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Роман Офіцинський, 

Ужгород

Історична політика і майнові претензії
Мукачівської греко-католицької єпархії від 2003 року донині

Джерельною базою означених питань слугують медійні ресурси. 
У грудні 2006 р. започаткований офіційний сайт Мукачівської греко-
католицької єпархії (www.mgce.uz.ua). Ця україномовна веб-сторінка 
містить подійні новини, історичні нариси, фотогалерею тощо. Первісно 
планувалося, що інформацію подаватимуть й англійською та італійською 
мовами, однак не судилося. Тоді ж представлено оновлений вигляд 
єпархіального видання – часопису «Благовісник» (виходив у 1921 – 1942 рр., 
відновлено 1991 р.), тираж якого у 2006-му склав 7,2 тис. прим., потім змен-
шився. Ішлося про інтернет-версію часопису, проте її досі не створено. 
Натомість від жовтня 2013 р. веде відлік сайт «Інформаційний вісник 
Кафедрального собору» (kafedralvisnik.uz.ua), що теж заслуговує на дже-
релознавчу увагу. Чимало важливих документів і матеріалів перебувають 
у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень України 
(reyestr.court.gov.ua) та на сторінці «Греко-Католицьке Закарпаття» у соці-
альній мережі «Фейсбук» (facebook.com/mgce.uz.ua).

Верхня хронологічна межа зачіпає наші дні, а нижня – початок 
урядування чинного єпарха Мілана Шашіка, чия вдача і походження 
є визначальними для процесів, що нами вивчаються. Як випливає з 
офіційної біографії, мовиться про словака-католика, котрий народився 
1952 р. в селі біля м. Нітра1. Від 19 років належить до католицького 
чернечого ордену лазаристів, навчався і служив священиком у західній та 
центральній Словаччині. Сорокалітнім отримав ліцензіат із богослов’я у 
Римі. У 1992 – 1998 рр. працював в Апостольській нунціатурі та служив 
для чеської спільноти Києва. Відтак повернувся до Словаччини. Із серпня 
2000 р. – на Закарпатті як настоятель спільноти отців лазаристів і парох 
у Перечині для римо-католиків. Проте у віці 50 років змінив конфесійну 
належність й у листопаді 2002 р. призначений єпископом Мукачівської 

1 Преосвященний владика Мілан, єпископ Мукачівський // Мукачівська греко-католицька єпархія: 
офіційний сайт (www.mgce.uz.ua). – 2014. – 25 червня.



218 Наукові записки БІНДЦ №5, 2018

греко-католицької єпархії з осідком в Ужгороді. Хіротонізований папою 
Іваном Павлом ІІ і вступив на посаду в січні 2003 р. Громадянином України 
став значно пізніше, лише 2009 р.

За єпископату Мілана Шашіка історична політика і майнові претензії 
Мукачівської греко-католицької єпархії стали суголосними. Спочатку 
з’ясуємо яким чином провадиться єпархіальна історична політика. 
Загалом вона тримається на «трьох китах». По-перше, супроводжується 
масовими акціями з участю пересічних вірників. По-друге, йдеться про 
широкий спектр заходів, передовсім розрахованих на лідерів громадської 
думки – представників місцевої інтелігенції та впливових можновладців. 
Для цього, по-третє, використовуються моральні та матеріальні стимули, 
розроблена нагородна система.

Засновані дві премії – журналістська ім. Йосипа Терелі (у 2010 – 
2014 рр. – щорічна, відтак дворічна, має три ступені, перший лауреат – 
Олександр Гаврош за статтю «У чужий монастир із нашим уставом» – про 
греко-католиків Руського Керестура, Сербія, у загальнодержавній газеті 
«Україна молода» від 19 листопада 2009 р.) та наукова ім. о. Михайла 
Лучкая (дворічна, має ситуативно два або три ступені, вручається із 2014 
р., перші лауреати – краєзнавець Людвіг Філіп за статті про минуле 
Ужгорода і краю, мистецтвознавець Михайло Приймич за публікації про 
сакральні пам’ятки Закарпаття). 17 січня 2018 р. премія фактично набула 
ознак усеукраїнської та надконфесійної, оскільки вручена не тільки вченим 
– ревним вірникам греко-католицької конфесії (ужгородцю М. Приймичу 
і Володимиру Морозу з м. Тернопіль), але й рівновіддаленому від 
конфесійних пристрастей автору цих рядків – за одноосібну монографію 
«Народні перекази Закарпаття» (2016), підготовку колективного навчаль-
ного посібника «Екскурсії Ужгородом» (2017).

