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школа правових знань1. Як оформити запит на інформацію?

Запитувач має право звернутися до роз-
порядника інформації із запитом на інфор-
мацію незалежно від того, стосується ця 
інформація його особисто чи ні, без пояснен-
ня причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індиві-
дуальним або колективним. Запити можуть 
подаватися в усній, письмовій чи іншій формі 
(поштою, факсом, телефоном, електронною 
поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній 
формі.

Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, пошто-

ву адресу або адресу електронної пошти, а 
також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, на-

доступ до публічної інформації

дян, відповідь має бути надана не пізніше 48 
годин з дня отримання запиту. Клопотання 
про термінове опрацювання запиту має бути 
обґрунтованим.

Якщо запит стосується надання велико-
го обсягу інформації або потребує пошуку 
інформації серед значної кількості даних, 
розпорядник інформації може продовжити 
строк розгляду запиту до 20 робочих днів з 
обґрунтуванням такого продовження. Про 
продовження строку розпорядник інформації 
повідомляє запитувача в письмовій формі не 
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання 
запиту. 

3. Чи стягується плата за надання ін-
формації?

не оплатила передбачені законом фактичні 
витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інфор-
мацію, передбачених частиною п'ятою статті 
19 Закону.

5. Як оскаржити рішення, дії чи безді-
яльність  розпорядника інформації?

Рішення, дії чи бездіяльність розпоряд-
ників інформації можуть бути оскаржені до 
керівника розпорядника, вищого органу або 
суду.

Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» не поширюється на відносини 
щодо отримання інформації суб'єктами 
владних повноважень при здійсненні ними 

пропозиції до проекту закону 
україни “про ринок земель”

Громадяни пропонують 
зменшити граничну максимальну 
площу земельних ділянок для 
ведення товарного сільськогоспо-
дарського виробництва у приват-
ній власності однієї особи до 100 
– 500 гектарів. Під час дебатів на 
засіданні  профільного комітету 
народні обранці дійшли висно-
вку, що пропозиція слушна і один 
власник  та  члени  його  родини 
зможуть  мати  у своєму володінні 
значно менше, ніж 2100 гектарів. 

Привертають також увагу 
пропозиції щодо кола покупців 
сільськогосподарських земель. 
Зокрема, сільгоспвиробники 
Одеської, Миколаївської, Запо-
різької, Донецької, Дніпропетров-

ської, Кіровоградської областей 
та Автономної Республіки Крим 
запропонували до набувачів 
сільськогосподарських земель 
включити юридичних осіб. 

- Однак така позиція супе-
речить вимогам фермерів, 
власників паїв, які категорично 
виступають  проти продажу 
земель сільгосппризначення іно-
земцям, олігархам, юридичним  
особам з метою недопущення їх 
на ринок земель. Адже  дозвіл 
на придбання землі юридичними 
особами може  стати таким  собі 
“золотим ключиком”, з допомогою 
якого великий  капітал зможе від-
крити “скриньку Пандори” щодо 
масштабної скупки та спекуляції 
землею. Отже парламентарям, 
власникам паїв, усім зацікавле-
ним особам  доведеться шукати 
компроміс  із цього гострого 
питання. 

Асоціація фермерів та приват-
них землевласників Херсонської 
області, фермери з Вінницької та 
Запорізької областей пропонують 
встановити черговість переваж-
ного права на купівлю земель 
сільськогосподарського призна-
чення у разі відмови держави 
від такого права. А ось фермери 
Луганщини, Миколаївщини, 
Хмельниччини  та науковці із Сум 
обґрунтовують свої  пропозиції 
стосовно того, щоб надати таке 
переважне право, насамперед, 

орендарям або власникам сусід-
ніх земельних ділянок. Земле-
власники з Дніпропетровщини 
наполягають на тому, щоб надати 
власнику землі право самому 
визначати покупця своєї землі. 
Заборонити змінювати цільове 
призначення не лише ділянок, 
що набуваються у власність із 
земель державної та комуналь-
ної власності, а й для наділів, 
які переходять у власність інших 
осіб, тобто приватної власності. 
На цьому  наполягають здебіль-
шого власники  паїв  Луганської, 
Київської, Запорізької областей.

