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Прошу винести на розгляд 19-ї сесії та підтримати звернення щодо 
антиукраїнської діяльності УПЦ, що знаходиться в канонічній єдності з РГТЦ, на 
території держави Україна, і направити його для розгляду до Ради національної 
безпеки та оборони України та Служби безпеки України

З повагою
депутат Хмельницької обласної ради Бурлик В.В.
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ЗВЕРНЕННЯ
Хмельницької обласної ради до Ради національної безпеки та оборони 

України та Служби безпеки України щодо антиукраїнської діяльності УПЦ, 
що знаходиться в канонічній єдності з РПЦ, на території держави Україна

В умовах військових дій російського агресора на сході України, анексії 
Криму та ведення гібридної війни агресором, включаючи підривну діяльність по 
всій території України, де основною стратегією ворога є ведення інформаційної 
війни, в т.ч. так зване промивання мізків, основна ставка агресора припадає на 
зомбування вірян України через УПЦ, що знаходиться в канонічній єдності з 
РПЦ. Антидержавна діяльність представників УПЦ стала серйозним викликом 
національній безпеці України. Фактично ця повністю керована російським 
агресором структура активно використовується в інформаційній складовій 
війни, яку Російська Федерація вже четвертий рік веде проти України. Саме за 
сприяння УПЦ в Україні розповсюджується література виразно 
антиукраїнського спрямування, де спростовується агресія Росії. А війна на сході 
України подається як громадянська війна. Мало того, в своїх молитвах та 
проповідях священики УПЦ закликають вірян молитись за Росію, за славу 
«руского оружія» та з хрестом на грудях і зі зброєю в руках благословляють 
терористів та вбивць на кровопролитну війну. Враховуючи закритість та 
недоступність монастирів, зі слів вірян, там переховують сторонніх людей 
спортивної зовнішності, яких називають послушниками, а ті себе -  «казакамі», 
та які були помічені в релігійних конфліктах. Дехто із таких «послушників» та 
«послушниць» беруть і активну участь на боці сепаратистів на сході України, що 
було відображено деякими інформаційними агентствами України. Ставлячи собі 
за мету роз’єднання України та українців, УПЦ провокує безкінечні релігійні 
конфлікти з метою розколу українського суспільства на релігійній основі та 
недопущення створення Єдиної Помісної Православної Церкви України. 
Сьогодні діяльність цієї структури РПЦ становить загрозу національній безпеці 
України.

З огляду на зазначене просимо вжити всіх невідкладних заходів 
реагування щодо недопущення підривної діяльності Російської православної 
церкви через УПЦ на території України, в т. ч. в органах державної влади та 
місцевого самоврядування, Збройних Силах України, правоохоронних 
структурах та навчальних закладах.



ПРОЕКТ
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 14 червня 2018 року № 

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Ради 
національної безпеки та оборони України та Служби безпеки України 
щодо антиукраїнської діяльності УПЦ, що знаходиться в канонічній 
єдності з РПЦ, на території держави Україна

Розглянувши звернення депутата обласної ради Бурлика Віктора 
Вікторовича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА

Звернутися до до Ради національної безпеки та оборони України та 
Служби безпеки України щодо антиукраїнської діяльності УПЦ, що 
знаходиться в канонічній єдності з РПЦ, на території держави Україна (текст 
звернення додається).

Голова ради М. Загородний


