Наприклад, у 2019 році в ефірі «Еспресо.TV» Епіфаній (Думенко) 
заявив про те, що питання об’єднання двох конфесій він уже підіймав під час 
зустрічі з главою УГКЦ.

У світлі цього факту, а також інших форм тісної взаємодії представників 
ПЦУ й УГКЦ (наприклад, проведення на постійній основі спільних молебнів 
і проведення спільних молитов) можна сказати, що проєкт ПЦУ багато в чому 
має не «фанарське» чи «порошенківське», а передусім «уніатське» забарвлення. 



6 7

і не виключено, що ті Помісні Православні церкви, які визнали цю організацію, 
посприяли в такий спосіб просуванню стратегічних інтересів не стільки 
Константинопольського патріархату, скільки католицького світу.

Отож, як поява, так і подальший розвиток ПЦУ мали політичну основу 
й підґрунтя. «Дарування» Фанаром автокефалії ПЦУ використовується тепер 
і для шантажу «промосковських» помісних церков (Сербської, Чеської, 
Польської, Болгарської) погрозою постановки під сумнів канонічних основ і цих 
«слов’янських» церков, перспектив «автокефального дроблення» їхніх територій 
«за лекалами» розколу українського православ’я. Про це ж свідчить хронологія 
скандальних подій, пов’язаних із розвитком і життям цієї структури, до якої ми 
безпосередньо переходимо.

19.12.2018

Вінницьких бюджетників керівни-
цтво бюджетних організацій під по-
грозою звільнення насильно зганяло 
на служби в ПЦУ у Свято-Преобра-
женському кафедральному соборі, що 
зайняв заборонений у служінні Сино-
дом УПЦ митрополит Симеон (Шо-
стацький).

22.12.2018

Деяким головам сільських рад Бершад-
ського району Вінницької області надій-
шли дзвінки від заступника Бершадської 
державної адміністрації Володимира 
Ольшевського з вимогами натиснути 
на сільських священників і вірян УПЦ 
і змусити їх перейти в новостворену 
церковну структуру.

23.12.2018

Архієпископ Сімферопольський 
і Кримський Климент (Кущ) повідо-
мив, що Порошенко тиснув на греків, 
що прибули для підготовки Об’єднав-
чого собору, зокрема президент Украї-
ни наказав зачинити аеропорт і не ви-
пускати делегацію Фанару.

27.12.2018

Вінницька ОДА розсилає стандарт-
ні заяви про перехід релігійних громад 
храмів УПЦ до ПЦУ. Священнослужи-
телі Вінницької і Тульчинської єпархій, 
які отримали однотипні документи, 
обурені втручанням чиновників у вну-
трішнє життя Церкви, про що повідом-
ляє Інформаційно-просвітницький від-
діл УПЦ.

30.12.2018

Група активістів влаштувала «збори» 
у Свято-Михайлівському храмі УПЦ 
у Волинській області, до якого вони не 
мають відношення, і проголосувала за 
перехід до ПЦУ.

31.12.2018

Настоятель Свято-Михайлівського 
храму УПЦ села Красноволя Маневи-
цького району, протоієрей Андрій Ге-
налюк повідомив, що оскаржив у суді 
результати нелегітимного зібрання, на 
якому нібито було прийнято рішення 
про перехід до ПЦУ.

02.01.2019

Під Чернівцями перевели до ПЦУ 
два храми. Голосування за перехід до 
ПЦУ в селах Карапчів і Боянчук Чер-
нівецької області було проведено 
із залученням прихильників розко-
лу з навколишніх сіл, яких привезли 
спеціально для участі в «церковних 
зборах», організованих представника-
ми місцевої влади.

04.01.2019

109 жителів села Клекотина Вінницької 
області звернулися до голови Об’єдна-
ної територіальної громади Мурафської 
сільської ради Сергія Олійника з прохан-
ням захистити життя настоятеля сільсь-
кого храму Успіння Божої Матері про-
тоієрея Анатолія Кочмарука й церковне 
майно від активістів ПЦУ.

05.01.2019

У Різдвяний Святвечір націоналі-
сти й активісти праворадикальних  
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організацій («Правий сектор» й ін.) 
закликали українців приєднатися до ак-
ції біля храму УПЦ у Вінниці й разом 
пояснити вірянам, що настав час пере-
йти до ПЦУ. 

06.01.2019

Члени НВР «Правий сектор» провели 
всеукраїнську акцію на підтримку ПЦУ 
«Переходь до Православної Церкви 
України».

10.01.2019

ПЦУ не значиться в переліку авто-
кефальних церков на сайті Фанару. На 
офіційному сайті Константинопольсь-
кого патріархату в розділі «Патріархати 
й Автокефальні Церкви» ПЦУ відсутня. 
у списку значаться три патріархати й де-
сять автокефальних церков, серед яких 
ПЦУ не згадується.

11.01.2019

Сільська рада села Ворсівка Малинсь-
кого району організувала збори з метою 
передати ПЦУ старовинний храм УПЦ.

Влада міста Берестечко Волинської 
області намагалася використати кон-
церт УПЦ для зібрань на користь ПЦУ. 
Секретар міськради запропонувала під 
час концерту, що організували парафія-
ни канонічної церкви, провести збори 
про перехід Свято-Троїцького собору 
до ПЦУ.

13.01.2019

Прихильники ПЦУ в селі Ворсівка 
Житомирської області за підтримки 
сільради й активістів із руху «Свобода» 
провели збори за перехід у новоство-
рену структуру. Свято-Миколаївський 
храм опечатали, а настоятель храму 

потрапив до лікарні з гіпертонічним 
кризом. 

13.01.2019

Свято-Михайлівський храм села 
Красноволя заблокований активістами 
ПЦУ. Прихильники ПЦУ не пустили 
в храм настоятеля отця Андрія, а також 
правлячого архієрея, єпископа Волин-
ського й Луцького Нафанаїла, при-
везли свого священника (Київського 
патріархату) й оголосили його новим 
настоятелем.

15.01.2019

На сесії депутатів Броницької сільсь-
кої ради Камінь-Каширського району 
Волинської області проголосували за 
«перехід до ПЦУ» місцевої громади 
УПЦ. Ці протиправні дії були зупинені 
правоохоронними органами. Паралель-
но зі спробою захоплення храму його 
настоятеля й громаду обмовили в ЗМІ, 
звинувативши в «терористичному захо-
пленні сільради».

16.01.2019

У селі Садів Луцького району Во-
линської області проводилася активна 
агітація за ПЦУ, в якій взяли участь пра-
цівники освіти. Вчителі місцевої школи 
не заперечували, що збирали в селі під-
писи на підтримку нової Церкви, однак 
стверджували, що це їхня громадянська 
позиція й агітацією серед учнів вони не 
займаються. 

Паства із сіл Миколаївка й Іванівка 
Борзнянського району зірвала спробу 
незаконного переведення їхньої гро-
мади до ПЦУ. Агітатори вимушені були 
залишити зібрання на вимогу парафіян.

18.01.2019

Голова юрвідділу УПЦ закликав 
оскаржити захоплення храму в Оленів-
ці в суді. Захоплення храму в Оленів-
ці — зразок втручання влади у внутрішні 
справи релігійної громади УПЦ.

19.01.2019

У Тернопільській області представни-
ки ПЦУ захопили ще один храм. у ніч на 
19 січня громада Свято-Троїцького хра-
му УПЦ села Розтоки Кременецького 
району змушена була служити літургію 
і водосвятний молебень під відкритим 
небом у мороз.

Із 07:00 біля храму Різдва Іоанна Пред-
течі УПЦ група прихильників «перехо-
ду» до ПЦУ вимагала в настоятеля впу-
стити їх у храм разом із представником 
Київського патріархату. Після числен-
них дискусій прихильники ПЦУ нама-
галися знову прорватися в храм.

21.01.2019

Релігійну громаду УПЦ села Урвенна 
Рівненської області перевели до ПЦУ 
без участі парафіян. На думку голови 
Здолбунівської районної адміністрації 
Сергія Кондрачука, рішення, прийня-
того на зборах села Урвенна без участі 
парафіян, достатньо для переведення 
громади УПЦ до ПЦУ.

Віряни УПЦ села Розтоки Креме-
нецького району Тернопільської об-
ласті звернулися до влади України 
з проханням повернути їм відібраний 
ПЦУ Свято-Троїцький храм. 

У селі Положеве прихильники «пе-
реходу» до ПЦУ захопили примі-
щення монастирського храму святого 
великомученика Дмитрія Солунсько-
го села Положеве Шацького району 

Волинської області, побудованого на 
приватній ділянці, що належить насто-
ятелю Світязького Петропавлівського 
монастиря.

У волинських селах Скобелка, Бере-
стечко, Кутрів, Нічогівка й Брониця 
парафіяни УПЦ перешкодили «пе-
реведенню» своїх храмів до ПЦУ. 20 
січня у Волинській області відбулася 
низка спроб захоплення храмів активі-
стами ПЦУ. Прихильники ПЦУ затре-
бували проведення зборів, щоб «пере-
вести» храм до ПЦУ.

Прихильники «переходу» до ПЦУ 
у волинському селі Брониця (Кримне) 
Камінь-Каширського району зламали 
замки на храмі УПЦ й виштовхали із 
церковної території настоятеля.

22.01.2019

У селі Похівка Богородчанського рай-
ону Івано-Франківської області чинов-
ники допомогли прихильникам ПЦУ 
захопити Благовіщенський храм УПЦ. 
Загарбники проникли в приміщення 
вночі, зламавши замки.

23.01.2019

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній (Ду-
менко) заявив, що прогнози релігійної 
напруженості після підписання томо-
су не справдилися і зараз відбувається 
мирне приєднання українських громад 
до ПЦУ.

У селі Писарівка Вінницької області 
відбувся скандал. На зборах села влада 
спробувала перевести до ПЦУ місцеву 
громаду, яка раніше вже висловила свою 
вірність УПЦ. Один зі священників хра-
му піддався фізичному насиллю. 

Депутати Рівненської обласної ради 
прийняли рішення звернутися до 
кліриків і мирян УПЦ в Рівненській 
області із закликом перейти до ПЦУ. 
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Це рішення депутати сьомого скли-
кання Рівненської обласної ради ух-
валили «згідно зі статтею 43 Закону 
України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”».

24.01.2019

Чергова заява про перехід громади до 
ПЦУ виявилася фейком. Віряни села 
Руде Володарського району Київської 
області не переходили до ПЦУ. Про це 
настоятель Свято-Троїцького храму 
Білоцерківської єпархії митрофорний 
протоієрей Ігор Безоглюк повідомив 
Інформаційно-просвітницькому відділу 
УПЦ.

Одеські священники розповіли ОБСЄ 
про конфлікти навколо храмів. Кліри-
ки Одеської єпархії протоієреї Євген 
Гутьяр і Сергій Дмитрієв розповіли 
представникам Спеціальної моніторин-
гової місії ОБСЄ про конфлікти навко-
ло храмів УПЦ в області.

25.01.2019

Інформація про перехід громади села 
Морозівка до ПЦУ виявилася брехнею. 
Новина про те, що настоятель парафії 
на честь Успіння Божої Матері села Мо-
розівка Баришівського району Київсь-
кої області протоієрей Микола Брега 
змінив юрисдикцію, виявилася черго-
вою брехнею ЗМІ.

Управління Нацполіції у Вінницькій 
області вирішило посилити патрулю-
вання поруч із храмами, де вже були або 
могли виникнути міжконфесійні сутич-
ки. Причиною стало кілька конфліктів 
через переведення громад УПЦ до ПЦУ 
і суперечок за храми.

Колишній митрополит УПЦ Олек-
сандр (Драбинко) благословив прий-
няти до ПЦУ парафію на честь Успін-
ня Божої Матері села Морозівка 

Баришівського району Київської об-
ласті. Як підставу ексмитрополит опу-
блікував на своїй сторінці у Facebook 
прохання настоятеля протоієрея Мико-
ли Бреги, написане на його ім’я, але без 
його підпису.

26.01.2019

Місцева влада селища Браїлів на Він-
ниччині ініціювала збори щодо перехо-
ду двох парафій УПЦ до новоствореної 
структури ПЦУ. в селищі знаходить-
ся два храми УПЦ — апостола Іоанна 
Богослова й святих апостолів Петра 
й Павла. Місцева селищна влада в обхід 
закону ініціювала збір підписів щодо 
переходу обох громад УПЦ, а оголо-
шення про збори було розміщено на 
сторінках муніципальної газети.

27.01.2019

Громаду УПЦ у селі Нічогівка Маневи-
цького району попри захоплення храму 
вдалося зберегти. При цьому після ба-
гатогодинного пресингу з боку понад 
сотні активістів ПЦУ, серед яких були 
не лише жителі села, змусили настоятеля 
Свято-Миколаївського храму отця Та-
расія Берника віддати ключі від церкви.

Громада Свято-Троїцького собору 
УПЦ міста Берестечка Горохівського 
району Волинської області скасувала 
недільне богослужіння, щоб уникнути 
провокацій і захоплення храму активі-
стами ПЦУ.

У селі Лука-Мелешківська, неподалік 
від Вінниці, активісти за підтримки вла-
ди провели збори щодо переходу Спа-
со-Преображенського храму до ПЦУ. 
На збори територіальної громади УПЦ 
прийшли агресивно налаштовані війсь-
кові й учасники АТО.

У Свято-Георгіївському храмі смт 
Комишуваха Попаснянського району  

Луганської області відбулися парафіяль-
ні збори, на яких вирішувалося питан-
ня про перехід до ПЦУ. Збори парафії 
відвідав і голова Попаснянської РДА 
Сергій Шакун, який намагався переко-
нати вірян перейти до «Єдиної Помісної 
Церкви».

28.01.2019

Віряни з смт Вороновиця не дозволи-
ли сільській владі провести незаконне 
голосування за перехід парафіяльних 
спільнот під юрисдикцію ПЦУ.

