
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

С І М Н А Д Ц Я Т А  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/17/1        від 30 червня 2022 року 

 

Про звернення депутатів Збаразької міської ради 

до Президента України Володимира Зеленського,  

Верховної Ради України, Ради національної безпеки  

і оборони України, Кабінету Міністрів України  

про заборону Московського патріархату на  

території України 

 
Враховуючи пропозиції та рекомендації постійної депутатської комісії 

Збаразької міської ради з питань з питань законності, правової політики, 

регламенту, місцевого самоврядування, підприємництва та прав споживачів, 

керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Збаразької міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України про заборону 

Московського патріархату на території України (додається). 

2.  Це рішення і звернення  надіслати для розгляду та відповідного 

реагування до Президента України Зеленського В.О., Голови Верховної Ради 

України Стефанчука Р.О., Ради національної безпеки і оборони України, 

Кабінету Міністрів України.  

 

 

 

Збаразький міський голова          Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 



ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 

РАДІ НАЦІОНАЛЬНО БЕЗПЕКИ ТА 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 депутатів Збаразької міської ради до Президента України Володимира 

Зеленського, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони 

України, Кабінету Міністрів України про заборону Московського 

патріархату на території України 
 

Від самого початку існування незалежної української держави, діяльність 

Української православної церкви (Московського патріархату) (далі - УПЦ МП) 

носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Будучи 

структурним підрозділом Російської православної церкви, яка відома своїми 

давніми партнерськими стосунками з такими репресивними радянськими та 

російськими спецслужбами як КДБ та ФСБ, ця релігійна організація послідовно 

провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи 

передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та 

невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в 

Україні. УПЦ МП наполегливо та активно працює на зрив європейської та 

євроатлантичної інтеграції України, розповсюджуючи серед членів своєї 

організації брехливу перекручену інформацію про погіршення ситуації в 

Україні у разі продовження країною руху до цивілізованого світу.  

Також УПЦ МП, використовуючи проросійські наративи, що 

спускаються з центру управління організацією у Москві, щоденно розповідає 

про гоніння на цю організацію та її членів на усіх медійних платформах, 

пов’язаних із Московським патріархатом, тим самим підмінюючи поняття 

мирних переходів релігійних громад і при цьому постійно наголошуючи на 

міфічній спорідненості з росією.  

УПЦ МП є основним поширювачем в Україні кривавої ідеології 

«руського міру», що в умовах війни з росією є не лише ознакою 

колабораціонізму з агресором, а й відвертим злочином проти нашої держави. 

Багато членів та священнослужителів цієї організації не приховують своїх 

антиукраїнських поглядів, відкрито транслюючи їх у суспільство та вдаючись 

до таких нелюдських вчинків, як відмова у проведенні заупокійних обрядів для 

людей, що були хрещені в інших українських церквах, або для полеглих 

українських воїнів, які загинули у боротьбі з московськими загарбниками. 

Натомість окремі представники материнської організації у росії публічно 



освячують танки, гармати, бойові ракети та інше важке озброєння, яке потім 

використовується для вбивства українських захисників і мирних українських 

громадян. А представники УПЦ МП усіляко уникають засудження російської 

агресії проти України і подекуди вчиняють такі колаборантські дії, як співпраця 

з росією на окупованих територіях, допомога військовим формуванням 

агресора, постачання окупанту інформації, ресурсів тощо.  

Саме з метою остаточного припинення вказаної протиправної діяльності 

22 березня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт 

«Про заборону Московського патріархату на території України» (реєстраційний 

номер 7204), згідно з яким пропонується заборонити на території України 

діяльність Московського патріархату – Російської православної церкви, в тому 

числі Української православної церкви.  

 

Враховуючи означені факти підривної діяльності УПЦ МП проти 

України, ми, депутати Збаразької міської ради, звертаємося до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України з наступним: 

1. Ініціювати розслідування діяльності УПЦ МП, що містить ознаки 

колабораціонізму та спрямована проти основ національної безпеки України, і 

притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. 

2. Визнати колаборантською і заборонити на території України 

діяльність Російської православної церкви та релігійних організацій, які є 

частиною РПЦ, зокрема УПЦ МП. 

3. Націоналізувати майно УПЦ МП, як організації, що провадить 

колаборантську діяльність. 

4. Здійснити повернення українському народу таких українських 

релігійних святинь як Свято-Успенська Києво-Печерська лавра та Свято-

Успенська Почаївська лавра. 

5. Встановити обов’язковий визначений термін для зміни релігійними 

громадами УПЦ МП своєї церковної юрисдикції на користь будь-якої іншої 

релігійної конфесії України. 

 

 

Прийнято на засіданні 17 сесії  

Збаразької міської ради  

VIII скликання 

30 червня 2022 року  

м. Збараж 
 


