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 Украјинска служба безбедности (СБУ) саопштила је у да је пронашла "сумњиве" руске
држављане, велике суме готовине у различитим валутама и проруску литературу током
рације на хиљаду година стар манастир у Кијеву коју је Москва оценила "безбожном".

  

Рација је извршена у комплексу Кијевопечерске лавре у оквиру операција за које је СБУ
навео да је обављена у циљу супростављања сумњивим "субверзивним активностима
руских специјалних служби".

  

Та локација је украјинско културно благо, а такође је и седиште крила Украјинске
православне цркве коју подржава Русија, која потпада под Московску патријаршију.

  

СБУ је у саопштењу саопштила да је проверено 350 објеката који припадају Украјинској
православној цркви и 850 људи. У њему се не помињу било каква непосредна хапшења.
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"Више од 50 људи је прошло дубинска контраобавештајна истраживања, укључујући и
коришћење полиграфа. Међу њима нису били само држављани Украјине, већ и странци,
посебно држављани Руске Федерације који су се налазили на територији објеката",
наводи се у саопштењу.

  

Речено је да су неки имали украјинске пасоше "са знацима фалсификовања или
оштећења" и, у наслову саопштења на свом веб сајту, неке од руских држављана описује
као "сумњиве".

  

Портпаролка руског министарства спољних послова Марија Захарова рекла је да нема
оправдања за напад на манастир у Кијеву и упоредила "кијевски режим" са Бахусом,
римским богом вина чије се име на руском језику често повезује са неморалом и хаосом.

  

"Ово је само нека врста тоталне безбожне баханалије. За ово нема оправдања ни
објашњења", рекла је Захарова за радио Спутњик.

  

Руска православна црква оценила је претрес као "чин застрашивања".

  

(РТС)
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