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Перелік ушкоджених споруд релігійних організацій
№

Споруди

Інформація про інцидент
Споруди УПЦ

1

Свято-Митрофанівська церква

26 лютого у місті Лисичанськ Луганської області постраждав Другий
Митрофанівський храм і недільна школа: вибиті вікна, ушкоджений
інтер’єр.

2

Церква святителя Іоасафа
Білгородського

У ніч із 27 на 28 лютого внаслідок бойових дій у Києві постраждав храм
на честь святителя Іоасафа Білгородського на Інтернаціональній площі.

3

Свято-Георгіївська церква

27 лютого внаслідок артилерійського обстрілу були ушкоджені куполи
та покрівля Георгіївського храму міста Ніжин Чернігівської області.

4

Свято-Катерининська церква

28 лютого внаслідок бойових дій у місті Щастя Луганської області
пошкоджено Свято-Катерининський храм.

5

Церква Різдва Пресвятої
Богородиці

2 березня 2022 року в селищі Талаківка під Маріуполем внаслідок
бойових дій було пошкоджено головний купол, дах і дзвіницю храму на
честь Різдва Пресвятої Богородиці. 30 років тому ‒ у 1992 році храм був
відбудований на тому ж місці, де він був зруйнований за часів
радянської влади.

6

Церква Преподобного Антонія
Великого

2 березня зазнав ушкоджень від обстрілу міста Харкова
Університетський Антоніївський храм, розташований у Харківському
національному університеті імені Каразіна: вибито всі вікна,
пошкоджено церковне начиння.

7

Успенський собор

2 березня в Успенському соборі міста Харкова внаслідок обстрілу
вибиті вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння та оздоблення.

8

Церква Святих ЖінокМироносиць

2 березня отримав пошкодження через обстріли храм на честь святих
Жінок Мироносиць у місті Харків.

9

Вознесенська церква

5 березня внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього
у селі Бобрик Київської області.

10

Церква Різдва Пресвятої
Богородиці

5 березня у селі Ясногородка (Київська область) під час обстрілу було
пошкоджено храм Різдва Пресвятої Богородиці. Два снаряди влучили в
купол, снарядом БМП було пошкоджено дзвіницю. Ушкоджено також
збудований біля храму парафіяльний будинок. З великокаліберного
кулемету прошито вікна та вхідні двері храму.

11

Свято-Успенський МиколоВасилівський монастир

6 березня 2022 року під артилерійським обстрілом опинився СвятоУспенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі,
Донецької області. Українська Православна Церква повідомляє про
пошкодження даху та приміщення пекарні.

12

Свято-Георгіївська церква

6 березня під Ірпенем (Київська область) обстріляли Храм
Великомученика Георгія Побідоносця.

13

Свято-Покровська церква

6 березня в місті Малині на Житомирщині під час обстрілів окупантів
снаряд розірвався поряд із Покровською церквою у самому центрі
міста.
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14

Церква Покрови Божої Матері

7 березня під час авіаудару по Бишеву (Київська область) вибуховою
хвилею було пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці: вибито
вікна та двері.

15

Церква Покрови Пресвятої
Богородиці

7 березня через бойові дії знищено 160-річний дерев’яний храм на честь
Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви у селі В’язівка
Житомирської області.

16

Свято-Георгіївська церква

7 березня у селі Заворичі Броварського району Київської області в
результаті обстрілів згоріла Георгіївська церква (збудована у 1873)
Бориспільської єпархії Української Православної Церкви.

17

Єлецький Успенський монастир

У результаті обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького
Успенського монастиря в Чернігові, заснованого в 1069 році.

18

Сумська духовна семінарія
імені Блаженнішого
Митрополита Володимира

У ніч із 7 на 8 березня у місті Суми внаслідок авіаційного нальоту
російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної
семінарії Української Православної Церкви. Вибито 7 вікон.

19

Церква святителя Тихона

8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь Святителя
Тихона у місті Гуляйполе Пологівського району Запорізької області.

20

Церква св. Петра і Павла

9 березня 2022 року у результаті обстрілів постраждав храм Київської
єпархії УПЦ на честь апп. Петра і Павла в місті Буча Київської області.
Постраждав купол храму, було розстріляно вікна, зруйновані колодязь
та адміністративні будівлі на території церкви.

21

Свято-Христо-Різдвяний
Кафедральний Собор

10 березня внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька Луганської
області російськими загарбниками частково зруйновано ХристоРіздвяний кафедральний собор.

22

Церква на честь пророка Іллі та
Апостола Андрія
Первозванного

10 березня у результаті обстрілу окупантів зруйновано храм на честь
пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного в селі Мостище
Фастівського району Київської області.

23

Церква святої благовірної
цариці Тамари

У ніч з 11 на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами
селища П’ятихатки Харківської області постраждав храм Святої
благовірної цариці Тамари.

24

Свято-Успенська Святогірська
Лавра

12 березня, під час бомбування міста Святогірськ (Донецька область), у
якому проживають виключно мирні жителі, було частково зруйновано
Святогірську лавру.

25

Свято-Тихвінська церква

Під час обстрілу міста Лисичанська Луганської області 13 березня
2022р. один із снарядів потрапив на територію Свято-Тихвінського
храму. Частково пошкоджено храм та каплицю, вибиті вікна.

26

Церква на честь ікони
Пресвятої Богородиці «Всіх
скорботних Радість»

У результаті обстрілів постраждали два православні храми у Волновасі
Донецької області ‒ Преображенська церква та храм на честь ікони
Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних Радість».

27

Свято-Преображенська церква

Внаслідок обстрілу постраждали фасади, вікна, покрівля та дзвіниця
Свято-Преображенської церкви у місті Волноваха Донецької області.
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28

Церква святителя та чудотворця
Миколая

27 лютого храм святителя та чудотворця Миколая у селі Новоігнатівка
Донецької області сильно постраждав через бойові дії. Снаряд потрапив
у вівтарну частину, було знищено святий Престол, Жертовник,
іконостас.

