
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дванадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

" 18" квітня  2022 р.   смт Ємільчине №2173 

 

Про  депутатське звернення до 

священнослужителів та парафіян  

Української православної церкви 

 (Московського патріархату) 

 

      Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради  до священнослужителів та парафіян 

Української православної церкви (Московського патріархату) (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення.  

 

3. Надіслати звернення до священнослужителів та парафіян Української православної церкви 

(Московського патріархату). 

  

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до 

рішення  12 сесії, другого пленарного 

засідання селищної ради VІІІ 

скликання від 18.04.2022 року №2173 

 

 

                                                                                        Священнослужителям та парафіянам 

                                                                                 Української православної церкви 

                                                                       ( Московського патріархату) 

 

Звернення депутатів Ємільчинської селищної ради Житомирської області до 

священнослужителів та парафіян Української православної церкви (Московського 

патріархату)  на території Ємільчинської територіальної громади 

 

       Ми, депутати Ємільчинської селищної ради, цим зверненням висловлюємо чітку і 

однозначну позицію територіальної громади щодо необхідності припинення діяльності 

російської православної церкви в особі УПЦ МП на території нашої громади. 

      Сьогодні росія веде жорстоку і нелюдяну війну проти України і українців, намагаючись 

винищити нас як націю. Вони вбивають наших воїнів, бомблять і розстрілюють мирних 

жителів, знущаються над літніми людьми, ґвалтують і вбивають наших дітей та жінок, 

катують українців у підвалах. І в цей же час цинічно грабують наші   будинки, займаються 

мародерствами і стирають з лиця землі українські міста. 

       І цю кровожерливу війну повністю і відкрито підтримує російська православна церква на 

чолі з так званим патріархом кірілом. Більше того, кіріл заохочує і благословляє окупантів 

продовжувати вбивати наших братів і сестер. 

      За таких умов продовжувати підпорядковуватися Московському патріархату означає 

прямо підтримувати геноцид власного народу і фінансувати війну, яку розгорнула росія та 

12.05.2022 року відбувся синод УПЦ МП на якому вище церковне керівництво повністю не 

відмежувалося від російської православної церкви, не засудило дії кіріла за підтримку війни, 

а звинуватило українську владу в провокуванні конфлікту, що є недопустимим і повністю 

розкриває антиукраїнську сукупність УПЦ МП. 

     Саме через це багато священнослужителів та громад відмовляються бути  в одній структурі 

російської православної церкви в особі УПЦ МП. 

     Після надання Вселенським патріархом у 2019 році автокефалії Київській митрополії, 

єдиною канонічною автокефальною православною Церквою на території України є 

Православна церква України на чолі з митрополитом Київським Епіфанієм. 

     Тому ми, депутати Ємільчинської селищної ради, закликаємо всі церкви, що належать до 

УПЦ МП, провести парафіяльні збори та прийняти рішення про перехід у підпорядкування 

Православної церкви України. Цим самим висловити свою активну позицію щодо росії та 

московського патріархату і назавжди позбавитися від московського ярма. 

     Ми у жодному разі не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, але переконані, що настав 

час обірвати всі зв’язки  із російською федерацією та загалом зі всім російським. Адже на кону 

національна безпека України, життя наших громадян і цілісність нашої держави. 

Слава Україні! 

 

За дорученням депутатів селищної ради 

Ємільчинський селищний голова                                           Сергій  

ВОЛОЩУК 
 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

12 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про  депутатське звернення до священнослужителів та парафіян Української 

православної церкви  (Московського патріархату)» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 