Окремо встановлено іменні ордени – «блаженного Теодора [єпископа 
Ромжі]», «преосвященного владики Андрея Бачинського», «рівноапо-
стольних святих Кирила та Мефодія, учителів слов’янських» (кожен трьох 
ступенів). Перший вручається священикам, другий – меценатам, третій – 
за інтелектуальні здобутки. У 2014 р. ордена Кирила і Мефодія ІІІ ст. удо-
стоєно доцентів Ужгородського університету Оксану Барбіл, Олександру 
Яцків, Емілію Швед – перекладачів з латини шостого тому «Історії карпат-
ських русинів» М. Лучкая.
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Власне повноцінна історична політика Мукачівської греко-

католицької єпархії, що діє в межах усієї Закарпатської області, має 430 
громад і налічує до 380 тис. парафіян (30% віруючих регіону), включає в 
себе низку організаційних та інтелектуальних напрямків як принагідних, 
так і магістральних. Насамперед це:

1. Популяризація вузькотематичних і переважно презентабельних 
видань: своїх (закарпатських авторів греко-католицького віросповідан-
ня – «Перед лицем твоїм. Закарпатський іконостас» Михайла Приймича 
2007 р., «Нові церкви Мукачівської греко-католицької єпархії» Михайла 
Сирохмана 2010 р. та ін.) і чужих, де домінує широко пропагований об-
раз мучеництва, наприклад, документальних збірників «Переслідувані за 
правду: українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів 20 сто-
ліття» (Львів, 2016), «Посилення політичних репресій проти мешканців 
Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947 – 1953» (Ужго-
род, 2016), книжок до сторіччя від дня народження ченця-василіянина Се-
вастіяна – Степана Сабола (1909 – 2003) і т. д.

Водночас єпархіальному керівництву притаманні контроверсивні 
етнополітичні візії з двома неафішованими центрами впливу – українським 
й українофобським. У березні 2009 р. навіть трапився публічний конфлікт із 
залученням мас-медіа. Приводом послужили спогади покійного священика-
угрофіла Стефана Бендаса «П’ять років за колючим дротом» (Ужгород, 
2008). Український переклад з угорської цієї книжки вийшов за сприяння 
єпархії. Врешті решт владика Мілан відмежувався від виклично некоректних 
і ксенофобських висловлювань і поглядів мемуариста, наголосивши на 
прагненні «сприяти міжнаціональній злагоді, повазі та любові до всіх людей 
незалежно від статі, віри чи національності»2.

2. Вшанування круглих дат із нагоди повернення єпархії «несправед-
ливо, насильницьки відібраних храмів і приєднаних до російської право-
славної церкви, яка була покірною служницею російської імперії» у ра-
дянський час, зокрема кафедрального собору в Ужгороді 11 жовтня 1991 р. 
Промовистий за назвою цикл дописів «Вкрадені храми Мукачівської греко-
католицької єпархії Московською церквою» (розпочатий 10 липня 2015 
р.), що розміщувався на сайтах єпархії та кафедрального собору, але нині 

2 Управління Мукачівської греко-католицької єпархії відповідає на непорозуміння // Мукачівська 
греко-католицька єпархія... – 2009. – 25 березня.
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недоступний (видалений). Із зауваженим циклом можна познайомитися у 
міжнародній соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Греко-Католицьке 
Закарпаття» (facebook.com/mgce.uz.ua), що, судячи з контактної інформа-
ції, адмініструється Мукачівською греко-католицькою єпархією. Остання 
трактує Українську православну церкву Московського патріархату в ціло-
му не як конкурентну, а відверто ворожу інституцію найперше з огляду на 
затяжні майнові конфлікти упродовж майже трьох десятиліть після лега-
лізації греко-католиків на Закарпатті.

3. Урочистості з нагоди важливих подій в історії конфесії. Так, у 2007 
р. відзначено 60-річчя вбивства єпископа Теодора Ромжі, а 2011-ий прого-
лошено Роком блаженного священномученика Теодора Ромжі, єпископа 
Мукачівського. У 2014-му святкували чвертьстоліття відновлення греко-ка-
толицької церкви в межах сучасної України.