29

Церква свт. Феодосія

13 березня внаслідок бойових дій спалахнув храм святителя Феодосія
Чернігівського на цвинтарі «Яцеве» у Чернігові.

30

Церква Смоленської ікони
Божої Матери

У ніч з 16 на 17 березня в Харкові у районі Холодна Гора уламками
снарядів пошкоджено храм Смоленської ікони Божої Матері.
Зруйновано дах храму, вибито вікна та двері, пошкоджено церковне
начиння.

31

Церква Преображення
Господнього

14 березня 2022 року внаслідок обстрілів у 602 мікрорайоні міста
Харкова постраждав храм Преображення Господнього Харківської
єпархії Української Православної Церкви.

32

Стрітенська церква

Пошкоджена крівля центрального купола Стрітенської церкви м. Суми.

33

Свято-Пантелеймонівська
церква

Постраждала Пантелеймонівська церква м. Суми. Вибито 5 вікон.

34

Церква Святого Праведного
Іоана Руського

Постраждав храм Святого Праведного Іоана Руського м. Суми.
Пошкоджено 2 вікна.

35

Преображенська церква

Постраждав Преображенський храм, с. Солдатське Сумської області.
Сильні пошкодження будівлі та подвір’я.

36

Спасо-Преображенська церква

Спасо-Преображенська церква, с. Ворожба Сумської області. Вибиті
вікна.

37

Церква на честь ікони Божої
Матері «Усіх скорботних
Радість»

24 березня у результаті воєнних дій у місті Сєвєродонецьку Луганської
області постраждав храм Української Православної Церкви – на честь
ікони Божої Матері “Усіх скорботних Радість”, що знаходиться на
території лікарняного містечка у Сєвєродонецьку.
Внаслідок обстрілу постраждала вівтарна частина храму. Вибите одне з
вікон у вівтарній апсиді та обвалилась частина стелі.

38

Церква Матрони Московскої

23 березня внаслідок військових дій у місті Рубіжне Луганської області
від обстрілів постраждав прихід на честь блаженної Матрони
Московської – пристосоване приміщення для богослужінь та
новозбудований храм.

39

Церква Святителя Миколи
Чудотворця

21 березня вогнем окупантів пошкоджено Храм Святителя Миколи
Чудотворця у м. Авдіївці Донецької області.

40

Церква Святої Рівноапостольної
Марії Магдалини

Останнім часом біля храму святої рівноапостольної Марії Магдалини у
м. Авдіївка Донецької області вибухали снаряди. В результаті цього в
будівлі храму розбито скло, пробито купол, розбито ґанок, вибито
вхідні двері та паркан з двох сторін. Осколками побито облицювання
храму. Також сильно постраждали обидві каплиці.

41

Собор Архістратига Божого
Михаїла

Зазнав руйнувань Свято-Михайловський собор УПЦ в Маріуполі
Донецької області.
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42

Каплиця святої мучениці
Тетяни

Пошкоджена каплиця святої мучениці Тетяни УПЦ при Приазовському
державному технічному університеті в Маріуполі.

43

Свято-Вознесенська церква

У Лук'янівці окупанти під час відходу знищили стародавню дерев'яну
церкву.
25 березня о 4-й годині ночі російський танк чотирма пострілами вщент
зруйнував Вознесенський храм Бориспільської єпархії УПЦ в селі
Лук‘янівка Баришівського району на Київщині.
Храм Вознесіння Господнього — пам’ятка української дерев’яної
архітектури 2-ї половини XIX століття у Лук’янівці.

44

Церква 2000-ліття Різдва
Христового

Внаслідок обстрілів 25 березня зазнав руйнувань храм 2000-ліття Різдва
Христового (м. Харків) Харківської єпархії УПЦ. Були пошкоджені
стіни та куполи храму.

45

Церква Воскресіння Христового

Внаслідок обстрілів м. Золоте Луганської області снаряди впали на
територію храму. Згорів парафіяльний будинок, у якому жив
священник, а також пошкоджено фасад храму.

46

Свято-Дмитрівська церква

Внаслідок обстрілів зазнав руйнувань Димитрієвський храм в смт
Верхньоторецьке Донецької єпархії УПЦ.

47

Церква на честь святителя Луки
Кримського

У ході військових дій снаряд потрапив в храм на честь святителя Луки
Кримського у м. Рубіжне Луганської області та тяжко поранено
настоятеля церкви.

48

Церква Різдва Пресвятої
Богородиці

Внаслідок обстрілів міста Дергачі, Харківської області, 4 квітня
постраждав храм Різдва Пресвятої Богородиці та споруди на території
храму

49

Свято-Миколаївська церква

У Загальцях Київської області через обстріл зруйновано Миколаївський
храм

50

Церква Архістратига Михаїла

Храм Архистратига Михаїла УПЦ серйозно постраждав під час
обстрілів с. Кудряшівка Луганської області. Будівля практично
зруйнована осколками та снарядами.

51

Церква святого великомученика
Димитрія Солунського

Внаслідок ракетного удару 7 квітня постраждав храм святого
великомученика Димитрія Солунського у с. Васищеве Харківської
області.

52

Вознесенська церква

Внаслідок обстрілів та пожежі постраждали фасади, покрівля та
інтер’єри пам’ятки архітектури місцевого значення ‒ Вознесенської
церкви у с. Лукащівка Чернігівської області, збудованої у 1913 р.

53

Церква на честь св. Сергія
Радонезького

15 квітня приблизно о 10:30 ранку неподалік храму на честь Сергія
Радонезького (м. Миколаїв) розірвалися кілька снарядів. Двоє людей
вбило – жінку, яка просить милостиню, і випадкового перехожого, ще
кілька мирних громадян отримали поранення. У самому храмі уламки
вибили шибки, посікли стіни, пошкодили сторожку та електрощитову.

54

Церква Казанської ікони Божої
Матері

Внаслідок нічного обстрілу 7 березня постраждав храм Казанської
ікони Божої Матері у м. Чернігів. Частково зруйновано огорожу та
вибито вікна у храмі, стіну посічено уламками. Снаряд потрапив у
сусідній із церквою будинок.