Ще  радикальніші пропозиції 
надійшли щодо цього положення 
Закону  від селян з Прикарпаття, 
які вважають за потрібне запро-

вадити мораторій на здійснення 
зміни цільового призначення осо-
бливо цінних земель.

Левова частка пропозицій 
стосовно вимог до покупців 
земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення зводиться 
до встановлення більш жорстких 
вимог до покупця землі. Зокрема, 
сподвижники земельної рефор-
ми з Прикарпаття та Луганської 
області пропонують надати право 
на купівлю цих земель грома-
дянам, які мають громадянство 
України не менше 5 років, сіль-
ськогосподарську  освіту, досвід 
роботи на землі та  проживають у 
селі. А фермери з Миколаївщини 
надали обґрунтовану пропози-
цію, в разі реалізації якої землю 
сільгосппризначення  зможуть  
викупити лише ті громадяни, які 
пропрацювали на землі 5 років і 
більше. Громади з Дніпропетров-
щини, Кіровоградщини, Черні-
гівщини наполягають на  тому, 
щоб законодавець додав до цієї 
норми  ще й вимогу стосовно 
того, що такі покупці землі мають 
право на її придбання, якщо вони 
господарюють на ній. 

Стосовно консолідації земель 
сільськогосподарського призна-
чення громадяни пропонують, в 
основному, виділити в окремий 
Закон главу 4 проекту “Консоліда-
ція земель сільськогосподарсько-
го призначення”. 

- Формування єдиних інвести-
ційно привабливих масивів, зруч-
них для обробки - це нагальна  
потреба часу, адже в результаті 
розпаювання нині сільгоспугіддя 
нагадують шахівницю, що суттєво 
заважає налагодити ефективне 
товарне виробництво на селі, - 
зазначає з цього приводу Голова 
Держземагентства Сергій  Тим-
ченко.

Значна кількість пропози-
цій щодо земельної реформи 
стосується змін до інших законо-
давчих актів. Зокрема, йдеться 
про встановлення обов’язкових 
внесків до бюджетів сільських 
(селищних) рад на розвиток соці-
альної сфери та інфраструктури 
села у розмірі один відсоток від 
орендної плати, або від вартості 
проданої земельної ділянки, або  
від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.

Громадяни, які переймають-
ся долею земельної реформи, 
пропонують розробникам закону 
детально виписати положення 
законодавчого акта, щодо ство-
рення Державного земельного 
(іпотечного) банку. Вони турбу-
ються про те, щоб після його 
прийняття система кредитування 
сільгоспвиробника якомога швид-
ше запрацювала. 

Так, фермери з Донеччини 
ведуть мову про  надання еконо-
мічної підтримки сільськогоспо-
дарським товаровиробникам з 
боку держави, зокрема, шляхом 
зменшення ставок за кредитними 
зобов’язаннями до максимальних 
вісім відсотків передбачити мож-
ливість отримання довгострокових 
(до 20 років) кредитів з відсотко-
вою ставкою до п’яти  відсотків 
річних для придбання земельних 
ділянок сільгоспвиробниками. З 
цього  приводу керівник земель-
ного  відомства Сергій Тимченко 
неодноразово наголошував, що 
держава всіляко сприятиме ство-
ренню спеціалізованої  фінансової 
устави для підтримки дрібного та 
середнього товаровиробника на 
селі. Вони отримають можливість 
брати кредити на пільгових умо-
вах для придбання землі та роз-
витку господарства. Це допоможе, 
зокрема, фермерам, конкурувати 
з агрохолдингами.

Змістовні та аргументовані про-

позиції щодо надання підтримки 
фермерським господарствам 
надіслали Асоціації фермерів 
Богодухівського району Хар-
ківської області та Херсонської 
області. Вони пропонують без-
коштовно передати у власність 
фермерським господарствам 
землі, які перебувають у їхньому 
постійному користуванні. А ось 
представники Союзу сільсько-
господарських обслуговуючих 
кооперативів Полтавської області 
висловлюють думку стосовно 
того, щоб надати можливість 
кожному члену сімейного фер-
мерського господарства безко-
штовно отримати 50 га ріллі і 25 
га сільськогосподарських угідь із 
земель запасу та невитребуваних 
паїв і передбачити механізми 
фінансової підтримки придбання 
фермерами землі. 