Президент України Петро Порошен-
ко підписав закон про перехід релігій-
них громад з однієї конфесії до іншої. 
Документ визначає механізми, в який 
спосіб громада може змінювати підкон-
трольність релігійним центрам в Україні 
та за її межами. На думку експертів, цей 
акт узаконить церковне рейдерство.

У селі Сонячне Вінницької області 
(Могилів-Подільська єпархія) відбула-
ся спроба насильницького переведення 
релігійної громади до ПЦУ. Незакон-
ні дії проходили з особистої ініціативи 
мера міста Могилів-Подільський Петра 
Бровка, після чого чиновники ініцію-
вали голосування серед жителів села за 
переведення храму до ПЦУ.

01.02.2019

Влада Саратського району зробила 
спробу рейдерського захоплення храму 
УПЦ в селі Михайлівка Одеської об-
ласті, повністю ігноруючи законодав-
ство України й попередження Нацполі-
ції про неможливість втручання органів 
місцевої влади в діяльність релігійних 
організацій, піднімаючи питання про 
перехід громади «на загальних зборах 
села».

Глава ПЦУ митрополит Київський 
і всієї України Епіфаній (Думенко) на 

все ще робочому сайті УПЦ КП, яка 
нібито саморозпустилася, заявив, що 
призначення ПЦУ полягає в тому, щоб 
ліквідувати канонічну Церкву як «щу-
пальця» держави-агресора.

02.02.2019

У селах Ковельського району Во-
линської області пройшов пошук ак-
тивістів, які будуть збирати підписи на 
підтримку нової української Церкви. 
Як повідомила пресслужба Володи-
мир-Волинської єпархії УПЦ, органі-
зацією збору підписів зайнявся голо-
ва Ковельської районної ради Андрій 
Броїло.

Храм на честь Казанської ікони Бо-
жої Матері, що належить громаді УПЦ 
села Садів Луцького району Волинсь-
кої області, був захоплений прихиль-
никами ПЦУ. Рейдери зірвали замки 
й зламали двері заздалегідь заготовле-
ними інструментами.

03.02.2019

Почесний патріарх Філарет не прий-
шов на інтронізацію митрополита ПЦУ 
Епіфанія в Софії Київській, що прохо-
дила цього дня. Як стало відомо, Філа-
рет (Денисенко) знаходиться нібито на 
лікуванні.

У селищі Богородчани Івано- 
Франківської області представники те-
риторіальної громади провели збори 
з наміром перевести храм УПЦ до ПЦУ. 
Голова Богородчанської районної ради 
Михайло Головчук особисто очолив 
збори територіальної громади в Палаці 
культури, де агітував за перехід до ПЦУ.

Місцеві прихильники ПЦУ в селі 
Урвенна Здолбунівського району не до-
пустили протоієрея Андрія Остапюка 
в храм Казанської Божої Матері здійс-
нити недільне богослужіння.
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04.02.2019

Глава ПЦУ Епіфаній (Думенко) за-
явив, що захоплення храмів УПЦ — це 
провокації Росії, яка хоче розпалити 
в Україні релігійну війну.

05.02.2019

У селі Привітів Житомирської області 
активісти, що належать до протестант-
ських деномінацій, намагалися «переве-
сти» православну громаду УПЦ до ПЦУ, 
однак релігійна громада зібрала у 2,5 
рази більше підписів за охорону вірності 
УПЦ — 400 проти 160.

Благочинний Ясінянського округу 
Хустської єпархії УПЦ отець Віталій 
Кемінь отримав погрози від націо-
налістів і прихильників Київського па-
тріархату, які захопили храм святого 
Георгія Побідоносця в селищі Ясіня / 
Кевелів Рахівського району Закарпатсь-
кої області. Рейдери погрожували свя-
щеннику викраденням сина.

У селі Радомишль Луцького райо-
ну Волинської області прихильниками 
ПЦУ на чолі з представниками місцевої 
сільради був захоплений Свято-Успен-
ський храм УПЦ.

07.02.2019

У селі Золочівка Демидівського рай-
ону Рівненської області голова Деми-
дівської районної ради агітував релігій-
ну громаду села змінити юрисдикцію. 
Для цього чиновник 6 лютого таємно 
скликав збори в сільському клубі.

08.02.2019

Неурядова організація зі спеціаль-
ним консультаційним статусом при 
Економічній і соціальній раді ООН 

НВО «Громадський правозахист» під-
готувала інфографіку на захист прав 
вірян УПЦ. Юридичну відеоінструк-
цію правозахисники опублікували на 
YouTube-каналі неурядової організації.

У Рівненській області сільських голів 
схиляли переводити громади УПЦ до 
ПЦУ: готові зразки для заяв про пере-
ходи в розкольницьку ПЦУ роздали го-
ловам сільських територіальних громад 
у Рівненській області.

У селі Устивиця Великобагачанського 
району Полтавської області виконком 
сільради ініціював збори територіаль-
ної громади, щоб вирішити долю міс-
цевої парафії УПЦ. При цьому самих 
парафіян на чолі з настоятелем Свя-
то-Михайлівського храму на засідання 
не пустили, заблокувавши вхід у примі-
щення.

09.02.2019

У селі Устивиця громаду УПЦ не пу-
стили на збори села й «перевели» до 
ПЦУ. Всупереч тиску члени релігійної 
громади села Устивиця на чолі з настоя-
телем Михайлівського храму УПЦ зали-
шилися вірними канонічній Церкві.

Делегація ПЦУ, яка з благословен-
ня Константинопольського патріарха 
Варфоломія перебувала з візитом на 
Святій Горі Афон, не змогла потрапити 
на територію Свято-Пантелеймонівсь-
кої обителі. Ігумен Пантелеймонового 
монастиря на Святій Горі Афон архі-
мандрит Євлогій пояснив представни-
кам нової української Церкви, що тут їх 
не визнають.

У селі Копиткове Здолбунівського 
району Рівненської області прихиль-
ники ПЦУ таємно замінили замки на 
Хрестовоздвиженській церкві УПЦ, 
а ключі віддали голові районної ад-
міністрації.

10.02.2019

У Рівненській області на зборах тери-
торіальної громади під керівництвом 
кліриків УПЦ КП храм УПЦ «переве-
ли» до ПЦУ, не повідомивши про це ні 
настоятеля, ні громаду. Сама ж громада 
Свято-Покровської церкви села Малі 
Дорогостаї Млинівського району Рів-
ненської області ще два тижні тому на 
парафіяльних зборах підтвердила вір-
ність УПЦ.

Афонські монахи перейшли до Свя-
то-Пантелеймонівського монастиря 
після того, як Ватопед прийняв у себе 
єпископа Павла (Юристого) й деле-
гацію ПЦУ. Так семеро ченців обителі 
Ватопед висловили протест проти кон-
тактів із новою церковною структурою.

У селі Велимче Волинської області 
під час богослужіння молоді люди під 
виглядом соціологічного опитування 
ставили парафіянам УПЦ провокаційні 
запитання, що являли собою приховану 
агітацію на користь ПЦУ.

Група рейдерів на чолі з трьома пред-
ставниками Київського патріархату 
захопила Свято-Іллінський храм, що 
знаходиться в селищі Ясіня / Лопушан-
ка Ясінянського благочиння Хустсь-
кої єпархії УПЦ. На день пізніше про 
«перехід» громади в юрисдикцію ПЦУ 
заявив єпископ Київського патріархату 
в Закарпатті Варсонофій.

11.02.2019

Костопільський районний суд Рівнен-
ської області задовольнив вимоги вірян 
УПЦ у зв’язку з переведенням храму 
УПЦ до ПЦУ й зобов’язав посадових 
осіб Костопільського відділення Нац-
поліції внести відомості про незаконне 
втручання в справи релігійної громади до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12.02.2019

У свято Трьох святителів у закарпат-
ському селищі Ясіня / Лопушанка Свя-
то-Іллінська громада УПЦ, яка залиши-
лася без свого храму, вперше зібралася на 
молитву просто неба — на церковному 
подвір’ї.

13.02.2019

У Свято-Параскевському храмі УПЦ 
села Радошівка Тернопільської об-
ласті, опечатаному прихильниками 
ПЦУ ще 31 січня, вже дві неділі поспіль 
не служиться літургія. Настоятель хра-
му ієрей Олег Веклюк повідомив, що 
релігійну громаду УПЦ в церковне 
приміщення не допускають.

У селі Данилівка Менського району 
Чернігівської області з’явилася нова 
організація активістів. Т. зв. «Братство 
Благовісників» обіцяє перевести до 
ПЦУ релігійну громаду села, яка вже 
заявила про вірність УПЦ.

14.02.2019

Свято-Троїцький монастир, де-юре 
зареєстрований у селищі Сатанів Хмель-
ницької області, є нечинною церков-
ною одиницею. При цьому в українсь-
ких ЗМІ голосно заявили, що «перший 
монастир перейшов із Московського 
патріархату до незалежної церкви», то-
бто в ПЦУ.

16.02.2019

Прихильники нової української 
Церкви вирішили захопити Свято-
Георгіївську церкву УПЦ в селі Піски 
Горохівського району.

Духовенство й парафіяни УПЦ в селі 
Пожарки Рожищенського району 
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Волинської області зуміли запобігти 
незаконному «переведенню» їхньої 
релігійної громади в нову церковну 
структуру; для цього було проведено 
збори «всіх жителів села, незалежно від 
конфесії».

17.02.2019

Рейдери з ПЦУ (Київського патріар-
хату, УАПЦ) захопили ще один храм 
в Ясінському благочинні Хустської 
єпархії УПЦ на Закарпатті. На цей раз 
об’єктом рейдерського захоплення ста-
ла старовинна Свято-Преображенська 
церква в смт Ясіня / Плитоватий, насто-
ятель якої отець Іоанн Ткач. Захопивши 
храм, рейдери перейшли до погроз свя-
щеннику.

20.02.2019

Глава ПЦУ Епіфаній (Думенко) вва-
жає, що завдяки подвигу героїв Небес-
ної сотні українці отримали об’єднану 
націю, відкриті кордони Європейсько-
го Союзу й автокефальну церкву. Про 
це глава ПЦУ заявив під час панахиди 
за загиблими учасникам Революції гід-
ності у Свято-Михайлівському Золото-
верхому соборі в Києві.

22.02.2019

Віряни невеликого села Добринь Хо-
рошівського району Житомирської 
області обурені тим, що їхнє рішення 
залишитися в лоні канонічної Церкви 
нахабно проігнорували. Громаду пере-
вели до ПЦУ силами місцевого чинов-
ництва.

У селі Мушти Решетилівського райо-
ну Полтавської області провели збори 
мешканців села, названі організатора-
ми «зборами Благовіщенської релігій-
ної громади УПЦ». Однак настоятелю  

місцевого храму повідомили про це 
лише напередодні самого заходу, 
а членів парафіяльної ради взагалі не 
поставили до відома.

23.02.2019

У селі Низкиничі Іваничівського рай-
ону Волинської області відразу на двох 
зборах обговорювали питання юрис-
дикції місцевого Свято-Успенського 
чоловічого монастиря УПЦ. Дізнав-
шись про спроби провокацій проти 
обителі, парафіяни монастиря з кількох 
навколишніх населених пунктів зібра-
лися, щоб захистити своїх священників 
і братію.

24.02.2019

Активісти влаштували провокації 
в п’яти населених пунктах Чернівець-
ко-Буковинської єпархії: Бережни-
ця, Бережонка, Задубрівка, Васловівці 
й Товтри. Прихильники ПЦУ звезли 
до храмів релігійних громад УПЦ ак-
тивістів із плакатами й гучномовцями, 
а в селі Товтри влаштували бійку.

У селі Новоєлизаветівка Ширяївсь-
кого району представники ПЦУ й те-
риторіальної громади незаконно роз-
чинили Свято-Троїцький храм УПЦ. 
Громада УПЦ села Новоєлизаветівка 
пояснила представникам ПЦУ, що, зрі-
завши замки, вони вчинили протиправ-
ні дії, які будуть оскаржені в суді.

Під час зборів релігійної громади ПЦУ 
в соборі Різдва Христового в Одесі до 
членів громади в присутності «священ-
нослужителя» звернувся скандально 
відомий одеський оперний співак, ко-
лишній активіст «Самооборони Одеси» 
Тодор Пановський. у своїй промові він 
підбурював народ захопити Свято-У-
спенський собор УПЦ.

25.02.2019

ПЦУ повідомила на своєму сайті про 
«перехід» з УПЦ храму в селищі Ясі-
ня, який у реальності не дали захопити 
віряни УПЦ, й опублікувала фальшиві 
протоколи. у «протоколах зборів», 
опублікованих на сайті Закарпатської 
єпархії ПЦУ, мовиться, що на зборах 
були присутні 540 осіб, з яких понад 400 
проголосували за «перехід».

26.02.2019

Група активістів ПЦУ напала на пред-
ставників громади храму Різдва Пре-
святої Богородиці УПЦ в селищі Ясіня 
Рахівського району Закарпатської об-
ласті. Активісти ПЦУ побили парафія-
нок, які принесли до місцевої ради про-
токоли зборів громади УПЦ.

27.02.2019

Після рейдерського захоплення Свя-
то-Миколаївського храму УПЦ в селі 
Жидичин Ківерцівського благочин-
ня Волинської області, який стався 22 
лютого 2019 року, священнослужителі 
ПЦУ провели тут своє перше бого-
служіння.

О 17:00 територіальна громада села Бі-
личі Волинської області проголосувала 
за «добровільний перехід» Свято-Ми-
хайлівського храму УПЦ під юрисдик-
цію ПЦУ. При цьому активісти нової 
церковної структури проігнорували 
офіційне звернення релігійної громади 
храму, який «здійснив добровільний пе-
рехід».

28.02.2019

У селі Трибухівці Бучацького району 
Тернопільської області прихильники 

ПЦУ намагалися незаконно виселити 
із церковного будинку громади УПЦ 
настоятеля протоієрея Ярослава Савку 
і його дружину.

01.03.2019

У селі Курозвани Рівненської області 
чиновники під приводом інвентаризації 
допомогли прихильникам ПЦУ захопи-
ти храм. Ніяких дозвільних документів 
на проведення відповідних дій у пред-
ставників Гощанської РДА не було.

