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Православної Церкви України в Покровському на Січеславщині 

21 квітня в священний день великого православного християнського дня - Вербної неділі в 
Покровське на Сі- 

чеславщині зібралися учасники Революції Гідності, АТО, 

волонтери, письменники, митці, старшина декількох по- 

тужних підрозділів МГО "Міжнародний союз козаків "Запо- 

розька Січ" з Запорожжя, Дніпра, Мелітополя, Василівки, 

Пологівського, Запорозького, Новомиколаївського районів 

шеновні берегині, всі хто приймав активну участь в історич- 

них та доленосних для України рішень минулого року про 

підтримку Томосу і створення Єдиної Православної Церкви 

в Україні. Вельмишановний наш священник ПЦУ отець Олек- 

сандр, відома в областях та районах областей як освічена, 

інтелигентна та висококультурна і смілива людина запросив 

всіх вірян та козацьку патріотичну громадськість на урочисте 

та знакове для Покровського району відкриття в центрі міста 

нового храму ПЦУ.  

Велика кількість прихожан, козаків в перший світлий день на 

молебні свідчили про підтримку народу історичної справед- 

ливості та розширення кількості прихильників повернення до 

великих православних християнських витоків віри з князя-праителя Київської Руси-України 
Володимира Святого, який 

першим повів всіх пл світлому і правильному шляху до Бога, 

за допомогою Констанинопольського Патріархату почав важ- 

ливий процес цивілізації, освіти, роз"яснення святих і гуман- 

них норм етичного і людського життя згідно вічної путєводної 

зірки-десяти Заповідей Христа. Отець Олександр настоятель 

храму Всіх Святих провів прекрасний Молебень, з щирими  

добрими словами Святого писання та поваги до пастви. Хор 



з юнаків та молоді чудово співав, а атмосфера в храмі була  

урочистою і світлою. В своїй промові до присутніх священник 

отець Олександр цікаво розповів про важливу сутність свята 

Вербної неділі, необхідність порозуміння між вірянами, добрі 

стосунки, повагу до старших, любов до молодших, закликав 

з повагою відноситися до героїв-воїнів, захисників України  

всіх часів, підтримки правильного і притаманного цивілізацій- 

ного руху України до Європи. Всі присутні щиро привітали отця Олександра і таку важливу в 
житті покровської громади 

як відкриття церкви ПЦУ. 

Отець Олександр люб"язно надав слово і представникам ві- 

рян і запорозьких козаків. В свої промові як Голова Великої 

Ради отаманів Запорозького козацтва привітав таку визначну 

подію, яку ми довго очікували, а козаки Покровського полку 

активно допомагали і одними з перших підтримали створен- 

ня Єдиної Української Православної Церкви, нині Православ- 

ної Церкви України. Учасники запорозького патріотичного ко- 

зацького руху опору агресорам і окупантам, знагоди п"ятої 

річниці боротьби урочисто отримали Універсали, які були 

освячені в церкві Всіх Святих. Підкреслена необхідність і на- 

далі розширяти співпрацю та надавати допомогу в продов- 

женні співпраці з ПЦУ та створення Каплички в Покровсько- 

му силами запорозьких козаків. Від старшини подякував отцю Олександру за духовне 
освячення моральну підтримку 

побратимів в самі гарячі та складі часи початку боротьби з 

бандитами і окупантами в 2014-му році в операціях "Дозор". 

"Перехоплення" та "Козацький волонтер". На добру пам"ять 

подарував храму один з перших екземплярів загальнодер- 

жавного інформаційного проекту-альманаху "Українське па- 

тріотичне козацтво", який особисто освятив та тримав у своїх 

святих руках Патріарх Філарет результат нашої спільної творчої роботи, за допомоги керівника 
Всесвітньої генеральної асамблеї нащадків козацьких родів Ігора Мазепи. Далі 

виступив отаман Покровського осередку МГО "Міжнародний 



союз козаків "Запорозька Січ", учасник оборони області, во- 

лонтер Микола Никіпілий, він звітував про проведену роботу 

та закликав й надалі підтримувати ПЦУ, запросив всіх на за- 

ходи на честь отамана Івана Сірка в серпні і привітав учасни- 

ків бойових дій-козаків-захисників держави і народу з великою подією в культурному і 
релігійному життя Покровсь- 

кого.  

Отець Олександр був нагороджений козацькою медаллю "За 

хисник України" та освятив проведення Ради отаманів де при 

сутні висловили згоду та підтримку Дмитру Сухініну на проведення Дня козацьких перемог в 
Запоріжжі, затвердили 

план операції "Козацький волонтер", створення Літопису істо- 

рії сучасного Запорозького козацтва, участь у навчаннях ко- 

заків в підрозділах територіальної оборони України, прове- 

дення 24 квітня координаційної ради в Мелітопольській РДА 

Запорізької області та Всеукраїнського культурно-історичного 

заходу на підтримку Доктрини інформаційної безпеки України 

-Круглого столу в Києві в музеї Гетьманства по історії Укра- 

їнської революції. 

Хвилиною мовчання вельмишановні учасники Ради отаманів 

вшанували світлу добру пам"ять загиблих за свободу України учасників АТО і ООС. 

В урочистих заходах та Раді отаманів прийняли активну участь Валерій Свідерський, 
Володимир Лютий, Іван Нонка, 

Олег Гринчук, Микола Некіпілий, Олександр Горб, Павло Білан, козак характерник 
ПавлоРябоволенко,Анатолій Цвятков з 

дружиною-берегинею козацького руху, актив Покровського полку. Урочистим виконанням 
державного Гімну України були завершені заходи в Покровському. 

Велику шану віддали запорозькі козаки великим пращурам  

біля Хреста Перемоги над ворогом Війська Запорозького під 

орудою видатного отамана Івана Дмитровича Сірка та похо- 

ваним в величезному кургані стародавнім дружинникам  

Київської Руси-України. 

Для проведення результативної роботи з молоддю і в громаді передав важливі матеріали для 
розповсюдження  



та підтримки політичного курсу держави на вступ України 

до Північно-Атлантичного Альянсу, як надійного чинника 

захисту України від будь-якого ворогу. 

 

 

З повагою, 

Голова Українського  

козацького патріотичного 

руху інформаційного спротиву 

агресорам і окупантам, член НСЖУ Дмитро Сухінін (Гора) 


