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Із набуттям чинності Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» в редакції від 31.01.2019 року релігійні громади, які добровільно 
об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб набули права 
змінити підлеглість у канонічних та організаційних питаннях відповідної 
релігійної громади.

Однією із перших на Хмельниччині стала громад, яка вирішила 
реалізувати надане їй Законом право стала «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО- 
ПОКРОВСЬКОЇ ПАРАФІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. 
СУТКІВЦІ».

23 лютого 2019 року Релігійною громадою Свято-Покровської парафії 
села Сутківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії Української 
православної церкви було проведено загальні (парафіяльні) збори членів 
релігійної організації на яких розглядалося питання про зміну підлеглості у 
канонічних та організаційних питаннях відповідної релігійної громади.

Так, вищевказаними зборами було вирішено змінити підлеглість у 
канонічних та організаційних питаннях Релігійної Громади Свято-Покровської 
парафії села Сутківці Ярмолинецького району Хмельницької єпархії УПЦ та 
перейти під канонічне підпорядкування Управління Хмельницької єпархії 
Православної церкви України та у зв’язку із зміною підлеглості змінити Статут 
релігійної організації.

Таким чином, громада у порядку передбаченому ст. 8 ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації» фактично вирішила змінити канонічне 
підпорядкування із УПЦ Московського Патріархату на Православну церкву 
України, що підтверджується Протоколом №1 загальних зборів членів релігійної 
організації від 23.02.2019 року.

В подальшому, в порядку передбаченому ст. 14 «Про свободу совісті та 
релігійні організації» розпорядженням Хмельницької обласної державної 
адміністрації від 27.03.2019 року №213/2019-р було вирішено зареєструвати 
статут релігійної організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ



ПАРАФІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С.СУТКІВЦІ 
ЯРМОЛИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» у новій редакції.

Проте, на даний час рішення громади прийняте у встановленому законом 
порядку ігнорується та окремими особами вчиняються умисні дії спрямовані на 
розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів громадян у 
зв’язку з їх релігійними переконаннями, незаконне утримування релігійних 
споруд, перешкоджання здійсненню релігійних обрядів у Свято-Покровській 
церкві, що розташована по вул. Соборній, 18 у с. Сутківці Ярмолинецького 
району Хмельницької області.

Так, 08 квітня 2019 року близько 11:00 год невідомі особи, приїхавши на 
мікроавтобусі білого кольору почали вивозити майно із приміщення Свято- 
Покровської церкви. Члени релігійної громади, які прибули на місце подій 
помітили близько 30-40 осіб, що здійснювали блокування входу в церкву з 
метою перешкоджання до неї доступу громадян. Також, члени громади с. 
Сутківці прохали осіб, що перешкоджали входу у церкву надати вільний доступ 
до неї як релігійної споруди та з метою перевірки наявності та схоронності 
майна що належить громаді, на що отримали відмову із нецензурною лайкою та 
образами на релігійній основі.

Разом з тим, на місці події 08.04.2019 року були працівники 
Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, які свою 
присутність обмежили бездіяльністю та жодних дій щодо встановлення 
законного порядку не вчинили.

Крім того, Свято-Покровська церква є Пам’ятником архітектури XV ст. 
який охороняється державою та пошкодження якої карається законом, про що на 
фасаді церкви міститься відповідна меморіальна табличка.

Проте, всупереч ст. 22 ЗУ «Про охорону культурної спадщини» в церкві 
здійснюються будівельні та інші роботи без наявності відповідних дозволів 
органів державної влади, що призводить до втрати автентичності пам’ятки 
архітектури.

З огляду на вказані обставини, члени «РЕЛІГІЙНОЇ ЕРОМАДИ СВЯТО- 
ПОКРОВСЬКОЇ ПАРАФІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С. 
СУТКІВЦІ», Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Сутківці, вул. 
Соборна, 18. звернулися до Ярмолинецького відділу поліції ЕУНП в 
Хмельницькій області із повідомленням про вчинення кримінальних 
правопорушень за наслідками якої провохоронним органом жодних заходів 
здійснено не було.

Частиною 3 статті 8 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» 
передбачено, що держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у 
канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її 
межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості 
шляхом внесення відповідних змін до статуту (положення) релігійної громади. 
Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до 
статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади. Такі загальні збори 
релігійної громади можуть скликатися її членами.

Частиною 4 ст. .17 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» 
передбачено, що культова будівля та інше майно, які становлять історичну, 
художню або іншу культурну цінність, передаються релігійним організаціям і 
використовуються ними з додержанням установлених правил охорони і 
використання пам'яток історії та культури.



Частиною 9 тієї ж статті Закону передбачено, що самовільне захоплення 
культових будівель чи привласнення культового майна не допускається.

Разом з тим, «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТО-ПОКРОВСЬКОЇ ПАРАФІЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ С.СУТКІВЦІ ЯРМОЛИНЕЦЬКОГО 
РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», яка раніше користувалася вказаною 
культовою спорудою на даний час не може використовувати її через самовільне 
захоплення іншими особами, які були не згідні з рішенням про зміну 
підлеглості.

Окремо звертаємо Вашу увагу, що незважаючи на те, що Свято- 
Покровська церква є Пам’ятником архітектури XV ст. який охороняється 
державою та пошкодження якої карається законом, про що на фасаді міститься 
відповідна меморіальна табличка дана церква не включена до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України.
(Ьцр://тіпси1їїкти.£ОУ.иа/соШго1/и1УриЬ1І5Ь/о1Тісіа1саІеаогу?саІ: іб=244910406). 
що ставить під загрозу можливість її захисту як об’єкта культурної спадщини.

Прошу моє звернення підтримати як депутатський запит та 
направити на розгляд до Головного управління Національної поліції в 
Хмельницькій області, прокуратури Хмельницької області та до Хмельницької 
обласної державної адміністрації'. Та з огляду на вказані обставини, з метою 
забезпечення захисту гарантованих Конституцією та Законами України прав 
громадян на здійснення релігійних обрядів, організації охорони пам'ятки 
архітертури XV ст., та включення її до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України, припинення її використання особами без 
правовстановлюючих документів та припинення дій осіб спрямованих на 
здійснення самовільного захоплення культових будівель та привласнення 
культового майна просимо в межах наданих Вам повноважень здійснити 
перевірку відомостей викладених у даному зверненні та вжити невідкладних 
заходів щодо відновлення законності та збереження пам’ятки архітектури в 
автентичному вигляді.

З повагою
депутат обласної ради А.Панчук