02.03.2019

Кілька регіональних волинських ви-
дань ПЦУ повідомили про перехід релі-
гійної громади Хрестовоздвиженського 
храму села Ощів Горохівського району 
в новостворену церковну структуру, по-
силаючись на фото й скан «протоколу» 
зборів у місцевому клубі.

У селі Порадівка Васильківського рай-
ону Київської області до 35 активістів 
ПЦУ на чолі зі священниками УПЦ КП 
намагалися взяти штурмом і проникну-
ти в місцевий Свято-Володимирський 
храм УПЦ.

Група активістів з-поміж прихильників 
ПЦУ спробувала захопити храм УПЦ 
в селі Нова Мощаниця Здолбунівського 
благочиння Рівненської єпархії. На міс-
ці був присутній і Сергій Кондрачук — 
голова Здолбунівської районної дер-
жадміністрації, з ім’ям якого пов’язують 
цілий ряд рейдерських захоплень храмів 
УПЦ в Здолбунівському районі.

03.03.2019

У селі Лобачівка Горохівського рай-
ону прихильники ПЦУ вибили двері 
й штурмом взяли храм УПЦ. Після бо-
гослужіння 21 вірянин УПЦ, отець Ми-
хайло Яворський, настоятель храму, 
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берестечківський благочинний Дмитро 
Петрущак і ще двоє священників УПЦ 
зачинилися в храмі, аби не допустити 
його захоплення.

Прихильники ПЦУ спочатку, всупереч 
домовленостям, провели богослужіння 
в храмі, а потім під крики «москалям тут 
не бути» почали лупцювати вірян УПЦ. 
Прихильники нової церковної струк-
тури за допомогою бійців «Правого 
сектора» захопили Свято-Преобра-
женський храм у селі Гніздичне Збараз-
ького району Тернопільської області. 
Цим процесом керував скандальний 
клірик УПЦ КП Іван Лесик.

05.03.2019

Представники праворадикальної ор-
ганізації «Правий сектор» на своїй 
сторінці у Facebook відзвітували про «пе-
реведення» храму УПЦ в селі Гніздичне 
Збаразького району Тернопільської об-
ласті до ПЦУ.

07.03.2019

У місті Тараща Київської області при-
хильники нової української церковної 
структури розпалюють міжконфесійний 
конфлікт і погрожують захопленням 
храму святих апостолів Петра й Павла, 
що належить релігійній громаді УПЦ.

08.03.2019

У Рудому Селі активісти ПЦУ зірва-
ли традиційний хресний хід УПЦ, який 
проходив із благословення митрополи-
та Білоцерківського й Богуславського 
Августина (Маркевича).

09.03.2019

У селі Ковпита Чернігівської області 
відбулося самовільне захоплення храму 

УПЦ прихильниками нової «українсь-
кої Церкви». Серед учасників був помі-
чений священник ПЦУ Євген Орда.

У Волинській єпархії прихильники 
ПЦУ здійснили рейдерський напад на 
Свято-Миколаївський храм у селі Ско-
белка Горохівського району й Свято-Іл-
лінський храм у селі Клепачів Ківер-
цівського району. Церковні рейдери 
зламали замки на храмах.

Прибічники ПЦУ з 2 березня блокува-
ли храм, відмовляючись полишати цер-
ковну територію, а 9 березня зрізали зам-
ки й проникли в храмове приміщення.

О 13:00 в храм святих апостолів Петра 
й Павла в місті Тараща Київської області 
прибуло близько 50 місцевих агітаторів 
за ПЦУ з гучномовцем. Відбулася спро-
ба захоплення храму.

10.03.2019

Активісти ПЦУ села Бохоники Він-
ницької області незаконно не допу-
скають вірян та архієпископа Він-
ницького й Барського Варсонофія 
(Столяра) не тільки в захоплений 
храм на честь апостола і євангеліста 
Іоанна Богослова, де вони зрізали за 
мки, але й у саме село.

12.03.2019

Активісти ПЦУ в Баранівці провели 
акцію біля будівлі міської ради й спро-
бували здійснити повторне захоплення 
храму Різдва Пресвятої Богородиці, що 
знаходиться в юрисдикції УПЦ.

13.03.2019

Для того, щоб захопити храм УПЦ 
в райцентрі Іванків Київської області, 
рейдери намагалися використовува-
ти інформаційні атаки, силовий тиск 
і юридичні зволікання.

У Черкасах Служба безпеки України, 
співробітники Національної поліції 
і процесуальне керівництво прокура-
тури провели обшук у квартирі пись-
менника, який нібито створював на 
замовлення російських кураторів і по-
ширював на російських інтернет-ресур-
сах матеріали, які засуджують створення 
ПЦУ й отримання томосу.

Прихильники ПЦУ в селі Селець 
Дубровицького району Рівненської 
області зрізали замки у Свято-Мико-
лаївському храмі УПЦ. Активісти ПЦУ 
відразу навісили свої замки, перестали 
допускати парафіян УПЦ у свій храм 
і залякали настоятеля протоієрея Мико-
лу Іваничка.

14.03.2019

Активісти ПЦУ після захоплення Свя-
то-Покровського храму УПЦ в Куро-
званах Рівненської області спробували 
захопити й будинок настоятеля про-
тоієрея Володимира Коваля.

15.03.2019

Дніпровський бізнесмен Олек-
сандр Петровський, якого називають 
кримінальним авторитетом на пріз-
висько Нарик, оплатив будівництво 
каплиці ПЦУ на території центрально-
го УСБУ в Дніпропетровській області. 
Каплицю освятили на пам’ять про за-
гиблих співробітників Служби безпе-
ки, які пішли із життя під час прове-
дення АТО й Операції об’єднаних сил 
(ООС).

Прибічники ПЦУ зрізали й замінили 
замки на воротах захопленого храму 
УПЦ в Бережниці, заблокувавши віря-
нам доступ на територію церковного 
подвір’я.

16.03.2019

Монахиня Димитрія (Пасевич) зі Свя-
то-Покровського монастиря села Вільха 
подала в Новоград-Волинське відділен-
ня ГУНП в Житомирській області заяву 
про нанесення їй тілесних ушкоджень 
під час рейдерської атаки на храм Різдва 
Пресвятої Богородиці в Баранівці.

Держава стоїть на боці тієї Церкви, 
яка її підтримує, і немає нічого пога-
ного в тому, що вона зобов’язує чинов-
ників впливати на парафії. Таку точку 
зору висловив почесний патріарх ПЦУ 
Філарет в інтерв’ю виданню «Главком», 
відповідаючи на запитання про вказівки 
щодо проведення парафіяльних зборів, 
які надходять з облдержадміністрацій 
керівникам районних адміністрацій.

Божественна літургія в Спасо-Преоб-
раженському храмі села Лука-Мелеш-
ківська Вінницького району повинна 
була початися цього дня о 08:30. Однак 
прихильники ПЦУ заблокували доступ 
до храму й не дозволили провести бого-
служіння.

У селі Сусваль Володимир-Волинсь-
кого району поновилися провокації 
прихильників ПЦУ під стінами парафії 
Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ. 
Прибічники ПЦУ в Сусвалі не дали гро-
маді УПЦ ввійти в храм для богослужін-
ня, вимагаючи віддати ключі від церкви. 
Підтримати вірян прибули парафіяни 
УПЦ із сусідніх сіл.

17.03.2019

Православна громада Свято-Благові-
щенського храму УПЦ села Раків Ліс 
Камінь-Каширського району запобігла 
спробі захопити храм. Агресивно на-
лаштовані активісти ввірвалися на тери-
торію церкви й влаштували бійку прямо 
на порозі храму.
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У сільському клубі Великого Куреня 
в Любешівському благочинні Волинсь-
кої єпархії УПЦ нечисленні активісти 
ПЦУ намагалися провести «збори гро-
мади», на які прийшло до 30 людей із 530 
дорослих жителів села.  

19.03.2019

Ситуація навколо Свято-Успенського 
храму УПЦ в селі Погреби Київської 
області залишається напруженою, на-
стоятелю церкви протоієрею Ігорю Ба-
глею загрожують активісти нової цер-
ковної структури.

Між представниками ОБСЄ і коорди-
натором праворадикального руху «С14» 
у Чернігівській області відбулася зустріч. 
Активісти заявили, що в ході спілкуван-
ня з міжнародними спостерігачами об-
говорювалися «актуальні проблеми, які 
виникають під час переходу громад» 
з УПЦ до ПЦУ.

24.03.2019

У селі Товтри Заставнівського райо-
ну Чернівецької області активісти ПЦУ 
спробували захопити Свято-Успенський 
храм УПЦ. Сталася бійка, віряни викли-
кали поліцію й оформили заяву про факт 
провокації до правоохоронних органів.

25.03.2019

У ПЦУ заявляють, що будуть відспіву-
вати покійних, які були хрещені в інших 
конфесіях. Про це повідомив єпископ 
Запорізький і Мелітопольський Фотій 
в ефірі телеканалу «UA: Перший».

26.03.2019

У селі Пилиповичі Бородянського рай-
ону Київської області депутат сільради, 
який відкрито називає себе греко-като-

ликом, ініціює перехід громади храму 
УПЦ великомученика Димитрія Солун-
ського до ПЦУ. При цьому депутат-уніат 
заявляє, що входить до числа членів релі-
гійної громади УПЦ.

26.03.2019

У мережі Інтернет юридичний відділ 
УПЦ опублікував інтерактивну карту за-
хоплень храмів УПЦ, яку презентували 
під час пресконференції «УПЦ в березні: 
реакція міжнародних організацій, судові 
позови, релігійні конфлікти в регіонах — 
цифри й факти». Станом на 26 березня 
2019 року на карті відмічено 62 парафії, 
які піддалися атакам рейдерів із нової 
церковної структури.

На офіційному сайті Рівненської обл-
держадміністрації опубліковано розпо-
рядження губернатора Олексія Мулярен-
ка «Про реєстрацію статутів релігійних 
громад у новій редакції», куди він уписав 
назви 30 парафій Сарненської і Рівненсь-
кої єпархій УПЦ, які нібито перейшли до 
ПЦУ.

27.03.2019

Дочка священника ПЦУ заявила, що 
збирається з «братами за вірою» здій-
снити намаз у Преображенському 
соборі, та оголосила джихад вірянам 
Успенського монастиря УПЦ. Погрози 
вірянам УПЦ озвучила в соцмережах 
Мирослава Шиман, дочка заборонено-
го в служінні колишнього настоятеля 
Покровського храму смт Сарата про-
тоієрея Владислава Шимана, який пе-
рейшов до ПЦУ.

31.03.2019

Ініціативна група ПЦУ в селі Мала 
Любаша Волинської області спробува-
ла захопити храм, однак завдяки діям 

правоохоронців цьому вдалося запо-
бігти — поліція вивела активістів із 
церкви. Віряни УПЦ повісили на храм 
свої замки, а прихильники ПЦУ, які 
отримали реєстраційні документи на 
створення своєї релігійної громади, 
повісили свій замок.

02.04.2019

У Дубровицькому районі Рівненської 
області за участю чиновників активі-
сти зрізали замки й незаконно про-
никли відразу у два храми УПЦ. Цим 
діям передували незаконні реєстра-
ції в обладміністраціях громад ПЦУ 
з тими ж реєстраційними даними, що 
й у парафій УПЦ.

Близько 09:00 ранку сталося захо-
плення Свято-Покровського храму 
в селі Берестя Дубровицького райо-
ну Рівненської області. Про можливу 
рейдерську атаку релігійна громада 
УПЦ дізналася за годину до наступу. 
Лідером рейдерів став заступник голо-
ви Дубровицької районної ради Олек-
сандр Задорожний.

03.04.2019

Під час зустрічі з ініціативною групою 
«Стіна пам’яті» глава ПЦУ Епіфаній 
(Думенко) заявив про необхідність 
створити в Україні масштабний панте-
он пам’яті патріотів, полеглих за єдність 
держави. На думку глави нової Церк-
ви, «глобальний національний пантеон 
пам’яті» має охоплювати собор і музей-
ний комплекс.

 
04.04.2019

Митрополит ПЦУ Епіфаній (Думен-
ко) привітав НАТО із 70-річчям і вис-
ловив думку, що разом вони зможуть 
захистити дар свободи від зла. «Вітаю 

наших друзів із 70-річчям договору 
НАТО. Свого часу євроатлантичні краї-
ни об’єдналися, щоб захищати свободу. 
Свобода — це дар Божий, апостол Пав-
ло говорить: „Де Дух Божий, там свобо-
да”. Тільки разом ми можемо захистити 
цей дар від зла», — написав він на своє-
му Twitter-каналі.

У селі Птича Дубенського району 
Рівненської області рейдери з ПЦУ 
зрізали замки на дверях Свято-Успен-
ської церкви УПЦ. Захоплення сталося 
близько 20:00 години.

05.04.2019

Священник ПЦУ Олександр Дедюхін, 
відомий своєю відданою підтрим-
кою Петра Порошенка, опублікував 
у Facebook відеозвернення до канди-
дата в президенти України Володими-
ра Зеленського. Дедюхін, звертаючись 
до опонента на «ти», зажадав вибачень 
перед «мільйонами православних Украї-
ни» за те, що той назвав томос термо-
сом. На вибачення священник дав йому 
24 години.

06.04.2019

Вранці, під час богослужіння поми-
нальної суботи, прихильники нової 
церковної структури заявили про свої 
претензії на Різдво-Богородичну церк-
ву в П’ятигорах.

07.04.2019

У дні, коли парафія Покрови Божої 
Матері УПЦ в селі Баня Лисовицька 
Стрийського району Львівської області 
святкувала 20-річчя з дня заснуван-
ня, місцева влада й активісти захопи-
ли храм і не допускали вірян на бого-
служіння.
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08.04.2019

Петро Зінич, священник ПЦУ і клірик 
Володимирського собору в Києві, зая-
вив, що ті, хто голосував на президент-
ських виборах за Володимира Зеленсь-
кого, будуть горіти в пеклі.

