
    
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХI  СЕСІЯ  VIII   ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

    РІШЕННЯ   

від “ 28 ”  квітня  2022 р.                  Стрий                                      № 1133

Про звернення депутатів Стрийської міської 
ради Львівської області VIІI демократичного
скликаннядо ієрархів Української Греко-Католицької 
Церкви та Православної Церкви України щодо переходу 
на григоріанський календар

Розглянувши звернення депутатів Стрийської міської ради Львівської 
областідо ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та Православної Церкви 
України щодо переходуна григоріанський календар, керуючись  Конституцією 
України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області VIІI скликання 
міська рада вирішила:

1. Підтримати звернення депутатів Стрийської міської радиЛьвівської області 
до ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та Православної Церкви 
України щодо переходу на григоріанський календар (додається).

2. Доручити секретарю Стрийської міської ради М.Бернику направити 
звернення депутатів до ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та 
Православної Церкви України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову О.Канівця.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
до рішення ХХІ сесії 

Стрийської міської ради
VІІІ демократичного скликання

 №1133 від 28квітня 2022 р.

Звернення до ієрархів Української Греко-Католицької Церкви та 
Православної Церкви України щодо переходу на григоріанський календар

Ваше Блаженство!

Початок повномасштабної війни проти України остаточно засвідчив 
прагнення росії. Її метою є руйнування України як держави та упокорення 
українського народу. путін, його поплічники та армія кремлівських 
пропагандистів відкрито заявляють, що незалежної України та українського 
народу не існує.

Сучасна російська верхівка, підтримувана абсолютною більшістю росіян, 
продовжує багатолітні імперські традиції російської держави у нищенні 
української ідентичності, культури, мови. Усе це постійно супроводжувалося 
заходами фізичної розправи над українцями шляхом збройної агресії, 
Голодоморів, репресій проти української еліти. 

Російська верхівка постійно докладала зусиль, аби довести, що українці є 
росіянами. Для цього шляхом заборон, примусу і маніпуляцій постійно 
підживлювався міф про єдиний народ, у якого нібито спільна історія і традиції. 

Цю лінію москва впроваджувала й у релігійному житті. Контрольована 
кремлем російська православна церква була і залишається інструментом 
політики поглинання України. Поруч з російською мовою і культурою церква 
та релігія використовуються, як засіб «м’якої сили» з метою утримування 
українського народу в сфері впливу москви. 

Водночас, українці продовжують вести тривалу боротьбу не лише за свою 
незалежність і самобутність, але й виборюють право бути повноправним 
членом Євроатлантичного простору. Абсолютна більшість українців давно 
прагне назавжди закріпитися в сім’ї вільних європейських націй. Аби досягти 
цієї мети, ми повинні відновлювати історичну справедливість й у всіх сферах 
державного та суспільного життя, наголошувати, що Україна була, є і буде 
частиною західної цивілізації.

   Великдень 2022 року католики і православні відсвяткували в час 
безпрецедентно жорстокої війни росії проти України. Цьогорічний Великдень 
для нас, як маніфест, що життя перемагає смерть, а світло завжди понад 
темрявою. 

Тому сьогодні знову актуально підняти питання про перехід усіх 
православних (православні, греко-католики) України на новий календар. 
Знаємо, що 25 грудня святкував Різдво князь Володимир, тобто ми не робимо 



щось інше, як тільки повертаємось до того, що було від початків утвердження 
християнства на українських землях. 

Якщо ще минулого року це була богословська подія, яка не могла 
корегуватися жодними історичними чи політичними подіями, окрім 
планетарного уточнення, то сьогодні ми не хочемо бути в числі цивілізаційної 
відсталості, а отже, календарного невігластва, і перебувати «в одній спілці» з 
московською православною церквою, яка постійно використовувала і 
використовує розрізнення релігійного календаря як протиставлення західній 
християнській традиції. А її головний «віруючий» неадекватний і цинічний  
людиноненависник путін з хворобливими амбіціями на світове панування, 
безбожно нищить Україну. 

Беручи до уваги зазначене вище, Стрийська міська рада звертається до 
Вас з проханням провести Синоди Української Греко-Католицької Церкви та 
Православної Церкви України й ухвалити рішення про перехід на 
григоріанський календар,  який в свій час підготував та опублікував в 
Молитовнику Андрей Шептицький ще у 1943 році. Це дасть нагоду українцям 
об’єднатися з світовим християнством.

Вирішивши це календарне питання, яке має прийняти одночасно вся 
християнська спільнота, ми зможемо значною мірою позбутися роздвоєності, 
зможемо вийти на новий рівень духовного і світського життя в Україні.  
Перехід у відзначенні церковних свят з юліанського на григоріанський 
календар стане ще одним важливим кроком на шляху європейського поступу 
України. Перехід на григоріанський календар дасть змогу поєднати духовно-
релігійне, культурне і побутове життя українців з народами світу.

У світлі дні Великодніх свят зичимо Вам здоров’я, миру та Божої ласки.
Христос Воскрес!
Воскресне Україна!

Підтримано рішенням ХХІ сесії 
VIІI демократичного скликання

Стрийськоїміської ради
Львівської області 

від28 квітня 2022 № 1133.


