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ГОЛОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КУЗЬМЕНКО С.А. 
 

     копії: В.О. ПРОКУРОРА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ПАНЧЕНКО Л.І. 
 

  НАЧАЛЬНИКУ УСБУ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ШУЛЬЗІ С.П. 
 

  НАЧАЛЬНИКУ УМВСУ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

ВІТЮКУ А.І. 
 

 

Засвідчуючи свою повагу звертаюсь до Вас з приводу втручання органів державної влади у 

діяльність релігійної організації. 

20 жовтня 2014 року настоятеля Хрестовоздвиженської парафії протоієрея Святослава 

Левандовського викликали до Перегонівської сільської ради Голованівського району, де в 

присутності голови сільської ради Лободи Олега Анатолійовича, заступник голови районної 

адміністрації Козак Володимир Володимирович примушував його змінити підпорядкування 

очолюваної ним парафії з Української Православної Церкви на неканонічне розкольницьке 

угрупування, очолюване Денисенко М.А. (Філаретом) – так звану Українську Православну Церкву 

Київського Патріархату. На протоієрея Святослава чинили психологічний тиск, погрожуючи, що у 

випадку відмови змінити підлеглість, він силоміць буде вигнаний з храму та «залишиться без 

роботи і зарплати». 

Вважаю, що такі дії з боку представників державної влади є неприпустимими. Відповідно до 

Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», держава захищає права і законні 

інтереси релігійних організацій, сприяє встановленню відносин взаємної релігійної і світоглядної 

терпимості й поваги між громадянами, які сповідують релігію або не сповідують її, між 

віруючими різних віросповідань, поважає традиції та внутрішні настанови релігійних організацій. 

Держава не втручається у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. 

В свою чергу хочу звернути Вашу увагу, що 3 жовтня 2014 року на зустрічі Всеукраїнської 

Ради Церков і релігійних організацій з головою Верховної Ради України Олександром 

Турчиновим та Прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком, було дано доручення МВС, 

Мінкультури, Київській та обласним державним адміністраціям «невідкладно вжити заходів для 

недопущення загострення міжконфесійних відносин, зокрема захоплення культових споруд». 

Враховуючи вищезазначене, звертаюсь до Вас з проханням зупинити втручання органів 

державної влади в діяльність релігійних громад на Кіровоградщині, та запобігти розпалюванню 

ворожнечі на релігійному ґрунті. 
 

Копія рапорту протоієрея Святослава Левандовського додається. 
 

З повагою, 

 
 

 

АРХІЄПИСКОП КІРОВОГРАДСЬКИЙ І НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ 
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