4. Функціонування історичного календаря єпархії з кількома ме-
моріальними датами протягом року. 24 квітня – день відновлення єдності 
зі Вселенською Церквою, тобто укладення Ужгородської унії (1646). 19 
вересня – день канонічного заснування Мукачівської греко-католицької 
єпархії (1771). 15 жовтня – день перенесення єпископської редиден-
ції з Мукачева в Ужгород (1780). 31 жовтня – день пам’яті блаженного 
священномученика Теодора (єпископа Ромжі, котрого вбито 1947 р. і 
беатифіковано 2001 р.).

5. Встановлення меморіалів (як-от: репресованому духовенству 
біля кафедрального собору 2007 р.) і пам’ятних знаків (дошок, каменів) 
ісповідникам віри, приміром, священномученику Петру Оросу (1917 – 
1953) на Свято-Успенському храмі ужгородського мікрорайону Доманинці 
в червні 2017 р. чи репресованому о. Миколі Зомборі (1905 – 1997) у с. 
Підвиноградів Виноградівського району в лютому 2018 р.

6. Періодичне відкриття на єпархіальному рівні беатифікаційних 
процесів. Останній – згаданого о. Петра Ороса, якого підступно вбив 
радянський міліціонер 27 серпня 1953 р. в с. Сільце Іршавського району. 
Йдеться про збір документів і свідчень з метою реконструкції життя 
і святості, перевірки «героїчності чеснот» особи, що проголошується 
Слугою Божим. Відтак матеріали передаються у Римську курію – на розсуд 
Конгрегації у справах канонізації святих.

7. Проведення тематичних ювілейних міжнародних наукових 
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конференцій, зокрема «400 років католицької освіти на теренах 
Мукачівської єпархії» (28 лютого – 1 березня 2014 р.) з виразним акцентом 
на тому, що Ужгородська греко-католицька богословська академія імені 
блаженного Теодора Ромжі належить до найстаріших в Україні. 17 грудня 
2009 р. в тій же академії пройшов форум, присвячений пам’яті єпископа 
Андрея Бачинського (200-річчя з дня смерті). Конференцію «Переслідувана 
Церква» 26 червня 2009 р. приурочили 60-річчю насильницької ліквідації 
греко-католицької церкви на Закарпатті та 20-річчю її виходу з підпілля. 
У червні 2006 р. в згаданій академії науковці зібралися з нагоди сторіччя 
публікації мукачівського простопінія (ірмологіону) Іоанна Бокшая, а 31 
жовтня 2017 р. – з нагоди 70-ї річниці мученицької смерті владики Т. Ромжі.

8. Висвітлення традиційного Дня відкритих дверей в резиденції Му-
качівських єпископів (де-юре Наукова бібліотека Ужгородського націо-
нального університету) поблизу Хрестовоздвиженського собору в Ужго-
роді. Зазвичай єпископ Мілан звітує про хід реставрації з показом каплиці 
(розписав видатний художник Йосип Бокшай у 1930-х рр.), консисторіаль-
ного залу з розписами XVIII ст. Насправді проводиться не стільки віднов-
лення пошкоджених мистецьких робіт, скільки оздоблювальна стилізація 
під втрачене. Неодноразово анонсувалося, що перший цокольний поверх 
резиденції після її повного повернення і реставрації перетворять на музей 
Мукачівської єпархії. При цьому замовчується, що всі роботи проводяться 
самовільно, про що далі.

9. Створення історико-меморіальних інформаційних приводів із між-
народним розголосом. Доволі гучно мовилося про перший у світі дерев’я-
ний храм святого Івана Павла ІІ, папи римського. Його освятили 16 липня 
2015 р. єпархіальний єпископ Мілан і помічний єпископ Ніл у с. Анталовці 
Ужгородського району. У 2017 р. озвучено намір домогтися включення 
комплексу Ужгородського кафедрального собору та єпископської рези-
денції до спадщини ЮНЕСКО як унікальної пам’ятки пізнього бароко.

10. Запровадження єпархіальних змагань, конкурсів й олімпіад на 
царині духовності, мистецтва, історії. Щорічний конкурс вертепів завер-
шується благодійним гала-концертом переможців в обласній філармонії 
в Ужгороді. Одна з єпархіальних олімпіад пройшла 29 жовтня 2011 р. на 
тему «Кир Теодор Ромжа – життя і смерть єпископа».

