
 

 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

21 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

29 березня  2022 року                                    с.Судилків                                № 1 

 

 

Про звернення Судилківської сільської ради VІІІ 

скликання до священнослужителів та парафіян 

Українських православних церков Московського 

патріархату, розташованих на території 

Судилківської сільської територіальної громади 

     

 

Відповідно до статті 25 та пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 
  

1. Підтримати звернення до священнослужителів та парафіян Українських 

православних церков Московського патріархату, розташованих на території Судилківської 

сільської територіальної громади, згідно з додатком.  

2. Судилківському сільському голові Тетяні Котик забезпечити опублікування рішення 

та звернення на офіційному сайті Судилківської сільської ради та у місцевих друкованих 

засобах масової інформації. 

  

 

 

Сільський голова            Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення 21 (позачергової) сесії сільської 

ради VIII скликання від 29.03.2022 року № 1  

  

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Судилківської сільської ради VІІІ скликання до священнослужителів та 

парафіян Українських православних церков Московського патріархату, розташованих на 

території Судилківської сільської територіальної громади 
  

Православна церква Московського патріархату в Україні упродовж свого існування на 

теренах нашої держави виступала знаряддям зросійщення українського народу, досі 

залишається провідною інформаційною силою у війні, яку веде Російська Федерація проти 

України.  

Для прикриття антидержавної діяльності структури Російської православної церкви на 

теренах України УПЦ МП присвоїла собі назву «Українська православна церква». Внаслідок 

цієї умисної маніпуляції мільйони українців зазнають великого ошуканства, оскільки 

переконані, що ходять до української церкви. Перебування в молитовній та євхаристичній 

єдності з Московським Патріархатом, навіть після прийняття рішення не поминати за 

Божественною літургією Патріарха Кирила, виставляє вірних УПЦ перед їхніми друзями, 

родичами та побратимами ворожими колабораціоністами та зрадниками.  

Предстоятель УПЦ (МП) Митрополит Онуфрій і досі згадує Патріарха Кирила за 

богослужінням, що за церковними канонами робить усіх членів цієї структури 

опосередкованими учасниками цього згуртування. Гинуть наші діти, тому майбутнє з Росією та 

РПЦ неможливе.  

Не підлягає поясненню, а тим більше виправданню те, що центр і осередок Української 

православної церкви (Московського патріархату) знаходиться в Москві і є складовою частиною, 

за статутом самої РПЦ, загальної структури Російської Православної Церкви.  

На сьогодні не чути благань патріарха до президента РФ про припинення вогню, не чути 

від нього молитов за український народ, а навпаки – чути його благословення на це беззаконня. 

У сьогоднішні важкі дні ми бачимо, як об’єднуються люди, партії, різні об’єднання для того, 

щоб працювати на благо перемоги. Тому і священнослужителі, ті, хто є прикладом для людей, 

проповідують любов один до одного, мають показати приклад іншим і об’єднатись в єдине ціле 

для спільної мети. У нас є визнана Православна Церква України, яка служить своєму народу і 

двері її відкриті для усіх бажаючих та є єдиною канонічною правонаступницею Київської 

митрополії.  

Православна Церква України керується Святим Письмом та Священним Переданням, 

канонами Православної церкви, Патріаршим та Синодальним Томосом, зберігає внутрішню 

єдність та закликає духовенство і вірних усі питання, які виникають, обговорювати та 

вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братньої любові, уникаючи 

розпалення ворожнечі, протистоянь та розділення, а не зомбує вірних сектантськими методами.  

Зважаючи на вищевикладене, враховуючи потурання російській владі, з метою 

консолідації українського народу, вимагаємо від священнослужителів Українських 

православних церков Московського патріархату, а саме: священика Української Православної 

Церкви Московського Патріархату Свято-Іллінської та Української Православної Церкви 

Московського Патріархату Свято-Покровської церкви - Багінського Володимира 

Олександровича, священика Української Православної Церкви Московського Патріархату 

Свято-Покровської, Української Православної Церкви Московського Патріархату 

Преподобної Параскеви Сербської та Української Православної Церкви Московського 

Патріархату Свято-Іоанно Богословської церкви - Щвеця Петра Петровича,  священика 

Української Православної Церкви Московського Патріархату Свято-Михайлівської церкви та 

 Української Православної Церкви Московського Патріархату Святої Параскеви – Васьківа 

Мирослава Ігоровича, священика Української Православної Церкви Московського 

Патріархату Свято-Михайлівської церкви – Ерзака Романа Павловича,  священика 



Української Православної Церкви Московського Патріархату Свято-Дмитрівської церкви - 

Смота Володимира Юрійовича, священика Української Православної Церкви Московського 

Патріархату Свято-Покровської церкви – Лаврука Романа Сергійовича, священику Свято–

Різдво-Богородичного монастира Московського патріархату – Мітенка Василя 

Миколайовича, священика Української Православної Церкви Московського Патріархату 

Свято-Миколаївської церкви – Писарівки Юрія Анатолійовича, священика Свято-

Михайлівського храму Московського Патріархату – Бондара Олександра Павловича, 

 священика Української Православної Церкви Московського Патріархату Святого Георгія 

Побідоносця – Скакуна Володимира Миколайовича, священика Української Православної 

Церкви Ікони Божої Матері Казанської Московського Патріархату – Глуханюка Богдана 

Миколайовича, священика Української Православної Церкви Московського Патріархату 

Свято–Дмитрівської парафії – Савчак Романа Романовича, розміщених на території 

Судилківської сільської територіальної громади до 08 квітня 2022 року вжити необхідних 

заходів щодо зміни канонічного статусу церкви, що перебувають під юрисдикцією 

Московського патріархату, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне 

єднання з Православною Церквою України. 

Відповідь про прийняті рішення просимо направити на адресу Судилківської сільської 

ради до 08.04.2022 року. 

  

Депутати Судилківської сільської ради 
 

 