10.04.2019

У селі Копитів Корецького району Рів-
ненської області відбулося захоплення 
храму прихильниками ПЦУ. Рейдерство 
ініціював начальник поліції Корецького 
райвідділу.

У рівненському селі при спробі захо-
плення храму УПЦ прихильник ПЦУ 
пригрозив настоятелю храму УПЦ 
втручанням СБУ й нанесенням тілесних 
ушкоджень.

Прибічники ПЦУ звинуватили вірян 
УПЦ в порушенні домовленостей і зрі-
зали замки на Свято-Іоанно-Бого-
словській церкві в селі Копитів Корець-
кого району Рівненської області.

Після Божественної літургії в храмі 
Почаївської ікони Божої Матері 
архієпископ Вінницький і Барський 
Варсонофій відвідав парафії в селах 
Гурівці й Махнівка Козятинського 
району Вінницької області, де віряни 
канонічної Церкви позбавлені мож-
ливості здійснювати богослужіння 
у власних храмах.

11.04.2019

Суди у Волинській, Чернівецькій, 
Рівненській, Хмельницькій і Київській 
областях розглянули звернення релі-
гійних громад УПЦ про відмову вно-
сити до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР) заяви про захо-
плення храмів й інші незаконні дії чи-
новників і представників ПЦУ, пов’я-

зані з т. зв. «переведеннями» парафій 
УПЦ. Своїми рішеннями суди зобов’я-
зали прокурорів й інших уповноваже-
них осіб внести заяви в ЄРДР і розпо-
чати слідство.

14.04.2019

Під час недільного богослужіння при-
хильники ПЦУ штурмом захопили храм 
святих Косми й Даміана в селі Розваж 
Острозького району Рівненської об-
ласті. Прибічники ПЦУ під час захо-
плення повалили дітей і жінок, а священ-
ник, який очолював його, зірвав замок із 
церковного будинку монтувалкою.

16.04.2019

Прихильники ПЦУ зрізали замки на 
Свято-Преображенському храмі УПЦ 
в селі Кураш Дубровицького району 
Рівненської області й відслужили там 
свій молебень. Викликані на місце 
події співробітники правоохоронних 
органів не вжили жодних заходів, щоб 
запобігти захопленню храму й допом-
огти вірянам УПЦ.

17.04.2019

Митрополит ПЦУ Антоній (Ма-
хота) обурений позицією влади, яка 
не підтримує спроби активістів ПЦУ 
захопити Свято-Покровську церк-
ву-фортецю УПЦ в Сутківцях Ярмоли-
нецького району.

Активісти ПЦУ змушують настоятеля 
Свято-Іллінського храму УПЦ в при-
сілку Ясіня / Лопушанка протоієрея 
Сергія Слісаренка виселитися із цер-
ковного будинку, в якому законно за-
реєстрована вся його сім’я, зокрема 
троє малолітніх дітей. Погрози щодо 
виселення настоятель отримував ще 
з лютого.

У селі Старий Загорів Локачинського 
району Волинської області члени но-
воствореної громади ПЦУ силою захо-
пили храм канонічної Церкви.

Представники ПЦУ прийшли в управ-
ління Чернівецько-Буковинської 
єпархії УПЦ, вимагаючи передати їм 
церковне рухоме й нерухоме майно 
в селі Задубрівка Заставнівського рай-
ону Чернівецької області або ж встано-
вити почергове богослужіння в храмі на 
честь святого Архістратига Михаїла. Не 
отримавши бажаного, активісти почали 
погрожувати «війною» й «кардиналь-
ними силовими діями», спрямованими 
на захоплення церковних приміщень.

18.04.2019

У селі Яполоть Костопільського рай-
ону Рівненської області прихильники 
ПЦУ ломом виламали двері у Свято-Ге-
оргіївський храм і захопили будівлю. 
Підставою для рейдерства стало розпо-
рядження голови облдержадміністрації 
про ліквідацію релігійної громади УПЦ.

19.04.2019

Мер Дніпра Борис Філатов пригрозив 
єпископу Дніпропетровському й Кри-
ворізькому Симеону (в миру — Олег 
Зінкевич) судом, якщо той не доведе 
або не спростує свою «цинічну брех-
ню» про нібито критику томосу з його 
боку. 18 квітня в Дніпропетровській 
єпархії ПЦУ пройшла пресконферен-
ція, в ході якої єпископ Симеон засудив 
Бориса Філатова за його «легковажні 
висловлювання щодо томосу й церкви» 
в соціальній мережі.

21.04.2019

У Свято Входу Господнього в Єруса-
лим на богослужіння в храмі на честь 

Успіння Божої Матері села Михальча 
Сторожинецького району Чернівець-
кої області прийшли представники 
ПЦУ з попередженням, що після Ве-
ликодніх свят прийдуть по ключі від 
храму.

23.04.2019

Староста села Старі Кошари Ко-
вельського району Волинської області 
Галина Шепшелей заявила, що при-
хильники ПЦУ можуть захопити на 
Великдень храм на честь святого апо-
стола Іоанна Богослова УПЦ. Це ста-
лося після того, як настоятель храму 
протоієрей Сергій Коренюк відмовив-
ся віддати їй ключі від храму й відхилив 
ідею почергового богослужіння з роз-
кольниками.

28.04.2019

Автор мозаїк, якими планується 
оформити кафедральний собор ПЦУ 
в Рівному, художник Микола Кундель 
поділився в інтерв’ю своїми автор-
ськими ідеями. Він вказав на те, що 
на стіні кафедрального собору ПЦУ 
в Рівному буде мозаїка, що зобра-
жає передачу в Стамбулі томосу ПЦУ 
українській делегації під керівництвом 
Порошенка.

02.05.2019

У селі Повча Дубенського району 
прибічники ПЦУ разом із кількома 
депутатами сільради прийшли у Свя-
то-Троїцький храм, щоб зірвати пе-
чатки, якими опечатали церкву кілька 
тижнів тому через міжконфесійний 
конфлікт.
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03.05.2019

У п’ятницю Світлої Седмиці нечисленні 
прихильники ПЦУ на чолі з настоятелем 
Петропавлівської каплиці ПЦУ в місті 
Броди Львівської області Степаном Ши-
рою спробували потрапити на територію 
Свято-Успенської Почаївської лаври 
для проведення там свого богослужіння. 
Провокацію зірвала братія обителі.

11.05.2019

Прихильники ПЦУ заблокували жит-
ловий будинок, розташований на те-
риторії раніше захопленого ними Свя-
то-Миколаївського храму УПЦ в селі 
Скобелка Горохівського району Волин-
ської області. Активісти вимагали від 
священнослужителя, щоб він разом із 
сім’єю, зокрема двома малолітніми діть-
ми, залишив приміщення, в якому він 
офіційно прописаний.

У селі Буща Рівненської області ак-
тивісти ПЦУ забили металевою сму-
гою двері в будинок, де здійснює 
богослужіння Свято-Михайлівська гро-
мада УПЦ. Віряни не змогли відслужити 
недільну літургію.

Адміністрація Київської православ-
ної богословської академії заборони-
ла своїм слухачам бути присутніми на 
святковому богослужінні почесного па-
тріарха Філарета (Денисенка) біля мо-
щей священномученика Макарія.

Активісти ПЦУ заблокували будинок 
священника УПЦ раніше захопленого 
ними Свято-Миколаївського храму УПЦ 
в селі Скобелка Горохівського району 
Волинської області та зламали двері.

12.05.2019

Уночі активісти ПЦУ проникли на 
територію Свято-Покровської церкви 

села Мнишин Гощанського району, щоб 
зрізати на ній замки. Активісти ПЦУ 
побили літніх вірян УПЦ, заблокували 
їм вхід на територію церкви й провели 
в ній своє богослужіння.

Прихильники ПЦУ зрізали внутрішні 
замки й увірвалися у Свято-Миколаївсь-
кий храм села Півче Здолбунівського 
району Рівненської області, встановили 
чергування й не пускали вірян усереди-
ну. Громада УПЦ звернулася до суду.

13.05.2019

Митрополит Київський і всієї Украї-
ни Епіфаній (Думенко) повідомив, що 
ПЦУ тісно співпрацює з «патріотич-
ною» УГКЦ. Також глава ПЦУ заявив 
про можливість об’єднатися в майбут-
ньому з УГКЦ.

Колишній митрополит УПЦ, а нині 
єпископ ПЦУ Олександр (Драбинко) 
повідомив, що причетний до отриман-
ня державної нагороди — ордена I сту-
пеня «За заслуги» — Ігорем Лисовим, 
меценатом і головою Парафіяльної 
ради Спасо-Преображенського Собо-
ру на Теремках.

Брайан Фаррелл, секретар Папської 
ради зі сприяння християнській єд-
ності, заявив, що «значний розрив між 
православними церквами в Україні» 
призвів до припинення офіційного бо-
гословського діалогу між католиками 
й православними.

18.05.2019

Об 11:00 правоохоронці допомогли 
прихильникам ПЦУ захопити Свято-У-
спенський храм у селі Товтри Застав-
нівського району Чернівецької області. 
Представники Національної поліції ут-
ворили живий ланцюг, витіснивши релі-
гійну громаду УПЦ зі свого храму.

21.05.2019

На Волині громади переходять із 
ПЦУ до ПЦУ. «Переходи» громад по 
другому колу, про що заявили в ПЦУ, 
пов’язують із перерозподілом впливу 
між митрополитом Зінкевичем та єпи-
скопом Гавриїлом (Кризиною). Офі-
ційна сторінка єпархії УПЦ КП / ПЦУ 
під керівництвом Михайла (Зінкевича) 
повідомила про те, що на Волині «ще 
три парафії покинули Московський па-
тріархат».

24.05.2019

Священний Синод ПЦУ прийняв рі-
шення, згідно з яким клірики цієї цер-
ковної структури можуть стати депута-
тами органів місцевого самоврядування. 
Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній 
(Думенко) під час брифінгу за підсумка-
ми засідання Синоду.

26.05.2019

Об 11:00 активісти ПЦУ зірвали воро-
та Свято-Успенського храму УПЦ в селі 
Васловівці Чернівецько-Буковинської 
єпархії.

27.05.2019

У будинок до протоієрея УПЦ Іго-
ря Гнатишина, який був настоятелем 
захопленого активістами ПЦУ Різ-
дво-Богородицького храму в селі Нова 
Мощаниця, прийшли прихильники 
нової релігійної організації. Дирек-
тор Будинку культури й завуч місце-
вої школи в робочий час зайшли у двір 
священнослужителя канонічної Церк-
ви й почали погрожувати йому і його 
родині.

02.06.2019

Молоді люди спортивної зовніш-
ності з охоронної фірми «Тигр» за-
блокували вхід громаді УПЦ в захо-
плений Свято-Успенський храм села 
Товтри Заставнівського району Чер-
нівецької області. Священник і віряни 
змушені були молитися на дорозі, за 
воротами храму.

Активісти ПЦУ спробували захопити 
храм Шацького благочиння каноніч-
ної Церкви в селі Грабове Волинської 
області, при цьому настоятеля парафії 
протоієрея Дмитра Ковальчука жорсто-
ко побили. в поліції перелом назвали 
«подряпиною» і відкрили кримінальну 
справу за статтею 125 Кримінального 
кодексу України «Умисне легке тілесне 
ушкодження».

04.06.2019

У Бабушкінський районний суд Дніпра 
надійшов позов мера Дніпра Бори-
са Філатова проти владущого архієрея 
Дніпровської єпархії ПЦУ Симеона 
(Зінкевича). Борис Філатов затребував 
спростувати інформацію про те, що він 
нібито дозволив собі «легковажні вис-
ловлювання з приводу томосу й церкви».

07.06.2019

У Вінниці представники нещодавно 
створеної релігійної організації спро-
бували перереєструвати на ПЦУ Спа-
со-Преображенський храм УПЦ в селі 
Лука-Мелешківська Вінницької області.

Під покровом ночі активісти нової 
церковної структури влаштували бійку 
в церковного будинку, в якому разом із 
родиною проживав настоятель захо-
пленого Різдво-Богородицького храму 
протоієрей Ігор Гнатишин.
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09.06.2019

Батьківські збори випускного класу 
9-річного навчально-виховного ком-
плексу села Задубрівка Заставнівського 
району Чернівецької області заборо-
нили учениці Христині Велущак та її 
матері відвідувати випускний вечір че-
рез те, що вона — парафіянка УПЦ.

12.06.2019

Відомий блогер і володар подарун-
кового хреста патріарха Варфоломія 
Олександр Дедюхін поділився своїми 
роздумами про роль Церкви в житті 
людини. Він повідомив, що від Церкви 
не варто чекати порятунку душі. Олек-
сандр Дедюхін переконаний, що Богу 
варто йти через «Крим-Рим, війни, май-
дани, відчай, радість, вогонь, воду, страх, 
рішучість, смерть і воскресіння». а мета 
людського існування — «стати кожній 
людині богом за благодаттю».

14.06.2019

Представник ПЦУ, ректор Київської 
православної богословської академії 
Олександр Трофимлюк, якого незадов-
го до цього патріарх УПЦ КП Філарет 
заборонив у служінні, підписав указ 
про відрахування з КПБА двох сту-
дентів за участь у профіларетівському 
форумі української інтелігенції.

15.06.2019

У селі Нуйно Волинської області ак-
тивісти ПЦУ повторно зрізали замки 
на захопленій ними ж Свято-Покровсь-
кій церкві УПЦ. Парафіяни канонічної 
Церкви намагалися вирішити конфлікт 
мирним шляхом, однак прихильни-
ки нової церковної структури зірвали 

вечірнє богослужіння напередодні П’я-
тидесятниці.

21.06.2019

Розірваний ніс, відірвані вуха, струс 
мозку й численні забої тіла: так у селі 
Постійне Рівненської області прихиль-
ники ПЦУ відбирали будинок, у яко-
му після захоплення церкви молилися 
віряни УПЦ. Три жінки госпіталізу-
вали, решта приходила до тями після 
пережитого. в побоїщі брали участь 
нетверезі сільські чоловіки й правоох-
оронці.