11. Формування єпархіального пантеону культових постатей. Зокре-
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ма, 2009-й проголошено ювілейним роком владики-просвітителя Андрея 
Бачинського (1732 – 1809) з нагоди 200-річчя від дня його смерті. Серед 
урочистих заходів – богослужіння, виставка, наукова конференція, прес-
конференція, відкриття площі єпископа Андрея Бачинського (частина 
вулиці Капітульна) перед кафедральним собором в Ужгороді 16 грудня 
2009 р. Близько десятиліття триває підготовка до спорудження пам’ятника 
єпископу Бачинському: завезено камінь, куплена бронза. Скульптор Василь 
Роман обіцяв закінчити монумент у листопаді 2017 р. до святкування 285 
років від дня народження А. Бачинського. Проте пам’ятника досі нема. 
Раніше, 25 травня 2008 р., у м. Тячів відкрито й освячено гранітне погруддя 
Слуги Божого владики Олександра Хіри (1897 – 1983) з нагоди 25-ліття 
від дня його смерті. Як уже йшлося, особливе місце в жертовнику єпархії 
відведено єпископу Теодору Ромжі (1911 – 1947). У його честь названо і 
кафедральний хор.

12. Утвердження культу винятковості самого єпарха Мілана – іно-
земця-католика, котрий донині освятив 160 храмів і каплиць, висвятив 
понад півтори сотні священиків. У 2007 р., будучи ще іноземним грома-
дянином, «за багатолітню плідну церковну, благодійну і милосердницьку 
діяльність» нагороджений орденом України «За заслуги» ІІІ ст. У 2008 р. об-
раний почесним громадянином Ужгорода. Акцент робиться на майнових 
прирощеннях «за наполегливої діяльності владики Мілана». Найбільше 
уваги приділено факту, що 24 вересня 2004 р. повернено єпископську 
каплицю і частину приміщень єпископської резиденції. Насправді 
юридично все це державна власність зі статусом приміщень національного 
університету. Однак у квітні 2011 р. владика тут оселився і використовує 
державне майно поза правовим полем.

Саме з цього факту розпочнемо осібну мову про майнові претензії 
єпархії, котрі були частково реалізовані завдяки клієнтелі впливового в 
регіоні бізнесового клану братів Балог із політичною вивіскою – партія 
«Єдиний Центр». У 2008 р. з ініціативи голови партії, екс-глави секрета-
ріату Президента України Віктора Балоги започатковано процес непра-
вомірної передачі приміщень Наукової бібліотеки університету по вул. 
Капітульній, зокрема через облаштування нового бібліотечного примі-
щення в цоколі навчально-лабораторного корпусу по вул. Університет-
ській. Не випадково 13 грудня 2009 р. креатура В. Балоги – тодішній ректор 
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Ужгородського університету Микола Вегеш виголосив тематичну доповідь 
на вечорі пам›яті, присвяченому 60-річчю насильницької ліквідації 
Мукачівської греко-католицької єпархії та 20-річчю виходу її з підпілля.

Помпезне новосілля справили 18 жовтня 2010 р. Як повідомили 
сервільні медіа, «на знак вдячності владика нагородив за особисту 
допомогу в побудові приміщення бібліотеки і повернення єпископської 
резиденції голову Закарпатської організації партії Єдиний Центр Івана 
Балогу орденом третього ступеню преосвященного владики Андрія 
Бачинського»3. Фактично єпископ Мілан удостоїв цього ордена всіх тоді 
чільних представників клану, зокрема Віктора Балогу в січні 2013 р. (відра-
зу першого ступеня), його двоюрідного брата Василя Петьовку у вересні 
2012 р. (третього ступеня)4.

Як не парадоксально, представники на той момент всесильного 
клану ордени отримали, фанфари новосіль у державних будівлях 
відгриміли, проте майнові претензії єпархії так і не були врегульовані. 
Це випливло, коли в травні 2012 р. клієнтелу «Єдиного Центру» змістили 
з університетського керівництва. Нові очільники, серед них й автор цих 
рядків, відстоювали правові позиції в інтересах державного вишу. На тому 
акцентувалося на багатосторонніх перемовинах влітку 2012 р. з участю 
високопосадовців університету, міста, області та єпархії.

