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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

щодо петиції №41/003727-20еп про вилучення Почаївської Свято- 
Успенськоїлаври з користування УПЦ

Шановний Василю Сергійовичу!

21 жовтня 2020 на офіційному веб-сайтіКабінету Міністрів України 
(https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3727) було оприлюднено електронну 
петицію №41/003727-20еп «Про вилучення Почаївської Свято-Успенської 
лаври з користування УПЦ».Автор: Бойко Василь Сергійович.

Текст петиції містить ряд висловлювань, які розпалюють релігійну 
ворожнечу та посягають на права і свободи віруючих Української 
Православної Церкви.

Так, автор дискредитує УПЦ (найбільшу за чисельністю Церкву 
України), її служителів і вірян шляхом предвзято!’ ретрансляції недостовірних 
фактів, чуток та фейків з метою встановлення привілеїв для однієї конфесії 
(ПЦУ) щодо іншої (УПЦ).

Текст петиції ображає почуття громадян України, які належать до УПЦ, 
викликає значне посилення серед певних груп населення настроїв неприязні, 
почуттів сильної ворожнечі та огиди до УПЦ, скривджує, принижує гідність 
та інші почуття представників УПЦ.

Словами автора: «високі церковні ієрархи Української православної 
церкви Московського патріархату були неодноразово помічені у 
висловлюваннях та діях направлених проти українського народу», у зв’язку з 
чим «використання Почаївської лаври Українською православною церквою
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Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання 
договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ).»

Наявний прямий заклик до порушення прав громадян України - 
вірян УПЦ -- позбавлення їх права користування Святинею.

Вбачається прямий заклик до встановлення привілеїв однієї конфесії 
над іншою.

Статтею 35 Конституції України визначено, що кожен має право на 
свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести 
релігійну діяльність.

Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» ніхто не може встановлювати обов'язкових переконань і 
світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні 
громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від 
сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах 
і церемоніях.

Статтею 24 Конституції України закріплено, що громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 
людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21 Конституції 
України).

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ч.ч. 2,3 
статті 22 Конституції України).

Стаття 64 Конституції України закріплює, що конституційні права і 
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України.

Відповідно до вимог частини третьої статті 23-1 Закону України «Про 
звернення громадян» електронна петиція не може містити заклики до 
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повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 
України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення 
терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до п. 1 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» міський голова забезпечує здійснення у 
межах наданих законом повноважень додержання Конституції та законів 
України, виконання актів Президента України та відповідних органів 
виконавчої влади.

Частина п’ята цієї статті передбачає, що міський голова несе 
персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом 
повноважень.

Станом на 29.10.2020 р. незаконна петиція набрала 415 голосів з 25000 
необхідних, збір підписів триває.

Враховуючи викладене, оскільки наявне співпадання прізвища та 
ініціалів автора незаконної петиції з Вашими прізвищем та ініціалами, що вже 
стало підставою для маніпулювання в ЗМІ і може бути використано, для 
ускладнення міжконфесійної ситуації і поглиблення соціальних протирічь за 
ознакою приналежності до релігійних конфесій, з метою недопущення 
порушення прав громадян України, ПРОСИМО надати засвідчену власним 
підписом відповідь на питання: чи маєте Ви відношення до складання та 
реєстрації на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України тексту 
вищезазначеної петиції?

Повний текст даного 
представників територіальної 
засвідченої відповіді просимо 
Почаївської міської ради.

звернення, засвідчений підписами 
громади та текст належним чином 
розмістити на офіційному веб-сайті



/

U 
/7.

Jl 4

Z

u
/7 4 ł

Л /ї o

л;/г//

Лаегеиіо^?-г -
ĄO. 07. К

Л. M. Яоїш^-

/У Л SSeiató, S

73. лі S3mi7 (fy

Л

.-v-

ST\

- ”<J
/7 L& 7? Z^ z

U

7 7/
jfy Л tyt/.

7s. 7 7^. /Й

<ґ

Y 7 f

7# Л J/ ti'WJ ' ё ff ■
r?V r/

/у // \JM> ЗМ '№ffl- 

& </к ^7^^

~ ~ - t < v/ >7 (/ j^/ćxG-*V Y
_ „, „ ' Уй№]/Й#ф7&& 

. ^л ' ,9 '<'_'

Oe/'tfCf И ,Лвл

у v ' ty/ 4 • ~ С/ у *" ( ” /
7Ъ ".О - У

Pj j^w7\ ТшМЛ /Wj).

flmmOo fió&ln Ь£>2Є/7іЯ lal/iMJ.
Jjf '' l' 3 ' ■/^Sf’.H ' {

1 Яй /ж/іг # .. ,/<w.
/ъw7

‘ ■ «Ж. Й”
(]q ^Сс^ гЛ-^-1 (j7!<Лс^аЗу JlCtt Зиаи- /с/7

/а- ТГсЪЛ  ̂ . 4 _ .

30 TS'eT 3 о і c7/Т& Sm ą/iSuyct(S<jfi 'Stfgb - ^ó~b JsSdi,Sb 
/Lr JT7 "& JbS^p *1^



Г
.Л /foW^

Л- ^fa~ 

го t УЪъеРё' '^Ъ-- 

fa/у, fi- }f
Qjl_ Vff. Ila ЛО b
^/^/Ccb-'Z^^ C^£L k

-с

3S.
3 6.

?
'£&- ^O&CtrfLC l)U&- ł

>& p слС^+С'сЛ '

t_ ■ - . /r /

fa

44 v/4 ■

^bC- 'Cb-M) rL<j ) C 

ć|2_ A< **

^‘Со'ЛэаА^М&'-сц fC 1 ^vk-zJ^uoCL.

Л 3 3 L^ b4 г K
L > ^<^Vc<v£ KZ<



f

22

7-

F
-УЛ ЗтЗЗЗ/Ъ Jjti/tt i-3. _

ЗЗял^

W. «и.сіїоьсив і „ . _ 333 ~
^ме(ь/^3/^ - /ggg ■

3£ a< Зо^СС^зЗ 3 ' " u--- <v

Thtactf, ' ^>^<,

~ . ■ 7 &333
,., ш*«>- ^77j, > c^-- ~4/?Гу\ ■’^ '7fys- > ^ -

L, JlO / 4 ' 3 "~#' , r ,

л ■ " ‘ у
/(/ Affifi-( 3 tJ- ■ 

(9^ 33pl 
yet. ЗЗічТ^З b ___

^juu^^cl^o^sl 1'f/&<3p' Ć2 
3"І. А/. ЗП)7^'& G ____ — ,JlZ^

33‘/L2 k/2> - /9 43p / /L^^ec.
33- ja.^cnatfa b ' Mtffijźłfc

JJllMJXL c73j2jm^^6^>^t 43^3 8 h I J^гьСсо І

, , 0

■40

Ó0

3'3

" Aw

6