Представники органів місце-

вого самоврядування Одещини 
звернулися до розробників зако-
ну, законодавців з проханням не 
менше 30 відсотків державного 
мита при укладенні цивільно-
правових угод спрямовувати до 
місцевих бюджетів, наприклад, 
з метою наповнення місцевих 
бюджетів. 

Пропозиції, висловлені до 
проекту Закону України “Про 
ринок земель” під час про-
ведення широкомасштабної 
інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії, після узагальнення 
Держземагентством, були обго-
ворені з народними депутатами 
України в Комітетах Верховної 
Ради і будуть внесені до Верхо-
вної Ради України при підго-
товці законопроекту до другого 
читання.

Олег МІНЧУК, 
заступник начальника 

управління Держкомзему у 
районі.

Від редакції: Такі об’ємні 
тексти, а то й більші, витягнуті з 
сайтів щодо земельної рефор-
ми, переповнюють редакційні 
матеріали. Вони - задля галоч-
ки, що тема друкується. А що 
конкретно радять волиняни, 
ківерчани стосовно порушеної 
актуальної теми?! І які поради 
їм можуть надати ківерцівські 
управлінці Держкомзему?

зву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в 
письмовій формі.

Якщо з поважних причин (інвалідність, 
обмежені фізичні можливості, тощо) особа 
не може подати письмовий запит, його має 
оформити відповідальна особа з питань за-
питів на інформацію, обов'язково зазначив-
ши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та 
надати копію запиту особі, яка його подала. 

2. Які строки надання інформації?
Розпорядник інформації має надати відпо-

відь на запит на інформацію не пізніше п'яти 
робочих днів з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується 
інформації, необхідної для захисту життя чи 
свободи особи, щодо стану довкілля, якості 
харчових продуктів і предметів побуту, ава-
рій, катастроф, небезпечних природних явищ 
та інших надзвичайних подій, що сталися або 
можуть статись, і загрожують безпеці грома-

своїх функцій, а також на відносини у сфері 
звернень громадян, які регулюються спеці-
альним Законом України «Про  звернення 
громадян».

 У зв’язку з набранням чинності Закону 
України «Про доступ до публічної інформа-
ції» та Указу Президента України «Питання 
забезпечення органами виконавчої влади 
доступу до публічної інформації», а також за-
безпечення реалізації конституційного права 
кожного на доступ до інформації, яка зна-
ходиться у прокуратурі Ківерцівського району 
та становить суспільний інтерес, інфор-
муємо, що  приймання запитів та надання 
доступу до публічної інформації проводиться 
в приймальні прокуратури Ківерцівського 
району, що знаходиться на другому поверсі 
приміщення за адресою: м. Ківерці, вул. Не-
залежності, 14, тел./факс: (03365) 4-04-05, 
E-mail: kivertsi_prok@ukr.net.

Прокуратура 
Ківерцівського району.

Інформація на запит надається безкоштов-
но.

Якщо задоволення запиту на інформацію 
передбачає виготовлення копій документів 
обсягом більш як 10 сторінок, запитувач 
зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати 
на копіювання та друк. При наданні особі 
інформації про себе та інформації, що стано-
вить суспільний інтерес, плата за копіювання 
та друк не стягується. 

4. Чи може бути відмовлено у задово-
ленні запиту на інформацію?

Розпорядник інформації має право відмо-
вити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не 
зобов'язаний відповідно до його компетен-
ції, передбаченої законодавством, володіти 
інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить 
до категорії інформації з обмеженим досту-
пом;

3) особа, яка подала запит на інформацію, 

Приватний підприємець 
Мелех Михайло Костянтинович 

(вул. Центральна, 23 в, с. Муравище, 
Ківерцівського району)

оголошує про наміри
отримання дозволу  на викиди забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел підприєм-
ства.

Приватний підприємець Мелех М. К. здій-
снює розпилювання деревини на  обрізні та 
необрізні пиломатеріали.

Забруднювачами повітряного середовища 
на підприємстві є:

- викиди від деревообробного обладнання 
(пил деревини).