Мова йшла про дуже заплутаний клубок майнових претензій. 
Ось одна з них. Закарпатський окружний адміністративний суд 12 
червня 2012 р. зобов›язав Закарпатську обласну державну адміністрацію 
ухвалити рішення за результатами розгляду звернення «Провінції чина св. 
Миколая василіянського чину св. Йосафата в Україні» Мукачівської греко-
католицької єпархії від 2 січня 2012 р. (постанова набрала законної сили 22 
січня 2013 р.)5. Ця провінція – релігійна організація (зареєстрована в Єди-
ному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців 29 
грудня 2009 р.) позивалася до облдержадміністрації, що переадресувала 
Ужгородській міській раді прохання передати колишню каплицю пло-

3 Бібліотека УжНУ переїхала у нове сучасне приміщення // Mukachevo.net. – 2010. – 19 жовтня.
4 Орденом Преосвященного владики Андрея Бачинського нагородили Василя Петьовку на прохання греко-
католицької громади // Uzhgorod.in. – 2012. – 20 вересня; Мілан Шашік нагородив Віктора Балогу орденом 1 
ступеня Преосвященного владики Андрея Бачинського // Mukachevo.net. – 2013. – 19 січня.
5 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/24954870#. – 
Оприлюднено: 05.07.2012.
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щею 227 кв. м на вул. Волошина, 54 в Ужгороді, яка у квітні 1931 – квітні 
1945 рр. належала монастиреві василіян. Від грудня 1948 р. будівлею во-
лодіє Ужгородський університет, вона досі служить великою фізичною 
аудиторією. Щоправда, загальна площа цієї де-факто прибудови значно 
більша (503 кв. м) від заявленої у позові.

Згодом Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 1 
березня 2013 р. залишив без розгляду позов греко-католицької парафії 
Хрестовоздвиженського кафедрального собору до Ужгородської міської ради 
про визнання права власності на університетські будівлі на вул. Капітульній, 11, 
13, 18 загальною площею щонайменше 2 тис. кв. м (за нашими підрахунками). 
Адже позивач не забезпечив архівні довідки про їхню належність греко-
католицькій громаді у минулому, технічну документацію, докази свого 
правонаступництва за попереднім власником тощо6.

Незважаючи на відзначені судові фіаско, у листопаді 2013 р. єпархіальний 
єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік 
висловив на чотирьох сторінках майнові претензії до Ужгородського 
національного університету, котрий тоді перебував поза впливом братів 
Балог. Як випливало з претензійного листа, всупереч законодавству владика 
оформив право власності на цілісний майновий комплекс Наукової 
бібліотеки університету на вул. Капітульній, 9. Одночасно частина вулиці, 
де розташована бібліотека, перейменована на площу Андрея Бачинського.

Набуття право власності в цьому випадку на підставі рішення 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 25 березня 2009 р. 
є неправомірним. Це компетенція Кабінету Міністрів України. Тому 
згаданий комплекс (низка будівель) досі на балансі університету. Це, 
зокрема, засвідчує наказ Міністерства освіти і науки України «Про зак-
ріплення державного майна за Державним вищим навчальний закладом 
«Ужгородський національний університет»» від 30 березня 2017 р.7. У пе-
реліку нерухомого державного майна, що закріплене за університетом на 
праві господарського відання, є будівля бібліотеки на вул. Капітульній, 9 
площею 2 148,3 кв. м, яка, знову ж таки, неправомірно використовується 
як єпископська резиденція.
6 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/29763752. – 
Оприлюднено: 06.03.2013.
7 Міністерство освіти і науки України. – http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-04/7251/nmo-507.
pdf. – Оприлюднено: 30.03.2017.
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Тоді ж, у листопаді 2013 р., університет висловив занепокоєння за 

наслідки, по суті, рейдерської атаки на його майно. Адже самовільно, 
без належних погоджень розпочалися і тривали ремонтно-будівельні 
роботи. У претензійному листі єпископа Мілана це пояснено тим, що 
будівля в занедбаному й аварійному стані. Насправді, як повідомляли 
тоді університетські господарники, невідомі особи, найняті владикою, 
поетапно створили перешкоди для студентів і викладачів у користуванні 
їхньою бібліотекою, відрізали в бібліотечних приміщеннях системи 
опалення й водопостачання. Таким чином тисячі читачів були позбавлені 
доступу до духовних надбань в одній з найбільших книгозбірень регіону.