5

55

Свято-Вознесенський
кафедральний собор

Внаслідок ворожих обстрілів зазнав ушкоджень Свято-Вознесенський
кафедральний собор м. Ізюм Харківської області та єпархіальне
управління Ізюмської єпархії УПЦ. В соборі пошкоджено дах, стіни та
колони.

56

Свято-Успенська церква

Внаслідок ворожих дій постраждав Свято-Успенський храм с.
Коробочкине Чугуївського району Харківської області. Сильно
пошкоджені стіни храму.

57

Жіночий монастир на честь
Ікони Божої Матері
«Услишательниці»

Кілька снарядів влучили по території обителі у с. Фасова Київської
області. Зруйновано дзвіницю, монашеський корпус.
Священнослужителям обителі, які дивом залишилися живими, вдалося
вибратися з-під завалу. Єдиний у світі храм на честь ікони Пресвятої
Богородиці “Услишательниця”, в якому зберігається цей чудотворний
образ, вцілів, хоча у ньому вибило віконні шибки.

58

Свято-Іллінський чоловічий
монастир

Внаслідок військових дій постраждав Свято-Іллінський чоловічий
монастир с. Варварівка Луганської області. Осколками снарядів вибито
вікна у двох храмах обителі. Повністю згорів братський корпус, гараж
та підсобні приміщення. Пошкоджено споруди на госпдворі.

59

Свято-Миколаївська церква

Внаслідок обстрілів постраждав Свято-Миколаївський храм м. Попасна
Луганської області. Пошкоджені вікна та фасад храму.

60

Свято-Миколаївська Брянська
церква

Внаслідок ракетного обстрілу м. Дніпро вибуховою хвилею частково
пошкоджено фасад та зовнішні вікна пам’ятки архітектури
національного значення ‒ Брянської (Миколаївської) церкви 1913-15
рр., в якій нині розташовується Дніпропетровський будинок органної та
камерної музики.

61

Свято-Тихвинська церква

Внаслідок численних обстрілів пошкоджено фасади, вікна, покрівлю та
начиння сучасної будівлі Свято-Тихвинської церкви у м. Волноваха
Донецької області.

62

Церква святого Володимира

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна, фасади та покрівлю даху СвятоВолодимирської церкви у м. Маріуполь Донецької області.

63

Собор Покрови Божої Матері

Приміщення собору Покрова Божої Матері у м. Маріуполь Донецької
області захопили російські війська і обладнали на бойову позицію.
Внаслідок цього пошкоджено вікна та фасади храму.

64

Церква Казанської ікони Божої
Матері

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено фасади, вікна,
покрівлю та куполи церкви Казанської Божої Матері у м. Мар’їнка
Донецької області.

65

Церква Воскресіння Христового
(тимчасово пристосована
будівля)

Внаслідок обстрілу постраждали вікна та перекриття тимчасово
пристосованої будівлі під церкву Воскресіння Христового у с.
Рудницьке, Броварського р-ну, Київська обл.

66

Свято-Троїцька церква

Внаслідок обстрілів пошкоджено фасади та вікна старовинної СвятоТроїцької церкви, у м. Ірпінь Київської області, збудованої у 1909-15 рр.

67

Свято-Троїцька церква

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна та фасади пам’ятки архітектури
місцевого значення ‒ Свято-Троїцької церкви у смт Троїцьке, Луганська
обл., збудованої у 1829-43 рр.
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68

Церква Покрови Пресвятої
Богородиці

Внаслідок обстрілу реактивними зарядами пошкоджено фасади і вікна
пам’ятки архітектури місцевого значення ‒ церкви Покрови Пресвятої
Богородиці 1895-1907 рр. у смт Трьохізбенка Луганської області.

69

Стрітенська церква

У результаті обстрілу постраждав Стрітенський храм Харківської
єпархії Української Православної Церкви у селищі Лісне,
Дергачівського району, Харківської області.

70

Свято-Георгіївська церква

Внаслідок бойових дій зазнало руйнувань приміщення СвятоГеоргіївського храму у м. Рубіжне Луганської області. На храмі, що
будується поруч, розбитий купол на дзвіниці, пошкоджений основний
купол і стіни храму.

71

Церква на честь Святителя
Миколая

2 травня через обстріли згорів храм УПЦ біля Джерела Святителя
Миколая в м. Авдіївка Донецької області.

72

Одеський Свято-Іверський
чоловічий монастир

2 травня в Одесі вибухова хвиля, від потрапляння ракети у сусідній
житловий будинок, пошкодила вікна Іверського чоловічого монастиря
УПЦ.

73

Церква Георгія Побідоносця

З 27 лютого по 3 березня за результатами артилерійських обстрілів та
боїв на території м. Охтирка Сумської області зазнала пошкоджень
церква релігійної громади храму Георгія Побідоносця, пошкоджені
верхні, над дверні та арочні вікна, є порушення конструкції стіни.
17 травня храм отримав нові пошкодження внаслідок ракетного удару з
боку Росії. Вибито вікна, знищено вітражі.

74

Свято-Духівська церква

Внаслідок обстрілів постраждав Свято-Духівський храм в м. Ірміно,
Луганської області.

75

Свято-Троїцький собор

Внаслідок обстрілів від струсу пошкоджено настінні олійні розписи
ΧVIII ст. в інтер’єрі пам'ятки архітектури національного значення ‒
Свято-Троїцькому соборі Троїцько-Іллінського монастиря (Чернігів),
збудованому у 1679-95 рр.

76

Церква св. Миколи Чудотворця

Під час окупації внаслідок обстрілів с. Руська Лозова, Харківської
області було пошкоджено браму церкви св. Миколи Чудотворця.

77

Свято-Георгіївський скит
Святогірської Успенської Лаври

8 травня прицільним ударом війська РФ зруйнували СвятоГеоргіївський скит Святогірської Успенської лаври в селі Долина
Донецької області.

78

Скит Свято-Успенської
Святогірської лаври на честь
святителя Іоанна Шанхайського

Під час боїв кілька снарядів потрапили на територію скиту СвятоУспенської Святогірської лаври на честь святителя Іоанна
Шанхайського (УПЦ) у с. Адамівка Донецької області. Зруйновано дахи
будівель, вибито шибки, постраждали клумби та квітники, які
обробляють монахині. Перед входом у храм утворилася величезна
вирва розміром у два людські зрости.