Концентрації забруднюючих речовин у при-
земному шарі атмосферного повітря на межі 
санітарно-захисної зони та житлової забудови, 
визначені на основі фактичних та розрахун-
кових потужностей викиду, не перевищують 
гігієнічних нормативів.

Якість атмосферного повітря СЗЗ відпо-
відає гранично допустимому вмісту забрудню-
ючих речовин при якому відсутній негативний 
вплив на здоров'я людини та на стан навко-
лишнього природнього середовища.

При виникненні аварійних ситуацій ризик 
беззворотних втрат по відношенню до на-
вколишнього середовища несуттєвий, із-за 
незначних об'ємів впливу і тривалості їx дії. 
Очікуваний вплив господарської діяльності 
вважається допустимим.

Із зауваженнями та пропозиціями 
звертатися у Ківерцівську райдержадміні-
страцію за тел.: 2-12-10 впродовж одного 
місяця з дня опублікування резюме.

1. Слюсар з ремонту сільськогосподар-
ських машин та устаткування - 15 чол.

2. Оператор машинного доїння - 4 чол.
3. Фельдшер ветеринарної медицини - 1 

чол.
4. Оператор котельні - 45 чол.
5. Продавець продовольчих і непродоволь-

чих товарів - 26 чол.
6. Кухар - 7 чол.
7. Перукар – 7 чол.
8. Слюсар з ремонту автомобілів – 13 чол.
9. Верстатник деревообробних верстатів - 

12 чол.
10. Особливості технології виготовлення 

металопластикових вікон - 8 чол.
11. Бухгалтер - 2 чол.
12. Оператор комп'ютерного набору - 3 

чол.
13. Молодша медична сестра - 3 чол.
14. Швачка - 1 чол.
15. Кравець - 1 чол.
16. Підприємець-початківець 40 - чол.

Отримали послуги: 
Всього - 2179 чол., в т.ч. сільського насе-

лення - 1103 чол., що складає 51% до всього 
населення, що отримали послуги СЗ.

 Працевлаштовано СЗ:
Всього - 941 чол. в т.ч. сільське населення - 

149 чол., що складає 16% до всього населен-
ня, працевлаштованого за направленням СЗ.

 Працевлаштовано на дотаційні робочі 
місця:

Всього - 101 чол., в т.ч. сільського насе-
лення - 43 чол., що складає 43% до всього 
населення, працевлаштованого на дотаційні 
місця.

 Працевлаштовано oci6, що належать до 
категорії соціально-незахищених грома-
дян:

Всього - 104 чол., в т.ч. сільського насе-
лення - 54 чол., що складає 52% до всього 
працевлаштованого населення, що належить 
до категорії соціально-незахищених громадян.

Надання одноразової виплати допомоги 
по безробіттю для організації підприєм-
ницької діяльності:

Всього - 40 чол., в т.ч. сільському населен-
ню - 12 чол., що складає 30% до загальної 
кількості ociб, яким надана одноразова ви-
плата ДБ.

 Залучені до громадських poбiт:
Всього - 453 чол., в т.ч. сільського населення - 

164 чол., що складає 36% до загальної кількості 
громадян, залучених до громадських po6iт Про-
ходили профнавчання за направленням СЗ.

Всього - 272 чол. в т.ч. сільського населення 
- 115 чол., що складає 42% загальної кількості 
громадян, що проходили навчання за направ-
ленням СЗ.

Перебували на обліку члени ОСГ - 410
Перебувало на обліку станом на 

01.10.2011 року безробітних:
Всього - 506 чол., в т.ч. сільського населен-

ня - 261 чол., що складає 52% до загальної 
кількості безробітних.

 отримані безробітними, якi пройшли 
професійне навчання 

за сприянням Ківерцівського РЦЗ:

найбільш поширені 
професії та 
спеціальності,

виконання завдань 
територіальної програми 

зайнятості
ківерцівського району 
за III квартал 2011 року

(надання послуг сільському населенню)

ківерцівський рцз інформує:

У ході всенародного обговорення проекту Закону України “Про 
ринок земель” надійшло декілька тисяч пропозицій до положень 

законопроекту. Думка громадськості  надзвичайно важлива і буде 
врахована в роботі щодо удосконалення законодавчого акта. 