Владика у листі переконував, що в університеті збудована нова 
бібліотека, що не відповідає дійсності. У ту начебто нову бібліотеку він 
вимагав перенести «залишки книгосховища УжНУ». Найбільш цінні 
видання просив залишити у приміщеннях Наукової бібліотеки, котру вже 
називав «Резиденцією єпископів».

За мету владика поставив «відновлення історичного минулого та надання 
первинного вигляду цілісного комплексу як культової споруди і одночасно 
пам’ятки архітектури національного значення та її повне функціонування 
за призначенням». Із цим тодішнє керівництво вишу погоджувалося. 
Проте вносило істотне уточнення: первісно будівля Наукової бібліотеки 
була будівлею Ужгородської колегії, спадкоємцем і наступником якої є 
Ужгородський університет. Останній сам у силі провести реставраційно-
ремонтні роботи і зберегти «пам’ятку архітектури національного 
значення» функціонально доступною для наступних поколінь викладачів і 
студентів. За фінансово-господарським потенціалом університет – далеко 
не аутсайдер, як часто уявляють собі бажаючі заволодіти його майном. 
У 2013 р. річний бюджет вишу дорівнював половині міського бюджету 
Ужгорода. Найгірші періоди в університетській історії, коли ним управляли 
чи управляють призначені певним бізнесовим угрупуванням делегати 
з комплексом меншовартості, як-от: у 2005 – 2012 рр. та від 2014 р. донині.

У листопаді 2013 р. тоді самодостатнє керівництво університету 
подякувало владиці Мілану за допомогу, нехай непрохану. Як один із 
варіантів виходу із зачарованого кола, планувалося у відремонтованих 
приміщеннях розмістити філософський факультет (із теологічним 
відділенням), що мав з’явитися у складі вишу.
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Тоді ж майнові апетити Мукачівської греко-католицької єпархії не 
вичерпувалися університетськими будівлями на Капітульній, 9. Владика 
прагнув забрати в університету низку земельних ділянок і майнових 
комплексів на тій же вулиці Капітульній під номерами 11, 13, 18, які не 
вдалося вилучити у судовому порядку, але котрі начебто вкрай необхідні 
для облаштування парафіяльної адміністрації, церковного гуртожитку. На 
вул. Капітульній, 18 у дорадянський час містився церковний гуртожиток, 
а нині діє видавництво й адміністративно-господарські підрозділи 
університету. Єпископ Мілан непоступливо бажає тут відновити греко-
католицький гуртожиток для проживання зацікавлених студентів8.

Звісно, можна подивуватися від розмаху адміністративно-
господарських проектів, підприємливості та хазяйновитості згаданого 
єпарха. Однак реалії часто дисонують із деклараціями. Свого часу 
єпархія взяла в Ужгороді під опіку старий цвинтар на вул. Капушанській, 
що перебував у жалюгідному стані. Його передали греко-католицькій 
громаді в обмін на дозвіл звести поруч її дерев`яний храм. Як відзначили 
місцеві журналісти, могили всередині паркана навколо церкви справді 
доглядаються, а далі: «Все заросло, все порушене, все забуте і закинуте»9.

У листопаді 2013 р. єпархія озвучила не тільки першочергові майнові 
вимоги. У другій черзі заявлено претензії на університетські будівлі на вул. 
Капітульній, 26 (юридичний факультет, загальна площа близько 2,7 тис. 
кв. м) і на вул. А. Волошина, 54 (фізичний факультет, понад 3,4 тис. кв. м). 
Фігурувало в єпархіальних планах відчуження дороговартісних будівель 
на вул. Волошина під номерами 33, 35, 36, де десятками років знаходяться 
Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, відділ освіти 
Ужгородського району, дитячий садок. Владика просив назване вберегти 
із зауваженням, «якщо УжНУ використовує їх не за призначенням», то 
потрібно повернути греко-католицькій єпархії.

Якщо попередньо підсумувати, то єпархія розраховує забрати в 
університету престижну нерухомість (два десятки будівель) в історичному 
центрі Ужгорода загальною площею понад 10 тис. кв. м, а також прилеглі 
ділянки. Розрахунків про їхню ринкову вартість не маємо, але припускаємо, 
8 Владика Мілан про резонансний лист єпархії до прем’єр-міністра, парк перед собором та пам’ятник 
Андрію Бачинському // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
9 Гострич Я. Цвинтарі Ужгорода: місця пам’яті, історії і... глибокого сорому // Uzhgorod.in. – 2017. – 29 
жовтня.
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що йдеться про суму від 15 млн. дол. США і вище. Набуття цих активів 
просигналізує про дебют крупного гравця міської сфери послуг. Подібне 
призведе до перерозподілу робочих місць, адже перепрофільовані будівлі 
потребуватимуть обслуговуючого персоналу. Релігійна організація 
ризикує перетворитися на типову підприємницьку структуру.

