
Капеланське служіння для  мисливців
(Підготував о. Ярослав Валюх)

Загальні положення
1. Капеланство для мисливців створено з благословення
блаженнішого Патріарха УГКЦ, який призначив головним
капеланом єпископа кир Михаїла Колтуна.
2. Капеланство діє під заступництвом небесного покровителя
Євстахія.
3. Діяльність капеланства поширюється на всі мисливські
товариства, які знаходяться на території Сокальсько-Жовківсько
єпархії.
4. Для повноцінної і плідної праці керівні органи капеланства
можуть взаємодіяти з органами місцевого самоврядування і
отримувати від них інформацію необхідну для реалізації своїх
цілей і завдань.
5. Капеланство для мисливців має свою печатку, емблему та інші
реквізити.



Мета, завдання та форма діяльності
капеланства для мисливців

Основною метою є:
1. об’єднання мисливських товариств в
християнському дусі для поглиблення їх релігійного
життя;
2. подання певних засад ведення мисливського
господарства на основі морально-етичних форм;
3. зберігання українських традицій і звичаїв у
мисливстві;
4. залучання до співпраці якомога більше
мисливських товариств;
5. спільними зусиллями вчити людину жити в
гармонії з природою.



Завданням капеланства для мисливців є:

 показати що Бог дав людині мисливство, щоб вона могла
управляти природою, яку потрібно любити і
культивувати, тому воно виступає не як винищення
тваринного світу, а як догляд за природою; (Бут.1,28)

 підтримувати мисливців в дусі християнства і
патріотизму;

 поширювати інформацію про діяльність капеланства
шляхом інформування населення через ЗМІ;

 підтримувати капеланство для мисливців у всіх регіонах
України, співпрацювати з відповідними товариствами і
державними установами, та іноземними організаціями,
які діють у відповідному напрямку для обміну досвідом,
взаємодопомоги і підтримки.



Формою діяльності є:

 катехизаційна праця з мисливцями;

 проводження спільних заходів на
християнському підґрунті;

 облаштування місць для спільної молитви при
товариствах;

 організація семінарів, молитовних зустрічей,
спільних поїздок з метою реалізації статутних
положень.



Права та обов’язки
членів мисливських товариств, якими опікується 

капеланство

 Капеланство діє на добровільних засадах;

 Учасники мають право отримувати інформацію 
про діяльність капеланства;

 Члени мисливських товариств зобов’язані:

 сприяти реалізації різних заходів, які мають 
проводитися;

 виконувати приписи передбачені цим статутом;

 спільні праці, які служать частково для добра 
тіла, а частково для добра душі, в святкові і 
недільні дні розпочинати після участі в Літургії;

 1 раз в рік відбувати спільні паломництва.



Структура та керівні органи

 Капеланство для мисливців має керівну структуру.

 Вищим керівником є Глава УГКЦ і має право найменувати головного
капелана, який відповідно призначає собі у допомогу заступника,
священнослужителів та духовних провідників для мисливських товариств.

 Діяльністю капеланства керують загальні збори керівних органів, які
скликаються при потребі.

 Збори керівних органів має право скликати головний капелан до складу
яких входять: його помічники, духовні провідники мисливських товариств.

 На загальних зборах може розглядатися:

 реорганізація і ліквідація капеланства;

 внесення змін до статуту;

 призначення повноважень в справах даного капеланства;

 визначення основних напрямків діяльності;

 звітність про діяльність.

 Головує на загальних зборах керівних органів головний капелан.

 В разі відсутності головного капелана його функції виконують заступники.

 Всі офіційні документи підписує головний капелан.



Інформація про 
користувачів 

мисливських угідь 
Сокальсько –
Жовківської 

єпархії



№ Користувач

мисливських

угідь

Район

Місто

село

Вулиця Будин

ок

Прізвищ

е

Ім'я телефон

1

ДП "МГ "Стир""

Бродівський с. Збруї Яремчук Андрій 266

34 636

2 ДП 

Бродівський 

лісгосп Бродівський Броди Низька 15 Сірий Михайло

266

27387

3 ДП Буський 

лісгосп Буський Буськ

Січ. 

Стрільців 39 Максим Ярослав

264

216 41

4 ДП 

Жовківський 

лісгосп

Жовківськи

й

Жовква Лісна 3 Колісник Роман 252

61838

5 ДП Рава-

Руський лісгосп

Жовківськи

й

Рава-

Руська

В.Великого 85 Савченко Андрій 252

436 35

6 ДП Радехівське 

ЛМГ

Радехівськи

й

Радехів Витківська 26 Данкеви

ч

Степан 255

21561

7 Буське ТМіР  

"Лісівник"

Буський Буськ Січ.Стрільц

ів

39 Паливод

а

Роман 264

21553

8 Жовківське 

ТМіР "Лісівник"

Жовківськи

й

Жовква Лісна 3 Грещак Андрій



9 Рава-Руське

ТМіР "Лісівник" 

Жовківськи

й

Рава-

Руська

В.Великого 85 Малоїд Михайло 252

44150

10 Бродівська р/р

УТМР

Бродівський Броди Зелена 17 Луговий Володим

ир

266

43842

11 Буська р/р 

УТМР

Буський Красне Залізнична 4 Білінськ

ий

Микола 264

22355

12 Сокальська р/р 

УТМР

Сокаль Я.Мудрого 22 Змарко Віктор 257

26246

13 Червоноградськ

а р/р УТМР

Червоногр

ад

Сокальська 28а Муха Петро 249

93434

14 ТВМР ЗРУ г-во 

"Корчівка"

Сокальськи

й

с.Корчів Сайчук Петро

15 Кам'янка-

Бузьке ТМіР 

"Крижень"

м.Кам'янка

-Бузька

Шевченка 1 Піско Богдан 254

51882

16 Радехівське 

ТМіР

Радехів Лопатинськ

а

2а Ігнатови

ч

Богдан 255

22474







Ікона покровителя



Великомученик Євстахій

 Святий Євстахій жив у II ст. і був римським
генералом. Одного разу під час полювання він
побачив між рогами оленя фігуру Ісуса Христа,
розіп'ятого на хресті, який до нього заговорив.
Після цієї пригоди він навернувся до Христової
віри і охрестився разом зі своєю дружиною і
двома синами. Євстахій відзначався великою
любов'ю і щедрістю до ближніх. Загинув він
разом зі своєю родиною мученицькою смертю у
118 році за правління імператора Адріана.



Довідка
 Українське Товариство мисливців і рибалок (УТМР) є добровільною

Всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує мисливців і
рибалок з метою сприяння активному розвитку любительського
мисливського, стендового і рибальського спорту, охорони, відтворення,
збереження, раціонального використання тваринного світу та захист
спільних інтересів. УТМР є юридичною особою і суб’єктом права
приватної власності на належне йому майно та грошові кошти.
Товариство є неприбутковою громадською організацією.

 Діяльність Товариства будується на основі добровільності членства,
виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами Товариства і
дотримання статутних положень. Його діяльність поширюється на
територію України і здійснюється відповідно до Конституції України,
Закону України “Про об’єднання громадян”, іншого діючого
законодавства, а також цього Статуту, в тісній взаємодії з державними
органами і громадськими організаціями.

Зі статуту Українського Товариства мисливців і рибалок