В основному, пропозиції зводилися до того, щоб земля не про-
давалася іноземцям, щоб ринок був регульований державою. 

актуально
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духовність

Повернувшись з кривавого побоїща на 
р.Калці, князь Мстислав Німий в подяку 
Богові, Пресвятій Богородиці за врятуван-
ня свого життя заснував святу обитель. 
Першу писемну згадку про монастир Різдва 
Пресвятої Богородиці знаходимо під датою 
1490р. в іменній записці старости Луцького 
ігуменові святої обителі Іларіонові, а по 
тому – в дарчій грамоті короля Сігізмунда І 
від 1526р.

В кінці XVI ст. містечко Пересопниця з 
монастирем належали князеві Федорові 
Михайловичу Чорторийському, а від нього 
переходять до князя Юрія Чорторийського. 
В 1595р. він передав пересопницькі маєт-
ки монастиреві для утримання лікарні для 
вбогих, а саму обитель заложив під за-
ставу своїй сестрі Катерині Чорторийській-
Загоровській, а пізніше продає їх своїй дру-
гій сестрі Олені Горностаєвій, вона ж віддає 
доходи містечка Пересопниця на утримання 
святині. В давніх актах монастирю нале-

духовні скарби  літописного 
граду пересопниця

(Закінчення. Поч у №41).

жали села: Чемерин, Грабів, Дядьковичі, 
Макотери. Король Польщі Сігізмунд III не 
визнав продажу Пересопниці княгині Олені 
Горностаєвій і повернув її князеві Миколі 
Чорторийському.

На цьому й скінчилася православна 
сторінка історії цієї стародавньої обителі, 
одначе по собі вона залишила велику духо-
вну святиню для українського народу, рідної 
церкви - Пересопницьке Євангеліє.

Монастир Різдва Пресвятої Богородиці в 
середньовіччя належав до однієї з найба-
гатших і славніших серед святих обителей 
Божих історичної Погоринни, але найбіль-
шим його багатством було Пересопниць-
ке Євангеліє, перекладене і переписане 
ігуменом Григорієм з братією, та поповичем 
Михайлом Василевичем, сином протопопа з 
м. Сянок в Галичині в 1556-1561рр.

Написано Пересопницьке Євангеліє на 
пергаментних аркушах, яких налічуємо 482, 
розміром 380х240 мм, вага її 9 кг 300 гр.

У Пересопницькому   монастирі, писав   
проф. Олександр Цинкаловський, була  
написана відома Пересопницька  Єванге-
лія  староукраїнською мовою, а графічна 
сторона цього рукопису свідчить про дуже 
високий розвиток тодішнього українського 
графічного мистецтва. Зберігається оригі-
нал Пересопницької Євангелії в Національ-
ній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, 
а в 2008 р. видано факсимільним виданням 
накладом 1000 примірників. 

До збережених духовних скарбів ниніш-
ньої Пересопниці відносимо й дерев'яну 
церкву Святого Миколая XVI - XVII ст. 

Ще одним давнім духовним скарбом Пе-
ресопниці є кам'яний хрест на місці монас-

У минулому номері газети («ВШ» від 
22.10.2011р., 4 стор.) ми друкували матеріал 
Володимира Рожка «Давні кам’яні хрести 
на Поліссі». Ще кілька рядків з дослідження 
історика-архівіста стосовно села Липне на-
шого району:

Кам’яні хрести в с.Липне Ківерцівського та в с. 
Бичаль Костопільського району суто надмогиль-
ного призначення.

В селі Липне вони кінця ХІХ століття, а в Би-
чалі – на військових похованнях Першої світової 
війни вищих офіцерів царської московської армії 
біля місцевої церкви Покрови Пресвятої Богоро-
диці, 1779 року.

Між цими надмогильними кам’яними хрестами 
дуже значна зовнішня подібність. Найпевніше, їх 
виготовляла одна і та ж майстерня каменотесів 
Пригориння, хоч між ними є незначна різниця в 
часовому поясі, одначе форми і риси майстерно 
збережені. 

Фото Володимира РОЖКА.

(Див. “ВШ” №40).
Золотим промінчиком духовності називають книги 

гуцульської журналістки і духовного наставника Кали-
ни Ватаманюк ті, кому вже потрапили до рук її книги. 