27.06.2019

У селі Будераж Рівненської області 
голова громади ПЦУ погрожує свя-
щеннику УПЦ протоієрею В’ячесла-
ву Грищуку захопленням Свято-По-
кровського храму. Він шантажує 
батюшку через місцевого сільського 
голову, уникаючи особистих перего-
ворів.

30.06.2019

У Спасо-Преображенській церкві 
села Ясіня Рахівського району єпископ 
Мукачівський і Карпатський ПЦУ Вік-
тор (Бедь) відслужив заупокійну літію 
за «борцем за національну й держав-
ну незалежність України», генералом 
ОУН-УПА греко-католиком Романом 
Шухевичем.

04.07.2019

Митрополит ПЦУ Олександр (Дра-
бинко) нагородив Богдана Ходаковсь-
кого — лідера організації «Традиції 
і Порядок», яку Freedom House назвав 
«екстремістським угрупованням».

05.07.2019

Переходи в нещодавно створену релі-
гійну організацію сповільнилися через 
агресію вірян УПЦ під час опору, про 
що заявив спікер ПЦУ архієпископ 
Євстратій (Зоря). Він також висловив 
упевненість, що винні в поділі людей 
у селах, де захоплюються храми УПЦ, не 
ті, хто захоплює, а ті, хто цим захоплен-
ням опирається.

06.07.2019

О 15:00 голова фракції ВО «Свобо-
да» в Бахмацькій райраді й кандидат 
у народні депутати України по одно-
мандатному виборчому округу № 209 
Володимир Брюховецький збирається 
перевести до ПЦУ Свято-Михайлівсь-
кий храм УПЦ в селі Крути Чернігівсь-
кої області. Брюховецький у Facebook 
запросив усіх охочих «ліквідувати чер-
говий московський блокпост» у Кру-
тах і поскаржився, що «привезена мо-
сковськими попами „тітушня”» двічі 
завадила його планам.

09.07.2019

Митрополит ПЦУ Олександр (Дра-
бинко) дав інтерв’ю ресурсу «Волинь.
ua», в якому заявив, що релігія — пи-
тання національної безпеки й оборони.

11.07.2019

Колишній митрополит УПЦ Олек-
сандр (Драбинко) благословив опе-
чатати храм у селі Морозівка, а свя-
щенника Миколу Брегу, який із ПЦУ 
повернувся в УПЦ, «звільнив» із поса-
ди настоятеля.

25.07.2019

В. о. голови Волинської ОДА Олек-
сандр Киричук видав розпоряджен-
ня № 417, згідно з яким старовинний 
Свято-Покровський храм у селі Нуйно 
Камінь-Каширського району Волинсь-
кої області переданий у користування 
громаді ПЦУ.

28.07.2019

Прихильники ПЦУ вчергове спро-
бували зірвати богослужіння і спро-
вокувати захоплення храму Різдва 
Пресвятої Богородиці в селі Сусваль 
Володимир-Волинського району Во-
линської області. Приїжджі активісти на 
чолі зі священниками ПЦУ заблокували 
вірян усередині храму.

Благочинний Золочівського району 
ПЦУ Василь Саган назвав представників 
фашистської дивізії СС «Галичина» свя-
тими. Раніше в Інтернеті було опубліко-
вано відео із села Червоне Золочівського 
району, де на Меморіальному кладовищі 
відбулися поминальні заходи з перепо-
ховання солдатів фашистської дивізії СС 
«Галичина».

03.08.2019

У присілку Плитоватий селища Ясіня 
Рахівського району Закарпатської об-
ласті місцеві активісти ПЦУ з’явилися 
на урочисте освячення місця будівни-
цтва майбутнього нового храму грома-
ди УПЦ. Погрозами фізичної розправи 
й убивства діячі намагалися зірвати ос-
вячення.

09.08.2019

Настоятель Різдва-Богородичної церкви 
села П’ятигори Здолбунівського району 
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Рівненської області отримав повідом-
лення рекомендованим листом про не-
обхідність виїхати із церковного будин-
ку, захопленого ПЦУ храму.

11.08.2019

У селі Галузинці Деражнянського рай-
ону Хмельницької області група ради-
калів організації «Фенікс» активістів 
ПЦУ при спробі захоплення храму 
напала на православного священника 
й представників місцевої поліції.

Представники ПЦУ під спів молитов 
своїх священників незаконно проникли 
всередину Свято-Покровського храму 
в селі Бобли Турійського району Волин-
ської області й улаштували бійку прямо 
в церкві.

12.08.2019

Клірик ПЦУ Сергій Ткачук пропагує 
нацистську свастику й матеріали ЗМІ, 
які героїзують представників нацист-
ської дивізії СС «Галичина». Ткачук на 
своїй сторінці у Facebook поділився 
посиланням на статтю видання «Істо-
рична правда», в якій розповідаєть-
ся про «духовну опіку» нацистської 
дивізії СС «Галичина».

17.08.2019

Співробітники Національної поліції 
України порушили кримінальну справу 
проти єпископа ПЦУ Павла (Юристого), 
який брав активну участь у рейдерському 
захопленні одеського храму Київського 
патріархату на честь Різдва Христового.

18.08.2019

Настоятель кафедрального собору на 
честь святої великомучениці Катерини 
Чернігівської єпархії ПЦУ Роман Кі-

ник, клірик собору Євген Орда й інші 
представники ПЦУ провели з главою 
невизнаної Білоруської автокефальної 
православної церкви Святославом Лон-
гіним спільну панахиду.

20.08.2019

У селі Четвертня Маневицького рай-
ону комісія із чиновників Волинської 
ОДА «передала» Спасо-Преображен-
ський храм УПЦ місцевим прихильни-
кам ПЦУ. Чиновники й активісти ПЦУ 
зрізали замки на храмі в присутності 
поліції.

22.08.2019

Парафіяни Покровського храму ПЦУ 
зустріли хресний хід УПЦ в Почаїв біл-
бордами з написом «Смерть москалям».

24.08.2019

Близько 100 прихильників ПЦУ зла-
мали двері й захопили Свято-Успенсь-
кий храм у селі Погреби Броварського 
району Київської області. Нетверезі 
активісти ПЦУ розкрили опечатаний 
поліцією храм, заявивши при цьому, що 
не збираються три роки чекати рішення 
суду про те, кому він належить.

25.08.2019

Прибічники ПЦУ села Михальча Сто-
рожинецького району Чернівецької 
області під проводом вчителя географії 
Василя Маскаля пішли на штурм Свя-
то-Успенського храму УПЦ.

26.08.2019

Чернівецько-Буковинська єпархія 
опублікувала відео, яке свідчить про те, 
що захоплення храму в селі Михальча 

було спланованою акцією, а прихиль-
ники ПЦУ застосовували силу проти 
вірян УПЦ. Поки основна група при-
хильників ПЦУ штурмувала двері храму, 
інший активіст із молотком у руках бігав 
прихрамовою територією, намагаючись 
позбивати замки з воріт.

01.09.2019

Представники громади ПЦУ намага-
лися силою вигнати вікарія Рівненської 
єпархії УПЦ єпископа Дубенського 
Пимена з відібраного ними храму на 
честь святого Іоанна Богослова в селі 
Копитів Корецького району Рівненсь-
кої області.

Активісти ПЦУ в селищі Ясіня (при-
сілок Плитоватий) Рахівського району 
Закарпатської області незаконно пере-
крили дорогу до каплиці, в якій у цей 
час збирається на богослужіння поз-
бавлена храму Спасо-Преображенська 
громада УПЦ.

03.09.2019

Близько 07:00 прихильники ПЦУ зрі-
зали замки на храмі УПЦ на честь святих 
апостолів Петра й Павла в селі Малин-
ськ Березнівського району Рівненської 
області.

05.09.2019

Близько 20:30 в будинок до настояте-
ля захопленого храму УПЦ в селі Садів 
Луцького району Волинської області 
протоієрея Володимира Мелеся вкотре 
прийшли непрохані гості, що зажада-
ли виселення священника і його сім’ї із 
церковного будинку. При цьому вони 
повідомили, що прийшли поговорити 
«по-хорошому», але можуть і «по-по-
ганому».

06.09.2019

Портал zaxid.net повідомив, що за 
20 км від Донецького аеропорту, в селі 
Карлівка, біля пересувного стоматоло-
гічного комплексу «Тризуб-Дентал», 
будується церква святої Анни, в якій 
бійці ООС, що лікують зуби, зможуть 
перечекати чергу до лікарів. «Іконостас 
буде від відомого іконописця Тараса 
Лозинського. Він почав малювати його 
з перших днів Майдану. а через міся-
ць-два герої Небесної Сотні вже диви-
лися на автора з ікон як апостоли», — 
писали автори статті.

13.09.2019

У селі Припутні Ічнянського району 
Чернігівської області приїжджі активісти 
ПЦУ на чолі із забороненим у служінні 
ієромонахом Леонтієм зрізали замки на 
місцевому храмі й побили парафіян, які 
намагалися перешкодити їхнім незакон-
ним діям. Рейдерська атака на храм УПЦ 
завершилася госпіталізацією парафіянки.

17.09.2019

Архієпископ ПЦУ Іларіон (Процик) 
заявив, що православні християни Рів-
ненської області — знаряддя зла, за до-
помогою якого намагаються зруйнувати 
єдність України. Як приклад він прига-
дав ситуацію навколо Свято-Покровсь-
кого храму в Рясниках, який активісти 
нової церковної структури кілька разів 
без успіху намагалися захопити.

22.09.2019

У день пам’яті святих Іоакима й Анни 
представники ПЦУ знову зажадали 
від протоієрея Володимира Мелеся, 
настоятеля захопленого храму УПЦ 
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в селі Садів Луцького району Волинської 
області, виселитися із церковного 
будинку, в якому він разом із сім’єю 
проживає на законних підставах. Також 
прихильники ПЦУ вночі закидали 
будинок священнослужителя металевими 
предметами, розбивши два вікна.

07.10.2019

Священник ПЦУ, блогер і пропа-
гандист Петра Порошенка Олександр 
Дедюхін у Facebook-групі з назвою «А 
що там у ПП — а що там у ЄС» і те-
гом «#недільна_проповідь» закликав 
українців «вийти на Майдани у своєму 
місті». Також він зробив репост цієї 
публікації на особисту сторінку, до-
давши зображення президента Воло-
димира Зеленського з рогами й напи-
сом «Избавь нас от лукавого!».

25.10.2019

Священник київського Стрітенсь-
кого храму ПЦУ Сергій Ткачук пред-
ставив новий хрест із тризубами, який 
буде поставлений на поєднану з трена-
жерним залом дзвіницю, що перебуває 
в процесі будування. Про те, яке зна-
чення має тризуб для вірян ПЦУ, Сер-
гій Ткачук розповів на своїй сторінці 
у Facebook. За його словами, українсь-
кий національний герб є унікальною 
духовно-культурною пам’яткою історії 
європейської цивілізації.

26.10.2019

Приблизно о 06:00 прихильни-
ки ПЦУ на чолі з колишнім головою 
Здолбунівської районної державної 
адміністрації Сергієм Кондрачуком 
захопили храм УПЦ в селі Будераж 
Здолбунівського району Рівненської 
області.

27.10.2019

У Рівненській ОДА зареєстрували ста-
тут новоствореної парафії ПЦУ села 
Війниця Млинівського району Рівнен-
ської області, проігнорувавши законні 
права громади УПЦ. 21 жовтня 2019 року 
Ігор Тимошенко, заступник голови Рів-
ненської ОДА, підписав зміни до статуту 
релігійної громади ПЦУ села Війниця.

31.10.2019

Олександр Дедюхін не бачить нічого 
поганого в перегляді порнографії з дру-
жиною і вважає корисною для України ле-
гальну проституцію. Так священнослужи-
тель прокоментував секс-скандал навколо 
депутата Верховної Ради України від 
партії «Слуга народу» Богдана Яременка 
й запропонував політику зайнятися зако-
нопроєктом про легалізацію секс-послуг.

01.11.2019

Увечері, близько 17:00, членам релігій-
ної громади УПЦ в селі Стара Жадова 
Чернівецької області повідомили, що 
в їхньому храмі на честь архістратигів Ми-
хаїла й Гавриїла знаходяться невідомі. Се-
ред тих, хто незаконно прокрався у храм, 
був і чоловік хрещеної матері глави ПЦУ 
Епіфанія (Думенка) Михайло Поляк.

02.11.2019

Члени релігійної громади ПЦУ обрі-
зали світло в будинку клірика Рівненсь-
кої єпархії УПЦ в селі Півче, щоб вигна-
ти його з населеного пункту.

09.11.2019

Близько 08:00 прибічники ПЦУ за-
хопили Свято-Іоанно-Богословський 

храм УПЦ в селі Маща Костопільського 
району Рівненської області. Прихиль-
ники ПЦУ на чолі із двома священнос-
лужителями зрізали замки на храмі.

13.11.2019

У Волинській області понад 300 при-
хильників ПЦУ підписалися під адре-
сованим митрополиту Михайлу прохан-
ням почати Різдвяний піст 14 листопада 
й звершити богослужіння на честь Різ-
два Христового 25 грудня.

Між вірянами грецького міста Патри 
й духовенством храму на честь апосто-
ла Андрія Первозваного спалахнув кон-
флікт через відвідування храму пред-
ставниками ПЦУ.

23.11.2019

О 05:00 прихильники ПЦУ зламали 
двері у Свято-Покровську церкву села 
Рясники Гощанського району Рівнен-
ської області й зайшли в храм, де, за 
словами очевидців, провели якесь бого-
служіння.

26.11.2019

Священнослужителі УПЦ не бажані 
Богу. Так заявив клірик ПЦУ Назарій Гага-
люк під воротами храму УПЦ в Задубрів-
ці Чернівецької області. За словами Гага-
люка, Ісус Христос створив його «щиру, 
українську, люблячу, правдиву церкву».