79

Преображенська церква

30 квітня опубліковано фото залишків стін Преображенського храму м.
Маріуполь Донецької області.

80

Свято-Успенська церква

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна, фасади, дах, перекриття та
інтер’єри Свято-Успенської церкви УПЦ м. Маріуполь Донецької
області.
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81

Вознесенська церква

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна старовинної Вознесенської
церкви, збудованої у 1884 р. у смт Золочів Харківської області.

82

Церква Святого Миколая
Чудотворця

Внаслідок обстрілів пошкоджено фасади, вікна та начиння СвятоМиколаївської церкви у м. Ірпінь Київської області.

83

Церква Трьох Святителів

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено фасади та зруйновано купол
Трьохсвятительської церкви у м. Попасна Луганської області.

84

Церква Почаївської ікони Божої
Матері

Внаслідок обстрілів постраждав храм Почаївської ікони Божої Матері
м. Рубіжне Луганської області.

85

Церква Пресвятої Богородиці
«Всіх скорботних Радість»

Внаслідок обстрілів частково зруйновано стіни та склепіння церкви
Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних Радість», збудованої у 2005 р. в
Богородицькому скиті Свято-Успенської Святогірської Лаври у с.
Богородичне Донецької області.

86

Свято-Троїцька церква

28 травня у селище Міропілля Сумської області, внаслідок ракетного
обстрілу пошкоджено фасад будівлі Свято-Троїцького храму.

87

Свято-Покровський жіночий
монастир

Внаслідок обстрілів уламками пошкоджено фасади та вікна церкви,
дзвіниці та будинку келій комплексу Покровського жіночого монастиря
УПЦ у м. Лиман Донецької області.

88

Церква на честь ікони Божої
Матері «Іверська»

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна та фасади церкви Іверської ікони
Божої Матері УПЦ у м. Лиман Донецької області.

89

Володимирська церквахрещальня

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади, вікна та купол
Володимирської церкви-хрещальні УПЦ у м. Лиман Донецької області,
а також зруйновано дзвіницю біля храму.

90

Церква св. Миколая Чудотворця

Внаслідок обстрілів пошкоджено фасади, дах, вікна, двері та внутрішнє
оздоблення Миколаївської церкви у м. Лиман Донецької області.

91

Церква св. Лаврентія
Чернігівського

Внаслідок обстрілів пошкоджено вікна церкви св. Лаврентія
Чернігівського у м. Лиман Донецької області.

92

Церква св. Феодосія
Чернігівського

Внаслідок обстрілів частково зруйновано вівтарну частину церкви св.
Феодосія Чернігівського УПЦ у с. Ставки Донецької області, а також
пошкоджено її фасади, вікна, інтер’єри та сусідній будинок церковної
школи.

93

Всіхсвятський скит
Святогірської лаври

Внаслідок обстрілів та пожежі було знищено дерев’яну церкву та
прилеглі монастирські споруди Всіхсвятського скиту Свято-Успенської
Святогірської Лаври УПЦ у с. Тетянівка Донецької області.

94

Свято-Іллінська церква

Під час бойових дій в березні 2022 року в смт Макарів Київської області
була пошоджена Свято-Іллінська церква. Посічені фасади споруди та
вибиті вікна.

95

Церква св. пророка Ілії та
апостола Андрія Первозваного

У результаті обстрілу зруйновано храм на честь пророка Іллі та
Апостола Андрія Первозванного в с. Горенка під Гостомелем Київської
області. Церква складалась з двох приміщень. Одне знищено повністю,
друге істотно пошкоджене.
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96

Церква Покрови Божої Матері

21 березня російські війська обстріляли Свято-Покровський храм (1889
р) в с. Плоске Київської області. Під час вечірнього богослужіння куля
влучила у вівтар та пройшла через увесь храм залишивши за собою
пошкодження в середині храму та частково зруйнований іконостас.
Також пошкоджено купол, дах, вікна та посічено уламками дзвіницю
храму, частково зруйновано огорожу.

97

Церква священномученика
Володимира

На початку березня 2022 року в результаті артилерійських обстрілів
постраждала церква священномученика Володимира, митрополита
Київського в м. Ірпінь Київської області. Посічені фасади будівлі і
вибиті вікна.

98

Церква св. Димитрія
Ростовського

У березні 2022 року російські військові пошкодили церкву св. Димитрія
Ростовського в смт. Макарів Київської області. Ударною хвилею вибиті
вікна споруди, осолками посічені стіни і пошкоджено дах одного з
притворів.

99

Церква Успіння Богородиці

Під час перебування в зоні окупації Успенському храму с. Новий Биків
Чернігівської області було завдано руйнувань внаслідок попадання в
нього снарядів. Зокрема, в храмі зруйновано дах у вівтарній частині,
понівечено церковний паркан. У храмі знищені всі вікна, зіпсовано
двері, фасад та інтер’єр споруди.

100

Церква Успіння Пресвятої
Богородиці

Унаслідок обстрілів міста Гірське Луганської області снаряди впали на
територію Свято-Успенського храму. Пошкоджений приходський
будинок, у якому жив священник, також осколками посічений фасад
храму. Храм був побудований у 1797 році.

101

Церква св. Варвари
(пристосоване приміщення)

Внаслідок прямого попадання снаряду повністю знищене пристосоване
під потреби парафії святої Варвари приміщення біля магазину АТБ у м.
Лисичанськ Луганської області.

102

Свято-Олексіївська церква

25 травня російські війська обстріляли с. Велика Костромка
Дніпропетровської області, в результаті чого постраждав СвятоОлексіївська церква. Посічені ворота і стіни храму, розбита огорожа і
вибиті вікна.

103

Церква св. Георгія

У ході військових дій пошкоджено Свято-Георгіївський храм смт
Комишуваха Луганської області. Вилетіли шибки. На зовнішній стороні
стін лишилися сліди обстрілів. На західній стороні дзвіниці суттєво
пошкоджено віконний отвір. Понівечена також територія храму,
зокрема зруйновано паркан та ворота.