Той промінчик пробився через пітьму наших гріхів і 
бездуховності. Це перший паросток лікувальної квітки, 
відгукуються читачі, що виріс із гущі будяків-детективів, 
насичених вбивствами, різним нахабством і сексом. Чита-
ючи її книги, не один раз сльози очищення течуть з очей. Ті 
книги хоч і невеликі, але дуже цінні, бо навертають людину 
заблукалу на правильний шлях, вчать любити ближнього, 
відкривати душу людини до спілкування з Господом Богом, 
заставляють людину замислитися над своїм життям.

Тож всім, хто прочитає її видання, без сумніву, серця 
торкнеться благодать Божа, а на душу ляже маленький 
промінчик світла. Вони вражають своєю простотою, до-
ступністю про такі високі істини. Тож міцніймо у вірі.

З повагою –  Людмила ОЛІЩУК.  

Мені 15 років і я скоро стану перед вибором дороги у 
житті. Дайте мені на дорогу два слова, які би освітили її. 
А можете і більше дати, якщо вам не важко.

 Людмила, Львів.

Мила дівчинко, будь людям мила
А якщо більше сказати, то дивися на все і на всіх крізь Бога 

– тоді не лише ти будеш мила людям, світові, Богові, але й 
світ буде милий тобі.

Будуй життя так, аби все у тебе було красивим: очі диви-
лися на людей світлом, усмішка дарувала тепло, голос був 
ніжним і милим, серце промінило сонце. 

Запам’ятай: усе розпочинається з думки. Тому навчися мис-
лити красиво, навчися мислити високо – і життя у тебе буде 
красивим, і уся ти випромінюватимеш красу. Нехай так і буде. 

уроки духовної краси
від калини ватаманюк

Хай мудрість Божа освітить твої життєві дороги, а Його 
світла благодать огорне тебе всіма тими щедротами, що ро-
блять кожну дівчину щасливою: чистою любов’ю, весільним 
віночком на голову, щасливою долею. 

Пише до вас учителька – немає значення моє ім’я і 
прізвище. Суть не в імені. Я багато років пропрацювала 
у школі. У нас були встановлені ідеали, на яких ми самі 
виховувались і виховували учнів. Тепер усе зруйновано. 
Як це так сталося? Невже наше життя, наша праця були 
мильними бульбашками?

Колишні ідеали збезчещено, нових немає, бо у житті 
стільки каламуті, що й важко розібратися хто є хто і що 
є що? Ви багато у книзі своїй хорошого пишете, але де 
наші ідеали?..

Дорога учителько,
шкода, що ви не назвали імені свого, бо багато чого в імені 

нашому міститься…
Усе, дорога вчителько, що побудовано без основ Божих, 

гине. І ніщо в світі не має сили і не вічне, якщо Бог не стане 
опорою і не благословляє. Тому так важливо найменшу робо-
ту починати з молитви, на все просити Божого благословення 
і з Богом будувати сім’ю, дім, долю, життя. 

Ми без Бога будували соціалістичну державу. Збудували, 
і кожному з нас здавалося, що цей могутній монстр з його 

розгалуженою залізною, добре контрольованою, озброєною, 
вишколеною (знаєте ким) системою ніяка сила ніколи не 
здолає. Але вона розвалилась легко, як хатка з сірникових 
коробок. А разом з нею і деякі ідеали. Я б не сказала, що усі. 
Адже у житті завжди є світло, порядність, добро – і носіями їх 
є люди. Справа в іншому: нерідко ті, хто носив у собі кри-
шталь цих високих моральних чеснот, жили і зараз живуть 
скромно в затінку. Зрештою, так воно і закономірно. Бо усе 
справжнє, цінне ніколи не кричить, не золотіє, не працює на 
публіку.

А ідеал? Він уже дві тисячі літ стоїть під дверима наших 
сердець і просить: “Не бійся – Я більше хочу помогти тобі, 
ніж покарати. Я весь Благо, Любов, Милосердя”.

Одній милій француженці на ім’я Габріель, що жила у 
минулому столітті і в очищеному серці завжди чула голос 
Спасителя, якось Учитель сказав: «Дивися на Моє життя, як 
на зразок, з якого ти повинна списувати, як маленька дівчин-
ка, свої учнівські роботи».