29.11.2019

Близько 11:00 прихильники ПЦУ 
вчергове зрізали замки на Свято-Іоан-
но-Богословському храмі в селі Маща 
Костопільського району Рівненської 
області. Поки працівник місцевої шко-
ли, якого співробітники поліції привез-
ли до храму на своєму автомобілі, зрізав 

замки, радикали, що прибули з району, 
стримували парафіян УПЦ.

01.12.2019

Цього дня прихильники новоство-
реної церковної структури планували 
повторити свою провокацію у Свя-
то-Вознесенському храмі УПЦ села 
Рингач Новоселицького району Чер-
нівецької області. Раніше прибічники 
ПЦУ влаштували в храмі концерт на-
родних пісень, не звертаючи уваги на 
прохання вірян УПЦ не заважати їм 
молитися.

05.12.2019

Представник ПЦУ Олександр 
Дедюхін вважає «соломоновим рі-
шенням» дати можливість кожній па-
рафіяльній громаді самостійно виби-
рати календар для здійснення річного 
циклу богослужінь.

Священний Синод ПЦУ вніс ряд змін 
у богослужіння, які наближають ПЦУ 
до богослужбової практики Констан-
тинопольського патріархату. Під час 
засідання Священного Синоду ПЦУ 
було прийнято рішення про необов’яз-
ковість читання тропаря третього часу 
на Євхаристійному каноні й про скасу-
вання єктенії за оголошених у храмах, 
де немає тих, хто готується до хрещен-
ня людей.

14.12.2019

Після закінчення Архієрейського Со-
бору, який відбувся в Києві цього дня, 
глава ПЦУ Епіфаній (Думенко) сказав 
представникам ЗМІ про те, що чимало 
вірян виступають проти перенесення 
святкування Різдва Христового — і тому 
виникає потреба у великій просвітниць-
кій роботі. 
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15.12.2019

У селі Маща Костопільського райо-
ну Рівненської області представники 
поліції не допустили вірян УПЦ в храм 
на недільне богослужіння. Вхід в Іоан-
но-Богословську церкву заблокувало 
близько 100 правоохоронців.

Івано-Франківська єпархія повідо-
мила, що в селі Пробійнівка Верховин-
ського району близько 15:00 група не-
відомих захопила Свято-Дмитрівський 
храм УПЦ, зламала замки й опечатала 
двері. Загарбники представилися як 
«воїни АТО».

Напередодні судового слухан-
ня щодо питання належності храму 
Архістратига Михаїла в селі Задубрівка 
Чернівецької області активісти ПЦУ 
спробували заблокувати вхід на тери-
торію церкви, а після — звинуватили 
настоятеля і парафіян УПЦ в побитті 
прихильників ПЦУ.

16.12.2019

Костопільська РДА Рівненської об-
ласті прийняла рішення опечатати 
церкву до отримання офіційної від-
повіді з Міністерства юстиції України. 
в РДА відбувся круглий стіл за участю 
головних чиновників району, представ-
ників поліції і двох релігійних громад 
села Маща Костопільського району.

18.12.2019

Стало відомо, що Тернопільська 
єпархія ПЦУ замішана в скандалі, пов’я-
заному з продажем Червоногородсько-
го замку, монастиря на честь святих пер-
воверховних апостолів Петра й Павла, 
і гідроелектростанції на території на-
ціонального заповідника «Дністровсь-
кий каньйон». у зв’язку з цим Державне  

бюро розслідувань зареєструвало 
кримінальне провадження.

19.12.2019

Митрополит ПЦУ Симеон (Шоста-
цький) освятив храм на честь святителя 
Миколая Мирлікійського Чудотворця 
у Вінницькому вищому професійному 
училищі Департаменту поліції охорони. 
Однак у Вінницькій єпархії УПЦ звер-
нули увагу на той факт, що раніше, 2007 
року, Симеон (Шостацький), тоді ще 
митрополит УПЦ, освятив цей же храм 
на честь святого благовірного князя 
Олександра Невського.

У день пам’яті святителя Миколая Чу-
дотворця прихильник ПЦУ спровоку-
вав бійку у Свято-Іоанно-Богословсь-
кій церкві села Маща Костопільського 
району Рівненської області. Раніше 
активіст відкрито заявляв, що власно-
руч розправиться з вірянами УПЦ, які 
після декількох рейдерських атак вирі-
шили встановити біля свого храму чер-
гування.

21.12.2019

У селі Бобли Турійського району Во-
линської області розкольники ПЦУ за-
хопили Свято-Покровський храм УПЦ; 
під час дебатів між прихильниками кон-
флікту парафіянці УПЦ зламали ключи-
цю. Голова сільради Сергій Лісовий, не 
чекаючи рішення суду, незаконно при-
ватизував церкву й землю під нею.

22.12.2019

У селі Успенка Онуфріївського рай-
ону Кіровоградської області запобігли 
захопленню Свято-Успенського храму 
УПЦ. Архієпископ Олександрійський 
і Світловодський Боголеп звернувся 
до керівництва Кіровоградської ОДА 

й Онуфріївської РДА з проханням не 
допустити розвитку релігійного кон-
флікту в селі, а також закликав духовен-
ство й вірян єпархії до молитовного сто-
яння за мир.

Високопоставлений клірик ПЦУ Та-
рас Мельник, залучений до роботи з вій-
ськовослужбовцями, шляхом махінацій 
оформив договір на будівництво дитя-
чого садка й потім протиправно отри-
мав від замовника ще 120 мільйонів гри-
вень.

Після закінчення богослужіння група 
активістів ПЦУ незаконно проникла 
у Свято-Покровський храм села Но-
воживотів Оратівського району Він-
ницької області та, змінивши замки, 
зачинила його. При цьому настоятель 
церкви протоієрей Петро Монастир-
ський повідомляв, що є інформація про 
можливе освячення храму представни-
ками ПЦУ в найближчу неділю.

23.12.2019

На черговій сесії Михальчанської 
сільради місцеві депутати проголосу-
вали за надання дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки під храмом УПЦ 
в селі Михальча Сторожинецького рай-
ону Чернівецької області в постійне ко-
ристування ПЦУ.

25.12.2019

Представник ПЦУ митрополит Лу-
цький і Волинський Михаїл (Зінкевич) 
після літургії у Свято-Троїцькому ка-
федральному соборі Луцька заявив, 
що ті, хто відзначають Різдво в грудні, 
є «справжніми європейцями». Він аргу-
ментував це тим, що «за це стояв Май-
дан», а ті, що відзначають у січні, — «не 
вийшли» з СРСР.

26.12.2019

У підземеллі Дубенського Свято-Ми-
колаївського чоловічого монастиря 
ПЦУ в Рівному «монахи» цієї церков-
ної структури встановили мілітарист-
ський вертеп з атрибутами Майдану. 
Духовенство ПЦУ присвятило своє 
творіння героям Євромайдану й війни 
на Донбасі та прикрасило його військо-
вими шевронами.

29.10.2019

У селі Садів Волинської області група 
активістів ПЦУ прийшла до церковного 
дому громади УПЦ, щоб зробити заміри 
церковного майна.

У ніч із 28 на 29 грудня в селі Новожи-
вотів Оратівського району Вінницької 
області група активістів ПЦУ з кри-
ками: «Йдемо мочити московського 
попа!» жорстоко побила вірян УПЦ, які 
цілодобово сторожили біля Свято-По-
кровського храму. Громада вирішила 
чергувати в новоживотівському храмі 
безперервно після того, як розкольники 
змінили замки на церкві.

 
01.01.2020

З нагоди 111-річчя від дня народження 
одного з головних ідеологів українсько-
го націоналізму єпископ Мукачівський 
і Карпатський Віктор (Бедь) відслужив 
літію за уніатом Степаном Бандерою.

03.01.2020

У ніч із 2 на 3 січня, о 02:20, два десятки 
молодих чоловіків із числа прибічників 
ПЦУ з битами напали на чотирьох вірян 
УПЦ, які чергували у Свято-Іоанно-Бо-
гословській церкві в селі Маща Косто-
пільського району Рівненської області. 
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Поліція в цей час ховалася в службово-
му автомобілі.

Увечері в селі Стінка Тернопільської 
області близько 120 прихильників ПЦУ 
прийшли до церковного дому УПЦ, 
щоб захопити його.

04.01.2020

У селі Маща Костопільського району 
Рівненської області у двір клірика Сар-
ненської єпархії УПЦ протоієрея Да-
нила Ільницького кинули ємність із за-
пальною сумішшю. Вибухом пошкодило 
фундамент, обшитий листовим металом, 
ніхто не постраждав.

05.01.2020

У селі Гринява Верховинського рай-
ону Івано-Франківської області пред-
ставники ПЦУ захопили храм на честь 
усіх преподобних Києво-Печерських, 
що входить до храмового комплексу при 
захопленому за місяць до цього Свя-
то-Успенського храму.

09.01.2020

Видання «Релігійна правда» повідоми-
ло, що єпископ Херсонський і Каховсь-
кий ПЦУ Борис (Харко) збив людину на 
пішохідному переході в селі Чорнобаївка 
Херсонської області. Дорожньо-транс-
портна пригода за участю єпископа ПЦУ 
сталася ще 13 грудня, але відомо про неї 
стало тільки 9 січня. Правоохоронні ор-
гани почали кримінальне провадження.

10.01.2020

Глава УПЦ КП Філарет (Денисенко) 
відкликав свій підпис під постановою 
так званого помісного собору УПЦ КП 
від 15 грудня 2018 року про ліквідацію 
очолюваної ним структури.

11.01.2020

11 січня, у дні Різдвяних святок, які 
Церква присвячує радісній молитві 
й звеличенню народженого Спасителя, 
клірики й студенти ПЦУ провели, співа-
ючи про «батька Бандеру» й ненависть 
до «москалів».

12.01.2020

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній 
(Думенко) освятив понад 20 тисяч 
ікон «Покрова воїнська», на яких зо-
бражені Мазепа, воїни УПА, АТО 
й активісти Майдану, ПЦУ. За інфор-
мацією представників ПЦУ, «це осо-
бливі ікони, створені спеціально для 
молитовних потреб українських війсь-
ковослужбовців».

18.01.2020

Під час святкового богослужіння 
з освяченням води громада Свято-Ми-
колаївського храму УПЦ села Будятичі 
Іваничівського району Волинської об-
ласті виявила на своїй каплиці чужий 
замок.

20.01.2020

Близько 11:00 місцеві прибічники 
ПЦУ зрізали замки на дверях Свя-
то-Іоанно-Богословської церкви села 
Маща Костопільського району й захо-
пили її.

У селі Сусваль Волинської області під 
приводом похорону активісти ПЦУ 
спровокували черговий релігійний 
конфлікт. Учасники похоронної про-
цесії забули про покійного й присту-
пили до штурму дверей храму, щойно 
опинилися у дворі церкви.

21.01.2020

Жителі Тернополя оприлюднили ін-
формацію про те, що в Тернопільській 
школі мистецтв № 21 із батьків хотіли 
зібрати гроші на окроплення їхніх дітей 
хрещенською водою. Окроплення мали 
здійснити клірики ПЦУ й УГКЦ.

25.01.2020

Близько 11:00 в селі Будераж 
Здолбунівського району Рівненської 
області місцеві активісти ПЦУ і їхні 
однодумці із сусідніх населених пун-
ктів спробували захопити місцевий 
Свято-Покровський храм. Атака по-
чалася після того, як до храму нібито 
на панахиду почали приходити люди, 
які раніше ніколи не відвідували бого-
служіння.

У ніч на 25 січня в селі Маща Косто-
пільського району Рівненської області 
невідомі розбили вікна в будинку свя-
щеннослужителя УПЦ протоієрея Да-
нила Ільницького.

У Свято-Покровській церкві села 
Будераж Здолбунівського району Рів-
ненської області стався черговий си-
ловий конфлікт, спровокований пред-
ставниками ПЦУ. Після сутички біля 
церкви УПЦ й спроби активістів ПЦУ 
зрізати замки поліція взяла храм під 
охорону.

26.01.2020

Активісти ПЦУ на чолі з новопризна-
ченим священником силоміць розчи-
нили дзвіницю і зрізали замки на храмі 
Свято-Миколаївської громади УПЦ 
в селі Мишів Іваничівського району Во-
линської області. Поліція, приїхавши за 
викликом, тільки фотографувала те, що 
відбувається.

28.01.2020

Український телеканал, відомий по-
ширенням відвертих фейків про УПЦ, 
розповів про «конфліктного священ-
ника», який «довів до відчаю сім’ю 
українського кіборга». «Відмовився 
служити панахиду за загиблим україн-
ським воїном, а матір бійця вигнав 
із церкви, та ще й назвав Дениса По-
повича, що загинув біля донецько-
го аеропорту, братовбивцею», — так 
журналісти телеканалу «1+1» проко-
ментували ситуацію в Морозівці Ба-
ришівського району Київської області, 
де прихильники ПЦУ, що вийшли на 
новий рівень боротьби за місцевий 
Свято-Успенський храм, намагають-
ся очорнити настоятеля, клірика Бо-
риспільської єпархії УПЦ протоієрея 
Миколу Брегу.

Священник Олександр Дедюхін 
прокоментував смерть колишнього 
спікера РПЦ протоієрея Всеволода 
Чапліна — «нерозкаяного грішника» 
і «всього лише одного з багатьох». 
Скандальний блогер і представник 
ПЦУ Олександр Дедюхін, росіянин 
за національністю, не бачить «особ-
ливих приводів для радості» в смерті 
клірика РПЦ, тому що «там ще 140 
мільйонів».

02.02.2020

Громада УПЦ села Сусваль Володи-
мир-Волинського району Волинської 
області вперше не служила літургію 
у своєму храмі: поліція опечатала бу-
дівлю й уже кілька діб біля неї чергував 
наряд правоохоронців. Правоохоронці 
заявили: спробу відчинити двері розці-
нять як самоуправство.
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04.02.2020

Священний Синод ПЦУ «заднім чис-
лом» заборонив патріарху УПЦ КП 
здійснювати хіротонії.