104

Каплиця на честь Святого
Миколая

Повністю знищена внаслідок прямого попадання снаряду каплиця на
честь Святого Миколая при в'їзді до м. Сєвєродонецьк Луганської
області.

105

Каплиця на честь св. Серафима
Саровського

Повністю знищена внаслідок прямого попадання снаряду каплиця на
честь Святого Серафима Саровського при в'їзді до м. Сєвєродонецьк
Луганської області.

106

Церква святителя Феодосія
Чернігівського

У ході військових дій пошкоджено церкву святителя Феодосія
Чернігівського у с. Михайлівка Луганської області. Зокрема, вибиті усі
шибки в храмі, пошкоджено купол, посічено зовншні стіни, особливо з
північної сторони. Храм ‒ один з найстаріших на території
Сєвєродонецької єпархії. Будували його з 1892р. по 1905р.
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107

Церква Григорія Переможця

14 липня внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнав храм на
честь великомученика Георгія Побідоносця у м. Вінниця. Зруйноване
господарське приміщення храму та постраждало приміщення недільної
школи.

108

Церква на честь святого
праведного Іоанна
Кронштадтського

11 та 12 березня 2022 року від обстрілів постраждав храм на честь
святого праведного Іоанна Кронштадтського міста Донецька. Уламки
снарядів впали та територію церкви під час богослужіння, пошкодили
стіни, двері та вікна церкви.

109

Церква на честь Успіння Божої
Матері

Внаслідок обстрілів пошкоджена будівля, вибито вікна церкви на честь
Успіння Божої Матері у м. Рубіжне Луганської області.

110

Каплиця на честь ікони Божої
Матері Живоносне джерело

Зруйновано половину каплиці на честь ікони Божої Матері Живоносне
джерело у м. Рубіжне Луганської області.

111

Церква на честь преподобноо
Серафіма Саровського

Обстрілами пошкоджено храм преп. Серафіма Саровського у м.
Рубіжне Луганської області.

112

Церква на честь праведної
Тавіфи Іоппійської

Обстрілами вибито вікна, пошкоджено кришу, зовнішнє та внутрішнє
оздоблення храму на честь праведної Тавіфи Іоппійської у смт
Воронове Луганської області.

113

Церква на честь святителя
Миколая

Обстрілами вибито вікна, пошкоджено кришу, зовнішнє та внутрішнє
оздоблення храму на честь святителя Миколая у смт Борівське
Луганської області.

114

Церква на честь благовірних
князів Бориса і Гліба

Обстрілами пошкоджено церкву на честь благовірних князів Бориса і
Гліба у м. Новодружеськ Луганської області.

115

Церква Введення в Храм
Пресвятої Богородиці

Обстрілами пошкоджено церкву Введення в Храм Пресвятої Богородиці
у смт Новотошківське Луганської області.

116

Свято-Миколаївський храмкаплиця

Обстрілами пошкоджено церкву Введення в Храм Пресвятої Богородиці
у с. Воєводівка Луганської області.

117

Церква на честь святителя
Миколая

Обстрілами пошкоджено церкву на честь святителя Миколая у с.
Миколаївка Луганської області.

118

Церква на честь святителя
Іоасафа Білгородського

Обстрілами пошкоджено церкву на честь святителя Іоасафа
Білгородського у смт Врубівка Луганської області.

119

Церква на честь Воздвиження
Хреста Господнього

Обстрілами пошкоджено церкву на честь Воздвиження Хреста
Господнього у с. Лісна Дача Луганської області.

120

Церква на честь ікони Божої
Матері «Розчулення»

Обстрілами пошкоджено церкву на честь ікони Божої Матері
«Розчулення» у м. Сєверодонецьк Луганської області.

121

Церква на честь святого
праведного Іоанна
Кронштадтського

Обстрілами пошкоджено церкву на честь святого праведного Іоанна
Кронштадтського у смт Сиротине Луганської області.

122

Церква на честь преподобного
Варлама Хутинського

Обстрілами пошкоджено церкву на честь преподобного Варлама
Хутинського у м. Сєверодонецьк Луганської області.

10

123

Каплиця на честь апостола
Андрія Первозванного

Обстрілами пошкоджено каплицю на честь апостола Андрія
Первозванного у м. Сєверодонецьк Луганської області.

124

Церква на честь святих Віри,
Надії, Любові та матері їх Софії

Внаслідок бомбардування пошкоджено фасади, вікна, двері та інтер’єри
дерев’яної церкви Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у с. Кам’янка,
Харківської області.

125

Управління Ізюмської єпархії

Від обстрілів постраждала будівля єпархіальне управління Ізюмської
єпархії (Харківська область)

126

Собор Преображення
Господнього

Під час обстрілів 24–26 березня 2022 р. постраждав Собор
Преображення Господнього у м. Чернігів, пам’ятка архітектури
національного значення, один з найдавніших мурованих храмів
Київської Русі (споруджений за часів князя Ярослава Мудрого),
кафедральний у ХІ–ХХ ст.
За 10 м окремої від собору будівлі ризниці вибухнув снаряд: саме із
цим, ймовірно, пов’язані пошкодження даху ризниці, подряпини на
стінах південно-західної вежі Спаського собору та південного вхідного
тамбура храму, пошкодження шибок у вікнах цього ж тамбура.

127

Церква Серафіма Саровського

Обстрілами пошкоджено храм преп. Серафіма Саровського у селі Стара
Краснянка (провулок Ольховий,12) Кремінського району Луганської
області

128

Церква на честь ікони Божої
Матері «Прикликання
загиблих»

Значні пошкодження від обстрілів храмового комплексу за
адресою :вул. Піонерська, буд.1, селище Лісна Дача, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область

129

Собор Святих Новомучеників і
Сповідників

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено фасади, вікна та двері
будівлі собору Святих Новомучеників та Сповідників у м. Слов'янськ
Донецької області.