Зауважимо, що Мукачівська греко-католицька єпархія виглядає доволі 
світською організованою силою, котра активно здійснює різновекторну 
майнову експансію всіма засобами, у т. ч. через суди різних інстанцій. 
Щоправда, не завжди успішно. Вищий господарський суд України 8 серпня 
2017 р. ухвалив рішення не на користь сторони, яку відстоювала єпархія10. 
Отож залишено чинною ухвалу Мукачівського міськрайонного суду від 23 січ-
ня 2015 р. про фальсифікацію (підроблення) рішення Івановецької сільської 
ради від 27 грудня 1999 р. про надання земельної ділянки благодійній като-
лицькій громадській організації «Милосердя». Скасовано державний акт на 
право постійного користування 5 га землі в урочищі Могилка для розміщен-
ня комплексу культових споруд: монастиря, церкви для паломників, шко-
ли-інтернату для дітей-сиріт, каплички, підсобного господарства.

Нерідкісними для єпархії є доволі прозаїчні скандали. Показові 
перипетії 2015 р. навколо скверу Марії Терезії та зведення меморіального 
комплексу в буферній зоні пам›ятки архітектури національного значення 
– Ужгородського кафедрального собору. Спірні питання стосувались 
нищення кам’яного муру і втручання в історичне середовище Замкової 
гори, в її планувальну структуру. 9 жовтня 2015 р. екскаватором частково 
зруйновано мур початку XIX ст. Одразу на сполох забили фахівці з 
архітектурної спадщини. Зруйноване досі не відновлено. Скандал став 
хрестоматійним, добре описаний в електронній енциклопедії «Вікіпедія» 
в україномовних матеріалах під гаслами «Мілан (Шашік)» і «Сквер Марії 
Терезії»11. З точки зору владики мур немає цінності, бо начебто відсутній 
на міжвоєнних фото12.

Актуальна програма мінімум економічної політики єпархії – заво-
лодіти всіма університетськими будівлями на вул. Капітульна, 9, демонту-

10 Єдиний державний реєстр судових рішень. – http://reyestr.court.gov.ua/Review/68263409. – 
Оприлюднено: 15.08.2017.
11 Мілан (Шашік) // uk.wikipedia.org/wiki/Мілан_(Шашік); Сквер Марії Терезії //uk.wikipedia.org/wiki/
Сквер_Марії_Терезії.
12 Владика Мілан про резонансний лист… // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
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вати непотрібні (неісторичні) й облаштувати за собором «гарний парк, як 
у часи Андрея Бачинського, з видом на долину Ужа», тобто привабливий 
оглядовий майданчик для охочих13. Частково це вдалося в сумнівний спосіб.

Наприкінці лютого 2014 р. багатій В. Балога повернув контроль над 
Ужгородським університетом, поставивши на чолі вишу нову креатуру 
– Володимира Смоланку. В інтересах Мукачівської греко-католицької 
єпархії у вересні 2015 р. ректор В. Смоланка безпідставно дозволив 
зруйнувати три капітальні будівлі (лабораторії фізичного факультету, 
матеріального складу, кріогенної дільниці загальною площею майже 
920 кв. м) та резеруару для води (54 кв. м) на вул. Капітульній, 9. Об`єкти 
звели для фізичного факультету в 1970-х рр. Їх первісну вартість у виші 
визначили сумарно у 222 тис. грн., а залишкову – 4,3 тис. грн. Насправді 
ринкова вартість є вищою у сотні разів. Натомість університет не отримав 
жодної компенсації.

Будівлю кріогенної дільниці розбивали спецобладанням два місяці. 
Унікальну установку з отримання рідкого азоту порізали на металолом і 
віддали із земельною ділянкою. У січні-лютому 2016 р. знищено інші будівлі. 
Будівельні матеріали з демонтованих приміщень не оприбутковано.