10.02.2020

Насельник афонського монастиря 
Філофей архімандрит Стефан покинув 
богослужіння, в якому брав участь пред-
ставник ПЦУ єпископ Ольвійський Епі-
фаній (Дімітріу).

13.02.2020

Організована злочинна група рей-
дерів із ПЦУ зібралася біля Свято-Ми-
колаївського храму УПЦ села Будятичі 
Іваничівського району Волинської об-
ласті з вимогою відчинити двері й упу-
стити до церкви представників нової 
релігійної структури.

20.02.2020

Одним з учасників протестів у Нових 
Санжарах, де жителі виступили проти 
розміщення на території їхнього сели-
ща евакуйованих з Уханя, став священ-
ник ПЦУ Дмитро Педина.

21.02.2020

Хмельницький архієрей ПЦУ Ан-
тоній (Махота) заявив про те, що жо-
ден український храм на території 
Хмельницької області «не повернеться 
в московське духовне ярмо». Судові рі-
шення, винесені на користь УПЦ, — це 
«духовний Іловайськ, зрада національ-
них, державних і духовних інтересів 
держави Україна».

У приміщенні ради Оваднівської 
об’єднаної територіальної громади 

Волинської області відбулося засідання 
круглого столу, зібране для обговорення 
релігійного конфлікту в селі Сусваль Во-
лодимир-Волинського району. Захід іні-
ціювала місцева влада. Також в Овадне 
прибув Андрій Бокоч, помічник народ-
ного депутата України по цьому округу 
Ігоря Гузя. За підсумками заходу, незва-
жаючи на вимоги громади УПЦ, влада 
ухвалила рішення передати храм ПЦУ.

24.02.2020

З 22 до 24 лютого в селі Маща Косто-
пільського району прибічники ПЦУ 
намагалися залякати настоятеля і па-
рафіян Свято-Іоанно-Богословської 
церкви, вибили вікно в будинку священ-
нослужителя і закидали яйцями буди-
нок, де молилася громада УПЦ.

29.02.2020

Після понад 11 місяців боротьби гро-
мади УПЦ у волинському селі Сусваль 
за свій храм у церкві Різдва Пресвя-
тої Богородиці провів богослужіння 
місцевий представник ПЦУ єпископ 
Володимир-Волинський і Турійсь-
кий Матфей. Різдво-Богородичний 
храм, громаду якого незаконно пере-
реєстрували в ПЦУ 26 березня 2019 
року, передали в розпорядження роз-
кольників.

01.03.2020

Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик) закликав 
увесь «духовний стан» приборкати плот-
ські похоті й стати учасниками «велико-
постного челенджу» зі скидання ваги.

03.03.2020

Активісти ПЦУ, що захопили храм 
у Мишеві, зірвали збори, на яких  

передбачалося обговорити передачу 
дзвіниці вірянам УПЦ: розкольники 
претендують на обидві будівлі.

У храмі на честь Різдва Христового 
в Одесі, громада якого раніше відмови-
лася підкорятися архієрею ПЦУ Павлу 
(Юристому) й заявила про свою прина-
лежність до УПЦ КП, сталася бійка між 
прибічниками Філарета й ПЦУ.

Скандально відомий священник ПЦУ 
Олександр Дедюхін на своїй сторінці 
у Facebook заявив, що президент Воло-
димир Зеленський «рано чи пізно» має 
сісти в тюрму. Причину подібних «про-
роцтв» Дедюхін побачив у несправед-
ливих, на його думку, претензіях влади 
до генерального прокурора Рябошапки.

11.03.2020

Близько 16:00 рейдери з ПЦУ заволоді-
ли церквою в селі Будераж Здолбунівсь-
кого району Рівненської області. Попри 
домовленість не відчиняти церкву до рі-
шення суду, розкольники вчергове зрі-
зали замки й захопили храм.

15.03.2020

Клірик ПЦУ в Херсоні Сергій Чудино-
вич запустив на своїй Facebook-сторін-
ці трансляцію недільної літургії, в якій 
застосовувалося його новаторство: він 
увів у своєму храмі практику причащан-
ня за допомогою одноразових пласти-
кових ложок. 

24.03.2020

Священний Синод ПЦУ за допомо-
гою дистанційного спілкування дозво-
лив богослужіння без присутності ми-
рян, порекомендувавши своїм вірянам 
«брати участь у спільній молитві, ви-
користовуючи можливості віддаленого 
зв’язку».

31.03.2020

Активісти ПЦУ в селі Ясенівка Рожи-
щенського району Волинської області 
«заднім числом» оформляють докумен-
тацію нібито на проєкт зведення храму, 
який вони захопили ще навесні 2019 року.

03.04.2020

Клірик Преображенського собору 
ПЦУ й секретар Синодальної бого-
словсько-літургійної комісії цієї структу-
ри Андрій Дудченко повідомив на своєму 
YouTube-каналі, що постити за статутом 
не обов’язково й кожен вирішує для себе 
це питання самостійно, оскільки в нас 
«не ті широти, що в Греції».

Єпископ ПЦУ Никодим (Кулигін) 
запропонував перенести святкування 
Пасхи на кінець коронавірусного каран-
тину, який триватиме «стільки, скільки 
Господь дасть». і висловив думку, що до 
закінчення карантину варто було б про-
довжити пост, послабивши його в їжі, 
а далі провести Страсний тиждень і весь 
цикл Великодніх свят.

08.04.2020

Один з активістів ПЦУ в селі Будятичі 
Іваничівського району Волинської об-
ласті незаконно проник на опечатану 
поліцією територію Свято-Миколаївсь-
кого храму УПЦ й розбив датчик руху 
сигналізаційної системи (яку, за згодою 
поліції, віряни канонічної Церкви прид-
бали на власні кошти), а після цього вда-
рив клірика УПЦ кулаком в обличчя.

15.04.2020

Активісти ПЦУ під захистом спів-
робітників приватної охоронної фірми 
зламали двері у Свято-Миколаївський 
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храм УПЦ села Будятичі Іваничівсько-
го району Волинської області. в зломі 
дверей храму взяв участь педагог Роман 
Павлович, який днями вдарив настояте-
ля протоієрея Іоанна Сабівчака кулаком 
в обличчя.

23.04.2020

В Одеській церкві, право на користу-
вання якою оскаржують ПЦУ й УПЦ 
КП, представники ПЦУ проломили 
несучу стіну, щоб потрапляти всереди-
ну будівлі. Про це заявила юрист УПЦ 
КП. Громада УПЦ КП храму на честь 
Різдва Христового в Одесі, яка раніше 
відмовилася підкорятися архієрею ПЦУ 
Павлу (Юристому), заявила, що не несе 
відповідальності за зміни зовнішнього 
вигляду храму, зроблені ПЦУ.

Керівник громади ПЦУ в Шумську 
Тернопільської області Михайло Бабій 
заявив в ефірі регіонального телекана-
лу, що настоятель Свято-Преображен-
ського храму УПЦ протоієрей Михайло 
Костюк «повинен бути ізольований».

20.04.2020

У селі Будераж Здолбунівського рай-
ону Рівненської області прихильник 
ПЦУ Григорій Янчак побив місцевого 
жителя за те, що його дружина на Ве-
ликдень пішла в храм УПЦ. в Будеражі 
повідомляють, що Григорій Янчак вже 
неодноразово нападав на вірян УПЦ: за 
останній рік у поліцію на нього надій-
шло чотири заяви.

25.04.2020

УПЦ КП починає судитися з ПЦУ 
з приводу перереєстрації своїх 
єпархіальних управлінь. За позовом 
юриста ліквідованої релігійної структури 
Неоніли Ткаченко, 17 квітня 2020 року 

Приморський районний суд Одеси зо-
бов’язав державного реєстратора юри-
дичного департаменту Одеської міської 
ради надати належним чином завірені 
копії реєстраційної справи релігійної 
організації, яка називалася «Єпархіальне 
управління Одесько-Балтської єпархії 
УПЦ КП».

30.04.2020

Спікер ПЦУ в Одеській області Тео-
дор Горобець захопив храм УПЦ КП 
в селі Бакша Одеської області. Архієрей 
УПЦ КП повідомив, що представники 
релігійної організації Епіфанія (Ду-
менка) захопили храм, який належав 
Київському патріархату 13 років.

05.05.2020

Три тижні поспіль громада ПЦУ, яка 
заволоділа Різдво-Богородичним хра-
мом у селі Будераж Здолбунівського 
району Рівненської області, заважає 
молитися вірянам УПЦ в церковному 
будинку, транслюючи свої служби через 
гучномовці.

14.05.2020

У селі Чечеліївка Петрівського рай-
ону Кіровоградської області, де релі-
гійну громаду УПЦ незаконно пере-
реєстрували в ПЦУ в лютому 2020 року, 
розкольники зробили чергову спробу 
відібрати Свято-Покровський храм.

15.05.2020

У смт Брюховичі, на території Ви-
щої духовної семінарії Львівської 
Архідієцезії Римо-католицької церк-
ви в Україні, представники ПЦУ, РКЦ 
й УГКЦ посадили клен, який має стати 
символом єдності.

16.05.2020

Активісти ПЦУ в присілку Ясіня / Ло-
пушанка Рахівського району Закарпат-
ської області подали в суд на виселення 
сім’ї священника громади УПЦ міс-
цевого Свято-Іллінського храму. При 
цьому іншого житла, крім церковно-
го будинку, в настоятеля парафії УПЦ 
Сергія Слісаренка не було, а в цьому 
приміщенні законно зареєстрована вся 
його сім’я, зокрема троє неповнолітніх 
дітей.

21.05.2020

Голова Синодального управління 
військового духовенства (СУВД) ПЦУ 
митрополит Іоанн (Яременко) по-
скаржився Головнокомандувачу ЗСУ 
генерал-полковнику Руслану Хомчаку, 
що ігнорування прохань і пропозицій 
про виплату премій Управління коман-
дуванням ЗСУ призвело до звільнень 
капеланів.

22.05.2020

На сайті Волинської облдержад-
міністрації опублікували нове «релігій-
не» розпорядження голови ОДА — до-
кумент про передачу в користування 
ПЦУ двох культових споруд. у ньому 
йде мова про раніше захоплені роз-
кольницькою структурою храми — Свя-
то-Троїцький собор у місті Берестеч-
ко Горохівського району й храм Різдва 
Пресвятої Богородиці в селі Боровичі 
Маневицького району.

27.05.2020

На вченій раді Чернівецького на-
ціонального університету імені Юрія 
Федьковича прийняли рішення закрити 

філософсько-теологічний факультет 
ПЦУ у вересні 2020 року. Ректор ЧНУ 
Роман Петришин вказав, що студентів 
не вистачає для продовження існування 
факультету.

28.05.2020

Єпископ ПЦУ Фотій (Давиденко) на-
правив офіційний запит у Запорізьку 
ОДА про реєстрацію релігійної грома-
ди клірика ПЦУ Ігоря Сави, що здійс-
нював онлайн-причастя. Єпископ ПЦУ 
зробив такий запит після того, як спікер 
ПЦУ Євстратій (Зоря) й митрополит 
цієї церковної структури Олександр 
(Драбинко) заявили, що Сава взагалі не 
належить ПЦУ.

29.05.2020

У Дніпрі, на площі перед будівлями 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації та обласної ради, пред-
ставники ПЦУ освятили червоно-чор-
ний прапор УПА. Всього в заході взяло 
участь близько 200 осіб. Після підняття 
прапора відбувся мітинг.

03.06.2020

Глава релігійної громади ПЦУ на честь 
апостолів Петра й Павла в Харкові Ва-
силь Бобраков звернувся від імені своєї 
громади до прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля з клопотанням про на-
дання їм ділянки землі з лісового фонду 
в обхід Харківської ОДА.

Двоє кліриків ПЦУ й двоє людей, які 
назвали себе членами «Правого секто-
ра», спробували захопити храм УПЦ на 
честь Покрови Божої Матері в селі Зем-
ляне Краснопільського району Сумсь-
кої області.
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07.06.2020

Активісти ПЦУ в смт Ясіня (присілок 
Лопушанка) Рахівського району Закар-
патської області перекрили парафіянам 
і священнику УПЦ доступ до каплиці, 
в якій віряни збиралися після захоплен-
ня Свято-Іллінського храму. Каплиця 
на честь святого Трифона розташована 
на території раніше захопленого при-
хильниками ПЦУ храму.

16.06.2020

Релігієзнавець і богослов ПЦУ Юрій 
Чорноморець висловився, що не бачить 
нічого поганого в тому, щоб внести ан-
тимінс і служити православну літургію 
в соборі Святої Софії після відкриття 
там і мечеті. а також відзначив, що Со-
бор Святої Софії в Стамбулі можна ви-
користовувати одночасно і як храм, і як 
мечеть.

30.06.2020

Рахівський районний суд Закарпат-
ської області розглядає позов двох 
активістів ПЦУ з смт Ясіня, які ви-
магають в однієї з місцевих право-
славних громад установчі документи 
юридичної особи. Представники цер-
ковної структури Епіфанія (Думенка) 
вже кілька разів намагалися провести 
перереєстрацію релігійної грома-
ди канонічної Церкви на честь Різдва 
Пресвятої Богородиці. Однак в обл-
держадміністрації не приймали їхній 
протокол «зборів парафії».

01.07.2020

Представник ПЦУ архієпископ Тер-
нопільський і Кременецький Нестор під 
час відспівування солдата батальйону 

«Айдар» Івана Дедюха заявив, що всі, 
хто загинув на Донбасі, — це цеглинки, 
з яких будується справжня українська 
держава.

08.07.2020

Священник ПЦУ Олександр Дедюхін 
розповів учасникам протесту проти 
розслідування стосовно колишнього 
президента України Петра Порошенка 
анекдот про молитву «Отче наш». По-
тім під час акції проти розслідування 
злочинів Порошенка Дедюхін назвав 
владу «зеленодранцями» й проциту-
вав перефразоване нацистське гасло 
«Drang nach Osten».

Стало відомо, що активісти ПЦУ ма-
ють намір захопити храм УПЦ на честь 
Покрови Божої Матері в селі Новожи-
вотів Вінницької області. Віряни УПЦ 
й поліція домовилися охороняти храм 
канонічної Церкви.