130

Церква св. Іоанна Богослова

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, фасади і дах будівлі,
пристосованої в якості приміщення православної церкви св. Іоанна
Богослова в с. Іванівка Запорізької області.

131

Свято-Катерининська церква

Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено вікна, фасади і куполи
будівлі Свято-Катерининської церкви у м. Миколаїв Миколаївської
області.

132

Церква Великомученика
Георгія Побідоносця

16.08.2022 територія міста Краматорськ двічі зазнала ракетних обстрілів
з боку російських окупаційних військ. Було завдано ракетного удару по
селищу Ясногірка Донецької області. Внаслідок удару пошкоджено
будівлю православного храму на честь Великомученика Георгія
Побідоносця.
Споруди ПЦУ

1

Свято-Миколаївська церква

12 березня зазнав руйнувань унаслідок російських обстрілів храм
Православної Церкви України в місті Волновасі Донецької області.

2

Свято-Андріївська церква

Зазнав пошкоджень від обстрілів Свято-Андріївський храм на території
військової частини 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії у м.
Харків.

11

3

Каплиця святого пророка Іллі

Зазнала пошкоджень від обстрілів Харкова каплиця святого пророка
Іллі на території Харківського національного університету повітряних
сил імені Івана Кожедуба.

4

Церква святого Юрія
Переможця

Руйнувань зазнав гарнізонний храм Національної гвардії – церква
святого Юрія Переможця у військовій частині 3017 у м. Харків. Його
планували добудувати і освятити в 2022 році. Наразі там знищено
частину вікон.

5

Управління Донецької єпархії
ПЦУ

15 березня (?) у Маріуполі росіяни знищили будівлю управління
Донецької єпархії ПЦУ.

6

Спасо-Преображенська церква

Внаслідок обстрілів пошкоджені стіни та вікна СпасоПреображенського храму у м. Охтирка Сумської області.

7

Церква Різдва Пресвятої
Богородиці

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено фасади, двері, вікна та
інтер’єр пам’ятки архітектури ‒ дерев’яної церкви Різдва Пресвятої
Богородиці, збудованої у 1892 р. у с. Перемога Київської області.

8

Церква Святого Апостола
Андрія Первозванного та Всіх
Святих

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна та фасади храму у м. Буча
Київської області.

9

Церква Покрови Божої Матері

Під час окупації внаслідок обстрілів було пошкоджено фасади,
покрівлю та вікна храму у м. Ірпінь Київської області.

10

Церква Покрови Пресвятої
Богородиці

Під час окупації внаслідок обстрілів пошкоджено фасади та окремі
ділянки інтер’єрів церкви Покрова Пресвятої Богородиці у с. Липівка
Київської області. Також пошкоджено вікна та фасад будівлі старого
храму поруч (пристосований житловий будинок ХХ ст.).

11

Церква Успіння Пресвятої
Богородиці

Пошкоджена обстрілами Церква Успіння Пресвятої Богородиці у
с. Петрушка Київської області.

12

Церква Воздвиження Чесного і
Животворчого Хреста
Господнього

Внаслідок вибухової хвилі від ракетного обстрілу пошкоджено вікна
старовинної дерев’яної Хрестовоздвиженської церкви у с. Новосілка
Житомирської області, збудованої у 1900 р.

13

Церква св. Іоанна Богослова

Під час окупації обстрілами пошкоджено фасади, вікна та інтер'єр, а
також прилеглий цвинтар церкви Іоанна Богослова в с. Мощун,
Київської області.

14

Церква Пресвятої Трійці

3 травня внаслідок ракетної атаки зазнав ушкоджень храм Пресвятої
Трійці у м. Львів.

15

Церква Пресвятої Трійці

Внаслідок обстрілу постраждали вікна та фасад споруди храму
Пресвятої Трійці с. Сукачі Київської області.

16

Церква св. Великомученика і
Цілителя Пантелеймона

16.04.2022 двома авіабомбами було зруйновано Храм
св. Великомученика і Цілителя Пантелеймона у м. Маріуполь
Донецької області.

17

Церква св. пророка Іллі

Церква св. пророка Іллі с. Киселівка Снігурівського району
Миколаївської області була зруйнована внаслідок обстрілів
російськими окупантами у березні 2022 року.

12

18

Каплиця Архистратига Божого
Михаїла

Внаслідок обстрілів і пересування військової техніки частково
зруйнований 108-й сектор кладовища «Яцево» (м. Чернігів), де поховані
учасники Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.
Знищено надгробки бійців, пам’ятний знак на честь полеглих за
Україну воїнів, а також кладовищенську каплицю Святого
Архистратига Божого Михаїла.

19

Кафедральний собор св.
Великомучениці Катерини

Стіни собору св. Великомучениці Катерини (м. Чернігів) отримали
пошкодження від осколків під час обстрілів, побиті вікна.

20

Церква Святого пророка Іллі

Церква Святого пророка Іллі за адресою: вулиця Гагаріна, місто
Сєвєродонецьк Луганської області, потребує нового будівництва.
Споруди протестантських спільнот

1

Дім Молитви УЦХВЄ

12 березня, при обстрілі села Тарасівка (Жердово) Броварського району
один зі снарядів зірвався біля Дому Молитви УЦХВЄ.
Є постраждалі, приміщення пошкоджено.

2

Церква «Нове Життя» (ЄХБ)

6 березня внаслідок обстрілу частково зруйновано Дім молитви
євангельських християн-баптистів у місті Ізюм Харківської області.

3

Українська євангельська
теологічна семінарія

14 березня на територію Української євангельської теологічної семінарії
(УЄТС) у місті Київ прилетіли російські снаряди, будівлі семінарії
пошкодженні. УЄТС була створена у 1992 і забезпечувала комплексну
підготовку служителям з України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану,
Киргизстану, Таджикістану, Узбекістану, Білорусі, Молдови та Росії.

4

Церква Христа Спасителя ЄХБ

Обстрілами в Маріуполі зруйнована Церква Христа Спасителя
Євангельських християн-баптистів.

5

Ірпінська біблійна семінарія
ЄХБ

20 березня, у межах 8-10 години ранку, близько тридцяти мінометних
снарядів потрапили до приміщення Ірпінської біблійної семінарії.
Також під дах залетів заряд вибухової речовини.