Ректор вирішив передати згадані будівлі у власність єпархії. 
Міністерство освіти і науки не заперечило їх передачу в комунальну 
власність за умови дотримання вимог законодавства. Проте чинне 
законодавство грубо порушено. Передусім відсутнє обов`язкове рішення 
обласної державної адміністрації. Вчену раду університету взагалі усунули 
від ухвалення надважливого питання.

Заплутану схему приховали постфактум. Ректор Ужгородського 
університету 28 лютого 2017 р. звернувся в Міністерство освіти і науки з 
проханням затвердити новий перелік нерухомого державного майна (219 
об`єктів) для закріплення на праві господарського відання. Оновлений 
перелік у міністерстві легалізували14. Туди «дивом» не потрапили три на-
звані будівлі з резервуаром, що перед тим були знищені.

Владика Мілан зробив наступний крок у ліквідації залишків 
університетської нерухомості на вул. Капітульна, 9. Він вимагає демонтажу 

13 Владика Мілан про резонансний лист… // Zakarpatpost.net. – 2017. – 19 жовтня.
14 Міністерство освіти і науки України. – http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-04-04/7251/nmo-
507.pdf. – Оприлюднено: 30.03.2017.
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наступних трьох будівель (відділення фізики ядра та елементарних 
частинок, дозиметричної лабораторії, складу будматеріалів) загальною 
площею понад 650 кв. м. Їх університет звів у 1960-х – 1970-х рр. У них 
розміщені електронні прискорювачі (мікротрон і бетатрон), на яких 
готують фахівців для атомних електростанцій. Аналогічні прискорювачі 
нині коштують 8 млн. євро. Загалом же земельна ділянка, науково-технічна 
документація, побудова приміщень для лабораторій та прискорювачів, 
прокладка комунікацій, переміщення, монтаж і налаштування обладнання 
обійдеться в 150-200 млн. дол. США15. Наскільки реальні офіційно названі 
цифри складно судити, проте йти на поступки єпархії за рахунок універ-
ситету наразі ніхто з обласної влади не захотів, переадресувавши пробле-
му на урядовий та міністерський рівні.

Підводячи підсумок зауважимо, що відзначені на конкретному 
фактичному матеріалі сучасні духовно-релігійні тенденції характеризують 
не лише винятково Мукачівську греко-католицьку єпархію. Нині 
спостерігається стійке сповзання низки конфесійно неспоріднених, 
навіть діаметрально протилежних і ворогуючих релігійних структур у бік 
світського «церковного бізнесу», що в цілому мало чим відрізняється від 
подібних феноменів у період пізнього середньовіччя та початку нового 
часу, коли римо-католицьку церкву потрясла затяжна Реформація. 
Майнова домінанта у життєдіяльності верхівки, нарочита матеріалізація 
її повсякдення віддаляє християнські та інші конфесії від їх первісних 
віровчень і функцій, нівелюючи морально-духовний авторитет. За 
таких обставин релігійні діячі та представники церковної бюрократії 
уподібнюються скомпрометованим державним діячам, поглиблюючи 
стагнацію всієї країни.

Резюме
Джерельною базою пропонованого дослідження служать медійні 

ресурси. Нижня хронологічна межа є початком урядування єпископа 
Мілана Шашіка, діяльність якого є визначальною для зауважених процесів. 
Відображено організаційні та інтелектуальні напрямки історичної 
політики Мукачівської греко-католицької єпархії, а також особливості 

15 Перенесення унікального комплексу електронних прискорювачів в УжНУ потребує мільйонних 
коштів // Закарпатська обласна рада (zakarpat-rada.gov.ua). – 2017. – 21 серпня.
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її майнової експансії. Наголошується, що нині в Україні загалом 
спостерігається стійке сповзання релігійних організацій у бік світського 
«церковного бізнесу», що нагадує подібні феномени минулого.

Ключові слова: єпархія, політика, майно, влада, університет.

Summary
The source of the proposed research are media resources. The lower 

chronological limit is the beginning of the administration of the bishop 
Milan Shashik, whose activities are determinative for the observed processes. 
The organizational and intellectual directions of the historical policy of the 
Greek Catholic Eparchy of Mukachevo, as well as the features of its property 
expansion, are shown in the article. It is noted that now in Ukraine there is a 
steady slippage of religious organizations towards secular “church business” 
that resembles similar phenomena of the past.

Key words: eparchy, policy, property, authority, university.