10.07.2020

Релігійна громада ПЦУ із села Матвіїв-
ка Тернопільської області, яка взимку 
2019 року перейшла до розкольницької 
структури з УПЦ, звернулася до прези-
дента України Володимира Зеленсько-
го зі скаргою на дії їхнього настоятеля 
Сергія Бориса

12.07.2020

У Богородчанах клірики ПЦУ, УГКЦ 
й РКЦ разом освятили Домініканський 
костел на вулиці Шевченка, 61.

16.07.2020

Придніпровський районний суд 
міста Черкаси задовольнив клопо-
тання слідчого управління ГУНП 
в Черкаській області про домашній 

арешт на два місяці для дитячого 
письменника Олега Слєпиніна, який 
критикував ПЦУ й томос.

18.07.2020

Громада Свято-Троїцького храму 
села Шпиколоси Сокальського рай-
ону Львівської області, яка однією 
з перших змінила юрисдикцію з УПЦ 
на ПЦУ, фактично залишилася без 
храму через незаконні ремонтні ро-
боти. Жителів села обурив самовіль-
ний ремонт, який затіяв новий на-
стоятель від ПЦУ. Зі скаргами люди 
звернулися в прокуратуру Львівської 
області, до обласних чиновників і до 
митрополита Львівського й Сокальсь-
кого ПЦУ Димитрія.

20.07.2020

У Здолбунові прихильник ПЦУ ко-
лишній голова райдержадміністрації 
Сергій Кондрачук зажадав не давати 
роботу журналістці Валентині Ілліній, 
дружині священника УПЦ, яку запро-
сили на посаду головного редактора 
місцевої газети «Нове життя».

26.07.2020

Представники ПЦУ зламали зам-
ки на дверях Хресто-Воздвиженсь-
кого храму УПЦ в селі Заболотці 
Іваничівського району Волинської 
області. Віряни канонічної Церкви 
прийшли вранці до свого храму, щоб 
здійснити літургію, і виявили, що в ній 
вже служать четверо кліриків роз-
кольницької структури. 

У Новоживотові Вінницької області 
активісти ПЦУ захопили храм УПЦ 
на честь Покрови Божої Матері. Роз-
кольники зрізали болгаркою замки на 
веранді, а пізніше проникли в храм.

27.07.2020

Владущий архієрей Харківської 
єпархії ПЦУ архієпископ Афанасій 
(Шкурупій) назвав президента Украї-
ни Володимира Зеленського й Збройні 
сили України «зрадниками» й закликав 
народ здійснити «суд народного гніву» 
над «посіпаками Путіна». Ці заяви 
й заклик до збройного повстання він 
опублікував у зв’язку з перемир’ям на 
Донбасі.

07.08.2020

Громади УПЦ в містах Кропивниць-
кий і Знам’янка, селищі Вільшанка й селі 
Успенка «перевели» до ПЦУ розпо-
рядженнями Кіровоградської ОДА, де 
вказується, що перереєстрація нібито 
сталася «за заявою релігійної громади 
й відповідно до ст. 14 Закону України 
„Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації” і ст. 25 Закону України „Про 
місцеві державні адміністрації”». Однак 
громади УПЦ перереєстрували без їх 
відома.

09.08.2020

У дворі Свято-Іллінського храму 
смт Ясіня (присілок Лопушанка) За-
карпатської області під час чергової 
провокації ПЦУ проти громади ка-
нонічної Церкви один з активістів 
розкольницької структури вдарив па-
рафіянку УПЦ.

Священник ПЦУ й активний при-
хильник експрезидента України Пе-
тра Порошенка Олександр Дедюхін, 
що неодноразово закликав українців 
до масових протестів, порадив їхати 
в столицю Білорусі, щоб молитва за 
братів-білорусів «була гарячою».
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16.08.2020

Храм парафії Всіх святих у Рівному, 
захоплений ПЦУ, виявили пошкодже-
ним: у церкві намагалися вирвати за-
мок, пошкодили вікна, розірвали іко-
ни й вивіску. Глава громади УПЦ КП 
Віталій Друзюк заявив, що знімає із 
себе відповідальність у разі силового 
протистояння між Київським патріар-
хатом й ПЦУ, оскільки поліція від-
мовилася реєструвати його заяву про 
захоплення храму й перереєстрацію 
громади з УПЦ КП в ПЦУ.

19.08.2020

У день Преображення Господнього 
активісти ПЦУ в селі Присліп Міжгір-
ського району Закарпатської області 
зламали замки в місцевому Свято-Воз-
несенському храмі УПЦ й спробували 
провести в ньому богослужіння. Полі-
ція, що прибула на місце події, допомог-
ла священнику ПЦУ покинути храм.

Староста громади ПЦУ села Будятичі 
Іваничівського району Волинської об-
ласті Михайло Дмитрук навмисно в’їхав 
на машині в парафіян УПЦ, які зібрали-
ся на молитву біля храму. а потім попе-
редив, що «наступного разу буде гірше».

23.08.2020

Активісти ПЦУ не впустили громаду 
УПЦ у Свято-Покровський храм села 
Хмельницьке Горохівського району Во-
линської області. Про це повідомив на-
стоятель храму УПЦ священник Микола 
Слива. Вранці, прийшовши на службу, 
люди виявили заміну замків.

Під час звершення Божественної 
літургії в храмі УПЦ села Малі Круш-
линці Вінницького району представники 
громади ПЦУ разом із групою активістів 

близько 08:00 години прийшли на те-
риторію храму, відчинили будівлю тра-
пезної (недільної школи) і провели там 
своє служіння, намагаючись захопити 
храм.

У День Державного Прапора України 
митрополит ПЦУ Михайло (Зінкевич) 
освятив прапори України і ЄС.

26.08.2020

Синодальне управління військового 
духовенства (СУВД) ПЦУ опубліку-
вало розпорядження свого керівника, 
митрополита Іоанна (Яременка), яке 
свідчить, що серед капеланів ПЦУ намі-
чається розкол. Яременко заборонив 
капеланам СУВД брати участь у будь-я-
ких громадських організаціях, установах 
або профспілках.

28.08.2020

Архієрей ПЦУ Адріан (Кулик) вис-
ловив думку, що святкування Дня Не-
залежності, яке відбулося 24 серпня 
на Софійській площі, було «огидніше 
й нечестивіше, ніж ЛГБТ-паради», а та-
кож звинуватив президента в пропаган-
ді збочених форм сексуальної поведінки 
й закликав ПЦУ захистити етнічні цін-
ності українського народу.

01.09.2020

Священник ПЦУ Олександр Дедюхін 
виступив на з’їзді партії «Європейська 
солідарність» у Києві й пояснив, чому 
необхідно підтримувати очолювану Пе-
тром Порошенком політсилу з точки 
зору Біблії. Підкресливши, що присут-
ній на з’їзді не як «партійний батюшка, 
а як метафізик», Дедюхін повідомив, що 
підтримує «Європейську солідарність» 
тому, що «читає Біблію».

06.09.2020

Глава ПЦУ Епіфаній (Думенко) по-
просив владу України захистити ті па-
рафії, які вирішили «перейти» в його 
релігійну структуру. За словами (Ду-
менка), після отримання томосу до 
ПЦУ перейшло кілька сотень парафій. 
Однак, поскаржився він, після обрання 
нової влади цей процес зупинився, чому 
«також сприяють окремі чиновники».

14.09.2020

Священник ПЦУ Петро Соколовсь-
кий загрожує насильницькою смертю 
протоієрею Павлу Білому, клірику 
Київської єпархії УПЦ. «Слухай, Павле 
Білий, не дуже виступай на нашій зем-
лі, а то будеш в українському чорноземі 
зовсім не білим», — написав Петро Со-
коловський.

В ефірі «Емігрантського радіо» єпи-
скоп ПЦУ Адріан (Кулик) сказав, що 
серед населення України дуже багато 
відвертих ворогів української нації. Він 
згадав, що якщо в державі тіло українсь-
ке, а душа чужа, то це прямий шлях до 
шизофренії. Адріан (Кулик) упевнений, 
що православ’я має сектанську природу, 
і йому хочеться, щоб «українське пра-
вослав’я» було ближче до християнства 
й не відособлялося від інших християн-
ських течій. Єпископ вважає, що росій-
ське православ’я — «перекручене», 
грецьке — більш цивілізоване, а ПЦУ 
має прагнути до християнства.

16.09.2020

Активісти ПЦУ в селі Будятичі Іва-
ничівського району Волинської об-
ласті, забравши у своє розпорядження 
весь комплекс церковної нерухомості 
місцевої громади УПЦ, намагаються 

перешкодити вірянам облаштуватися 
в тимчасовому храмі на приватній землі. 
Опоненти УПЦ обманом зібрали в селі 
підписи під своєю скаргою в прокурату-
ру, поліцію і місцеву сільраду, перекону-
ючи, що дії вірян нібито незаконні.

23.09.2020

Через півтора року після захоплення 
храму громади УПЦ в Рівненській об-
ласті активісти ПЦУ вирішили відібра-
ти й будинок священника, де громада 
проводить богослужіння. Активісти 
ПЦУ в селі Поліське Березнівського 
району Рівненської області дали ро-
дині священника Свято-Михайлівської 
громади УПЦ Степану Корольчуку два 
дні, щоб він звільнив парафіяльний бу-
динок, в який має вселитися їхній «ба-
тюшка».

25.09.2020

Колишній депутат Сергій Мельничук 
розповів про рейдерське захоплення 
УПЦ КП при створенні ПЦУ. За його 
твердженням, Київський патріархат 
ліквідовано через підробку документів, 
а ПЦУ зареєстрована з порушеннями 
закону.

Представники ПЦУ, благочинний 
Білоцерківського району священ-
ник Микола Гопайнич і благочинний 
Обухівського району священник Ко-
стянтин Мадзяновський відкрито висту-
пили на підтримку партії колишнього 
президента України Петра Порошенка 
«Європейська солідарність».

26.09.2020

Представники ПЦУ здійснили рей-
дерське захоплення відновленого си-
лами УПЦ храму в селі Біловежі Перші 
районного центру Бахмач Чернігівської 



46 47

області. Група людей із боку ПЦУ заво-
лоділа ключем від дверей церкви, натис-
нувши на будівельників, які завершували 
роботи до запланованого на наступний 
день освячення престолу.

У селі Ярославичі Млинівського рай-
ону Рівненської області представники 
ПЦУ освятили раніше відібраний у гро-
мади УПЦ храм. Захід очолив архієрей 
ПЦУ Іларіон (Процик).

27.09.2020

26 вересня 2020 року в селі Біличі Іва-
ничівського району Волинської області 
активісти ПЦУ, що запаслися інстру-
ментами для злому замків, намагали-
ся заволодіти Свято-Михайлівським 
храмом місцевої громади УПЦ. Після 
декількох годин протистояння сторо-
ни домовилися про те, що до рішення 
суду храм буде опечатано. 27 вересня 
парафіяни УПЦ зібралися на обідницю 
і молебень біля церковного порога під 
дощем.

28.09.2020

Нацполіція порушила кримінальне 
провадження щодо священника ПЦУ 
Петра Соколовського, який погрожу-
вав насильницькою смертю протоієрею 
Павлу Білому. За фактом погроз відкри-
ли кримінальну справу за частиною 1 
статті 129 Кримінального кодексу Украї-
ни — «Погроза вбивством».

04.10.2020

У селі Галинівка Волинської області 
агресивно налаштовані адепти ПЦУ 
спробували захопити храм УПЦ на 
честь преподобного Сергія Радонезь-
кого. Після недільної літургії біля хра-
му зібралася група прихильників роз-
кольницької структури. Представники 

ПЦУ спочатку порізали шини на ав-
томобілях священників УПЦ, а потім 
увірвалися в храм.

05.10.2020

Рейдери з ПЦУ, які напередодні 
увірвалися в храм УПЦ на честь препо-
добного Сергія Радонезького в селі Га-
линівка Волинської області, в присут-
ності співробітників правоохоронних 
органів повісили на церкву свої замки. 
Священники УПЦ понад добу залиша-
лися в обложеному храмі. Поліція, що 
приїхала на місце інциденту для забез-
печення правопорядку, повністю без-
діяла.

15.10.2020

Керівник Свято-Миколаївського чо-
ловічого монастиря ПЦУ в Дубно ігумен 
Меркурій Бікіра богослужіння на свято 
Покрови виконав в одязі кольорів пра-
пора України з вишитою на спині кар-
тою держави. На підризнику в Бікіри, 
на місці, де зазвичай зображений хрест, 
вишиті тризуби. Таке вбрання ігумен ку-
пив на Галичині, звідки він родом.
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«Релігія сьогодні» — це спільнота 
незалежних експертів, які займають-
ся моніторингом релігійної ситуації 
в Росії та світі й готові надати кон-
салтингові послуги у сфері релігії.
Наша команда складається з висо-
кокваліфікованих релігієзнавців, 
психологів, політологів і соціологів. 
Наші експерти знайомі з релігійною 
ситуацією не тільки теоретично, але 
й практично, маючи широку мережу 
контактів у багатьох релігійних ор-
ганізаціях. Усіх нас об’єднує переко-
нання в тому, що знання релігійного 
фактора — це часто ключ до розумін-
ня сучасних політичних, суспільних 
і культурних процесів.

Сьогодні релігія відіграє значну роль 
у житті людини й суспільства. й у не-
далекому майбутньому ця роль буде 
тільки зростати. При цьому в Росії 
практично немає спеціалістів, які мо-
жуть доступно й водночас інформа-
тивно розповісти про те, як саме релі-
гія впливає на поточні процеси. Саме 
тому ми створили компанію «Релі-
гія сьогодні», яка щоденно публікує 
на своїх ресурсах новини, розбори, 
аналітичні матеріали й прогнози сто-
совно сучасного релігійного життя.
«Релігія сьогодні» відкрита до спі-
впраці з організаціями й приватними 
особами щодо питань консалтингу, 
аналітики й прогнозів у сфері релігії.
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