6

Дім Молитви МСЦЄХБ

З 7 на 8 березня в місті Суми за наслідками авіа удару зазнав суттєвих
пошкоджень Дім молитви громади Міжнародного союзу церков
євангельських християн-баптистів.

7

Дім Молитви церкви ЄХБ
«Віфанія»

29 березня у Маріуполі окупантами зруйновано та спалено будинок
молитви церкви «Віфанія» євангельських християн-баптистів.

8

Дім Молитви церкви ЄХБ
«Духовне відродження»

З 04 на 05 березня внаслідок авіаудару зазнала пошкоджень будівля
церкви ЄХБ «Духовне відродження».

9

Церква «Спасіння» ВСЦЄХБ

19 березня за результатами артилерійського обстрілу зазнала
пошкоджень будівля Церкви "Спасіння" Всеукраїнський Союз Церков
Євангельских Християн-Баптистів місто Тростянець. А саме: побиті
вікна, фасади, водостічні труби, дах. В приміщені знищена підвісна
стеля, побиті засоби освітлення, мається осколкове пошкодження стін
та дверей. Розбита також будівля санвузла, зруйнований паркан.

10

Біблійна церква нових кварталів
(ВСЦЄХБ)

В останні дні березня будівля «Біблійна Церква Нових Кварталів»
(ВСЦЄХБ) зазнала серйозного обстрілу й отримала значні ушкодження.
У церковній споруді повністю знищений дах та випалений другий
поверх з усім майном, технікою та музичними інструментами.

13

11

Дім молитви Другої
чернігівської церкви

У Чернігові снаряд потрапив до триповерхової будівлі, де знаходиться
місія “Милосердя і духовне відродження” і Дім молитви Другої
чернігівської церкви. Снаряд потрапив до рівня другого поверху, де
саме знаходиться церква.

12

Дім Молитви ВСЦЄХБ,
м. Олешки

Церква ВСЦЄХБ в с. Олешки, Херсонської області. Шкоду спричинили
уламки збитої російської ракети.

13

Перша Чернігівська Церква
ЄХБ

26 лютого. Центральна церква ЄХБ м. Чернігова. Будівля пошкоджена
вибуховою хвилею та уламками снаряду, що розірвався поруч.

14

Перша Житомирська церква
ВСЦЄХБ

2 березня в Першій Житомирській церкві ВСЦЄХБ були вибиті двері
вибуховою хвилею від російської ракети, яка потрапила в приватний
сектор поруч.

15

Молитовний будинок церкви
«Христос є відповідь»

Обстрілами росіян сильно пошкоджено молитовний будинок церкви
"Христос є відповідь" у м. Рубіжне Луганської області.

16

Дім молитви ВСЦЄХБ

Дім молитви церкви ЄХБ у с. Тоненьке Донецької області, сильно
ушкоджено від обстрілів російської армії.

17

Дім молитви Братства
Незалежних Церков та Місій
ЄХБ України

5 червня від нищівного бомбардування м. Дружківки пошкодження
зазнав Дім молитви Братства Незалежних Церков та Місій ЄХБ України
у м. Дружківка Донецької області.

18

Церква адвентистів сьомого дня

Внаслідок ворожих обстрілів зазнала руйнувань будівля, де збиралась
Друга громада Церкви Адвентистів сьомого дня в м. Маріуполі
Донецької області.

19

Будинок молитви «Церква
Переможців»

Внаслідок неодноразових обстрілів (30 червня та 6 липня 2022 р.)
пошкоджено вікна та фасади, а також частково зруйновано дах
молитовного будинку «Церкви Переможців» у м. Слов’янськ Донецької
області.

20

Християнська місія «Місія
Євразія»

Наприкінці березня 2022 року російські військові завдали удар по
християнській місії «Місія Євразія», в результаті чого будівля зазнала
значних руйнувань ‒ інтер'єри і фасади вигоріли повністю, зруйнований
дах, вибиті вікна. 5 квітня біля «Місії Євразія» російські солдати
спалили тисячі Біблій.

21

Ірпінська біблійна церква ЄХБ

На початку березня 2022 року на подвір’ї Ірпінської біблійної церкви
ЄХБ вибухнув снаряд, ударною хвилею і осколками були вибиті вікна
споруди. Також осколками посічені стіни церкви та прилеглих будівель.

22

Християнська Церква «Слово
Життя»

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано будівлю християнської
церкви «Слово Життя» м. Торецьк Донецької області.

23

Дім молитви «Голос надії»

Внаслідок обстрілу частково зруйновано фасад та пошкоджено стіни,
дах і інтер’єри сучасної будівлі Дому молитви “Голос надії” Церкви
Християн Віри Євангельської в с. Гуляйпільське Запорізької області.

24

Церква ХВЄ «Місто віри»

Значних руйнувань набула будівля молитовного приміщення церкви
християн віри євангельської "Місто віри" м. Сєвєродонецьк
(вул. Піщана, будинок 15, с. Метьолкіне, Сєвєродонецький р-н,
Луганська область)

14

25

Церква Христа Спасителя

Значних руйнувань набула будівля молитовного приміщення Церкви
Христа Спасителя християн віри євангельської.
Адреса культового приміщення: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
вул. Енергетиків, 7

26

Церква Ісуса Христа

Значних руйнувань набула будівля молитовного приміщення Церкви
Ісуса Христа християн віри євангельської м. Лисичанськ Луганської
області. (м. Лисичанськ, вул. О. Довженко, 3)

27

Церква «Нове Життя» ХВЄ

Значних руйнувань зазнала будівля Церкви християн віри євангельської
«Нове Життя» м. Кремінна Луганської області

28

Сєвєродонецька церква ЄХБ
(Центральна)

Будинок молитви Сєвєродонецької Центральної Церкви Євангельських
християн баптистів (смт Метьолкіне, Сєвєродонецький р-н Луганської
області), зазнав руйнувань внаслідок яких знесена крівля, знищена
частина будівлі.

