За благословенням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія

2018 р. – перейшли з УПЦ до ПЦУ
митрополити Симеон (Шостацький)
та Олександр (Драбинко)
(Священим Синодом УПЦ
заборонені
у священнослужінні 17.12.2018)

розкол

Православна церква України
(ПЦУ)

2019

очолює з 2018 р.
«митрополит»
Епіфаній (Думенко)
(м. Київ)

«патріарх» Філарет (Денисенко)
20.06.2019 залишив ПЦУ
та домагається відновлення
реєстрації УПЦ-КП

«Томос»

«Томос»

09.01.2019

05.01.2019

Константинопольський
патріархат
очолює з 1991 р.
патріарх Варфоломій I
(Архондоніс)
(м. Стамбул, Туреччина)

підписаний патріархом Варфоломієм I
15 грудня 2018 р. у Києві була створена ПЦУ

2018
УПЦ-КП та УАПЦ
на проведених
«соборах» оголосили
про саморозпуск
своїх «церков»

Так звана громада
св. Іоанна Богослова
під керівництвом
«митрополита»
Петра (Петруся)
знаходиться у Львові

УПЦКиївський
патріархат

Автономна
православна
громада

очолює з 1995 р.
«патріарх»
Філарет (Денисенко)
(м. Київ)

очолює з 1999 р.
«митрополит»
Петро (Петрусь)
(м. Львів)

Екзархат
у Греції
очолив у 2006 р.
«єпископ» Хризостом
(Бакомітрос)
(помер у 2016 р.)

підписаний членами Синоду Константинопольського патріархату

18.03.2020 на «соборі»
Харьківсько-Полтавської єпархії
оголошено про припинення
діяльності УАПЦ (оновленої),
частина парафій перейшла до
Української греко-католицької церкви,
«архієпископ» Ігорь (Ісиченко)
відмовився від «архиєрейського» сану

УАвтокефальнаПЦ
(оновлена)
очолював
з 2003 р. по 2020 р.
«архієпископ»
Ігор (Ісиченко)
(м. Харків)

Зареєстрована
УАПЦ (оновлена)
у 2006 р.

2006 р. – помер
«митрополит»
Василій
(Боднарчук)

УАпостольськаПЦ
очолював
з 2002 р. по 2014 р.
«архієпископ»
Лука (Нарольський)
(м. Київ)

очолював
з 2005 р. по 2015 р.
«патріарх»
Мойсей (Кулик)
(м. Київ)

1994 р. – загинув «митрополит»
Іоанн (Боднарчук)
1994 р. – «митрополит» Антоній (Масендич)
повернувся з покаянням
у Руську Православну Церкву
і був рукопокладений у єпископа Барнаульського
(помер у 2001 р.)

перейшов
і очолив
у 2002 р.
«митрополит»
Мойсей (Кулик)

УАПЦ
Соборноправна
у США

1997 р. – перейшов з УПЦ у США до УАПЦс
у США «протоієрей» Олег Кулик
(надалі – «патріарх» Мойсей)
1992 р. – перейшов з УАПЦ
до УПЦ у США
«протоієрей» Олег Кулик

«патріарх»
Димитрій (Ярема)

помер «патріарх» Мстислав (Скрипник)
(очолював з 1990 р. по 1993 р., УПЦ-КП не визнав)
Утворення «Київського патріархату» УПЦ-КП

розкол

Станом на 01.06.2021

очолював
з 1993 р. по 2012 р.
«митрополит»
Константин (Баган)
(помер у 2012 р.)

Період
незалежності
України

Заснування «Київського патріархату» УАПЦ, «митрополит»
Мстислав (Скрипник) заочно обраний «патріархом» УАПЦ

«архієпископ»
Полікарп (Сікорський)
(полікарпівці)

Автокефалістські розколи

25.06.1992 «митрополит» Антоній (Масендич),
керуючий справами УАПЦ, об’єднався з
колишнім митрополитом Філаретом (Денисенко)
(Архіерейським Собором УПЦ зміщений з поста
Митрополита Київського і всієї України
та заборонений у священнослужінні 27.05.1992,
Архіерейським Собором РПЦ позбавлений сану
11.06.1992 та підданий анафемі 21.02.1997)

утворена
у 1947 р.
у Ашаффенбурзі
(Німеччина)

УПЦ
у США

1989 р. – перейшов з Українського
екзархату РПЦ до УАПЦ диякон Олег Кулик

розкол
«патріарх»
Володимир (Романюк)

1942

Проголошення
«Київського
патріархату»
УАПЦк

УАПЦ

Поновлення
юридичного статусу
УАПЦ у 1995 р.,
«патріарх»
Димитрій (Ярема)

помер «патріарх» Володимир (Романюк)
(очолював з 1993 р. по 1995 р.)

1921

УАвтокефальнаПЦ
«канонічна»

«патріарх»
Димитрій (Ярема)

«митрополит» Андрій (Абрамчук)

«митрополит»
Василій Липківський
(самосвяти)

2011 р. – виїхав
з України до США
«патріарх»
Мойсей (Кулик)

Соборноправна
в Україні

«митрополит»
Андрій (Абрамчук)

розкол

«митрополит»
Евлогій (Klaus Hessler)
(помер у 2019 р.)

З 2016 р. дані про
УАПЦ «канонічну»
відсутні

Утворення
«Апостольської»
УПЦ
«архієпископ»
Михаїл (Дуткевич)
(помер у 2001 р.)

розкол

«патріарший місцеблюститель»
Василій (Боднарчук),
«митрополит» Петро (Петрусь),
«митрополит» Андрій (Абрамчук)

очолив у 1994 р.

2014 р. – самоусунувся
«архієпископ»
Лука (Нарольський)

очолював
з 2000 р. по 2015 р.
«митрополит»
Мефодій (Кудряков)
(м. Київ)

УАПЦ
Синодальна

Автономні єпархії
у Західній Европі і Канаді

2015 р. – помер
«митрополит»
Мефодій (Кудряков)

розкол

«митрополит»
Василій (Боднарчук),
«митрополит»
Петро (Петрусь)

«патріарх»
Філарет (Денисенко)

АПЦвУ («апостольську»)
очолює з 2015 р.
«митрополит»
Стефан (Негребецький)

УАвтокефальнаПЦ

розкол
розкол

УАПЦ очолював
з 2015 р. по 2018 р.
«митрополит»
Макарій (Малетич)

помер «патріарх» Димитрій (Ярема)
(очолював з 1993 р. по 2000 р.)

1992 р. – з УПЦ ухилилися у розкол
митрополит Філарет (Денисенко),
єпископ Яків (Панчук) та єпископ Андрій (Горак)

1921–1990 рр.

Український екзархат
Руської Православної
Церкви

З 1990 р. – Українська Православна Церква (УПЦ) – Київська Митрополія
1990–1992 рр. – Предстоятель: Митрополит Філарет (Денисенко); 1992–2014 рр. – Предстоятель: Митрополит Володимир (Сабодан);
З 2014 р. – Предстоятель: Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський)

ЦЕРКОВНІ РОЗКОЛИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї

1989

позбавлений сану диякон РПЦ, «єпископ» Вікентій (Чекалін);
перебуваючи на покої з 13.09.1989 єпископ Українського
екзархату РПЦ Іоанн (Боднарчук) став «першоієрархом»
УАПЦ (позбавлений архієрейського сану 13.11.1989);
заборонений у священнослужінні протоієрей
Володимир Ярема (надалі – «патріарх» Димитрій)

Період
УССР
утворена

УПЦ
у США

16.10.1950
у США

© Протоієрей Ростислав Ярема