Справді, чи є, чи був, чи буде вищий ідеал людини на землі, 
яким представ перед нами Богочоловік Христос, Сама Доско-
налість, Сама Любов, Найчистіше Безмежне Милосердя…

Та це, дорога учителько, моя думка. Її нікому не нав’язую. 
І якщо наш народ виносить у своєму лоні кращий ідеал, на 
якому б можна виховати нове покоління людей у честі, совісті 
і порядності, то слава такому народові.

Калина ВАТАМАНЮК.

сьогодні – дмитрівська субота 
8 листопада православ’я відзначає 

день святого великомученика Дими-
трія Солунського (306 рік після Різд-
ва Христового). Субота ж перед цим 
днем прилучена церквою до так зва-

них батьківських поминальних субот, 
і отримала назву Дмитрівської. 

Шість разів на рік, а на Поліссі і Волині 
навіть вісім разів, українці відзначають 
поминальні обряди, які так чи інакше є 
відображенням дуже давнього культу 
предків. Одним з найбільших поминаль-
них днів була Дмитрівська або Дмитрова 
субота (припадала на суботу напередод-
ні Дмитра – цього року 5 листопада).

Жінки в цей день несли до церкви і 

роздавали калачі бідним людям, аби 
вони молилися за померлих родичів. До 
церкви несли також три хлібини та їжу, 
яка смакувала небіжчикам. 

За народною уявою, перша хлібина 
призначалася давно померлим пращу-
рам, друга – дідам та бабам найближчо-
го роду, а третя – тим, хто помер наглою 
смертю – на війні, у воді чи вогні. В цей 
день по церквах і тепер служать заупо-
кійну і моляться за душі померлих. 

Історія встановлення Дмитрівської 
поминальної суботи така: князь Ди-
митрій Донський народився 26 жовтня 
за старим стилем (8 листопада стилю 
нового). В часи його князювання хан 

ординський Мамай привів на Русь усю 
свою орду. Дмитро Донський прийшов 
до Сергія Радонежського за порадою: 
“Чи йти на борню проти такого сильно-
го ворога?” Преподобний благословив 
князя словами: “Повинно тобі, государю, 
попіклуватися про ввірене тобі від Бога 
христоімените стадо, і з поміччю Його 
отримаєш перемогу”. При цьому дав 
йому двох монахів: Олександра Пересві-
та та Андрія Ослабю. 

На Куликовім полі, у 1380 році, ве-
ликий князь залишився звитяжцем. Ця 
блискуча перемога над татарами стала 
початком визволення Русі від ординсько-
го поневолення. Повернувшись з поля 

битви, князь прийшов до преподобного 
Сергія. І тут, звершивши поминання рат-
ників, що загинули, запропонував церкві 
творити поминання убієнних воїнів в 
суботу, перед днем свого ангела, себто 
26 жовтня (8 листопада). З того часу ця 
субота й стала поминальною. З віком 
вона втратила своє значення згадуван-
ня лише воїнів, і стала всезагальною 
батьківською поминальною суботою, 
тому в цей день православні християни 
звершують пам’ять усіх своїх спочилих 
родичів так само, як і в інші “родитель-
ські” поминання. 

Підготувала Людмила ОЛІЩУК.

тиря Різдва Пресвятої Богородиці, в якому 
писали Пересопницьке Євангеліє наші 
українські ченці: ігумен Григорій, Михайло 
Василевич, братія святої обителі. Первісна 
висота хреста до 2 м. Але з часом похи-
лився, вріс в землю, залишається і в наш 
час важливим християнським символом, до 
якого приходять прочани.

Є і пам'ятник Пересопницькому Єванге-
лію, який також належить до сучасних духо-
вних скарбів України.

Духовні скарби літописного граду Пере-
сопниця є складовою частиною великої 
духовної спадщини нашої церкви, рідного 
народу.

Андрій ГУСАК, 
с. Липне, студент 5-го курсу 

Міжнародного економіко-гуманітарного
 університету ім. академіка 

С. Дем’янчука.

повертаючись до надрукованого

давні кам’яні хрести на поліссі