29

Дім молитви громади «Скеля
спасіння» ЄХБ

В 10-х числах серпня під обстріл потрапила будівля релігійної громади
"Скеля Спасіння" ЄХБ в м. Сіверську Донецької області. Обстрілом
було розбито дах і пошкоджено одну зі стін молитовного будинку,
розбито вікна, вибито двері. Також пошкоджено дах господарського
приміщення біля молитовного будинку.
Споруди РКЦ

1

Харківсько-Запорізька дієцезія
Римсько-Католицької Церкви

1 березня у Харкові російська ракета влучила в будівлю курії
Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.

2

Вища духовна семінарія
Пресвятого Серця Ісуса
Житомирської єпархії Римокатолицької церкви в Україні

Ударною хвилею вибиті вікна. Російські війська розграбували духовну
семінарію. Викрадена техніка, особисті речі, а також літургійні
предмети, у тому числі чаша Йоана Павла ІІ.

3

Костел Непорочного Зачаття
Пресвятої Діви Марії

2 травня в результаті артилерійського вогню російських військ у селі
Киселівка була спалена церква Непорочного Зачаття Пресвятої Діви
Марії (РКЦ).

4

Монастир паулінів

На початку березня отці пауліни разом із парафіянами змушені були
евакуюватися з Маріуполя (Донецька область). Після виїзду монахів,
будинок пограбували. У першій половині травня з’явилась інформація,
що монастир паулінів захопили представники окупаційної влади так
званої ДНР. На початку червня окупанти залишили споруду монастиря.
За цей час у монастир влучив один снаряд у край будинку: вікна були
вибиті.
Споруди УГКЦ

1

Офіс БФ Карітас Маріуполь

15 березня у Маріуполі танк розстріляв офіс благодійної організації,
внаслідок чого загинули дві співробітниці та п’ятеро родичів, які
переховувалися в будинку від обстрілів.

2

Церква Різдва Пресвятої
Богородиці

Внаслідок обстрілів з гармат та стрілецької зброї пошкоджено вікна,
фасади, двері та інтер’єри греко-католицької церкви Різдва Пресвятої
Богородиці в м. Ірпінь Київської області.

15

3

Пасторально-соціальна місія
УГКЦ у Сєвєродонецьку

Частково зруйноване приміщення Пасторально-соціальної місії УГКЦ у
м. Сєвєродонецьк Луганської області (Першотравнева вулиця, 26), в
якому збирається парафія Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Споруди мусульманських спільнот

1

Костянтинівська мечеть

1 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджена Костянтинівська
мечеть і прилеглі господарські приміщення у місті Костянтинівка
Донецької області (ДУМУ «Умма»).

2

Мечеть Сулеймана і Роксолани

12 березня російська армія обстріляла Мечеть султана Сулеймана
Пишного та його дружини Роксолани в Маріуполі, де переховуються
майже 90 людей.

3

Ісламський культурний центр
«Бісмілля»

Внаслідок нічних обстрілів з боку російських окупантів постраждав
Ісламський культурний центр міста Сєверодонецьк Луганської області
(ДУМУ «Умма»)

4

Мечеть «Аль-Кадар»

16 травня обстрілами росіян пошкоджено будівлю мечеть, що зараз
знаходиться в стані будівництва, мусульманської громади «Аль-Кадар»
(ДУМУ «Умма») у м. Бахмут Донецької області. Снаряд пробив дах і
уламками пошкодив купол і конструкції будівлі.

5

Мечеть «Сунна»

20.07.2022 під час обстрілу Харкова реактивними системами значних
пошкоджень зазнала мечеть мусульманської релігійної громади
«Сунна». Російські снаряди вдарили у зупинку громадського
транспорту неподалік від мечеті. Будівлі пошкодило уламками й
вибуховою хвилею.
Споруди іудейських спільнот

1

Харківська хоральна синагога

9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були
ушкоджені вікна синагоги Об'єднаної єврейської громади України.
Синагога була збудована у 1913 році та була однією з найбільших у
Європі в ті часи.

2

Єшива Харківської іудейської
громади

У вівторок, 15 березня, вранці ракета потрапила прямо у будівлю єшиви
Харківської єврейської громади на вул. Чоботарський 17. Будівля є
другою синагогою, яка використовується для школи хлопчиків та
гуртожитку.

3

Філіал єврейської студентської
організації Гілель

Від обстрілу 3 березня постраждала будівля єврейської студентської
організації Гілель у м. Харків.

4

Маріупольський синагога

Внаслідок численних обстрілів пошкоджено вікна, фасади та дах
старовинного житлового будинку початку ХХ ст., в якому дотепер
розміщувалася синагога м. Маріуполь Донецької області.

5

Синагога «Кравців»

25 травня 2022 року, під час російського вторгнення в Україну,
вибуховою хвилею внаслідок ракетного удару постраждала будівля
Синагоги «Кравців» (побудована 1888 р.), у м. Запоріжжя, де збирається
єврейська громада «Яхад». В синагозі було вибито вікна в оригінальних
рамах.
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Споруди громад Свідків Єгови
1

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул.
Першотравнева, буд. 28, м. Сєвєродонецьк Луганська область.

2

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул.
Красних Партизан, буд.37, місто Попасна, Луганська область

3

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул.
Визволителів, буд.5, м. Рубіжне, Луганська область

4

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул.
Південна, буд. 28, місто Лисичанськ, Луганська область

5

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул. 9-го
Травня, буд. 8 Б, місто Лисичанськ, Луганська область

6

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: пров.
Піщаний, 2, м. Кремінна, Луганська область

7

Зал Царства

Значних пошкоджень зазнала будівля Зали Царств за адресою: вул.
Садова, буд.113, смт Петропавлівка, Станично-Луганський район,
Луганська область

Якщо Ви маєте доповнення або уточнення до цього переліку, світлини руйнувань та
ушкоджень культових споруд, іншу важливу інформацію про наслідки вторгнення РФ до
України для релігійних спільнот України, просимо звертатися до
Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС)
електронною поштою religion@dess.gov.ua
або за номером +380 97 705 38 57.
Дякуємо за співпрацю!
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