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20 року м. Чернігів № 19/УІІ-

Про депутатський запит депутата 
міської ради Вовка П. І.

Заслухавши запит депутата міської ради Вовка Павла Івановича та 
відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 
місцевих рад" міська рада вирішила:

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Вовка П. І. на 
розгляд голові Чернігівської обласної державної адміністрації Кулічу В. П.

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 
міську раду та депутата міської ради Вовка П. І. до 19 травня 2017 року.
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В. А. Атрошенко
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ЛІ. O k  SjOU № З Д _______________  На № _ від ____________
Голові Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
Кулічу В.П.

м.Чернігів, 14000 
вул. Шевченка, 7

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Валерію Петровичу!

До мене, як до депутата міської ради, звернулась Настоятель 
Чернігівського Єлецького Свято-Успенського жіночого монастиря ігуменя 
Нектарія (Н.І. Трейтяк) з проханням допомогти у вирішенні проблеми, що 
склалася між Чернігівським Єлецьким Свято-Успенським жіночим 
монастирем та Чернігівським обласним історичним музеєм ім. 
В.В. Тарновського.

Відповідно до Договору №01-е/16 від 11 квітня 2016 р. музей передав, а 
монастир прийняв у безкоштовне користування ікону Єлецької Божої Матері 
(далі -  Ікона) -  унікальну пам’ятку історії і культури кінця XVII - початку 
XVIII століття (інвентарний № Хик 175), - що є державної власністю і 
перебуває на обліку в музеї, строком до 10 квітня 2017 р.

Умови даного Договору монастир виконував в повному обсязі, однак 
музей відмовився продовжити строк дії Договору, термін якого закінчився 10 
квітня 2017 p., з підстав необхідності провести реставрацію та консервацію 
Ікони на території Монастиря на умовах укладення нового Договору умови 
якого прямо вказують на наміри Музею забрати Ікону з Монастиря.

Відповідно до п. 38 Положення про Музейний фонд України 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Положення про Музейний фонд України», передача музейних предметів і 
музейних колекцій державної частини Музейного фонду України з музеїв на 
тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах



України здійснюється за згодою музеїв, в яких вони зберігаються, за 
рішенням:

- центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого 
перебуває музей, - для музеїв, заснованих на державній формі 
власності;

-структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, у сфері 
управління якого перебуває музей, - для музеїв, заснованих на 
комунальній формі власності.

Ікона доступна всім віруючим у приміщенні нашого монастиря, а тому 
просимо не позбавляти їх можливості доторкнутися до цієї святині та 
посприяти у передачі Ікони в Чернігівський Єлецький Свято-Успенський 
жіночий монастир на тимчасове зберігання відповідно до Закону України 
«Про музеї та музейну справу» та п. 38 Положення про Музейний фонд 
України затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Положення про Музейний фонд України».

З повагою 
Депутат міської ради П.І. Вовк



У К РАЇНСЬКА П Р А В О С Л А В Н А  ЦЕРКВА

Свято-<У:пенсьщій жіночий монастир 
Чернігівської єпароф'

Україна, 14000, м.Чернігів, вул. Кн. Чорного,! Тел. (0462)77-88-90

Звертаємось до вас з проханням допомогти у вирішенні проблеми, яка 
останнім часом склалась навколо Єлецької ікони Божої Матері.

Ми, монахині Свято-Успенського Єлецького жіночого монастиря, 
занепокоєні намірами вивезення ікони Божої Матері за його межі.

Чудотворна ікона Єлецької Божої Матері перебувала в Чернігівському 
історичному музеї ім. В. В. Тарновськоі;о до 1 квітня 1999 року, і з того часу, 
вона перебуває в Єлецькому монастирі на підставі короткотермінового 
договору оренди, який переукладається кожен рік.

Явлення стародавньої чудотворної Єлецької ікони Божої Матері 
сталося 6 лютого 1060 року, під час князювання у Чернігові онука Святого 
рівноапостольного князя Володимира, Святослава Ярославича, який і 
створив на місці явлення ікони монастир на честь Єлецької ікони Божої 
Матері. Всі, хто з вірою і полум’яною молитвою звертався до Цариці 
Небесної перед Її чудотворним образом, отримували допомогу і розраду.

Тому ця ікона є дуже цінною релігійною святинею та має зцілюючі 
властивості, які можуть бути втрачені при вивезенні її з території монастиря.

Збереження цієї реліквії несе за собою збереження духовної та 
культурної спадщини всього українського народу.

Просимо вас сприяти у недопущенні вивезення ікони за. межі 
монастиря.

Депутатам Чернігівської міської ради 
сьомого скликання 
Шеремету О. С.
Вовку П. І.
Живенко С. В.

Шановні депутати!

настоятелька Свято-Усіщи 
жіночого монастиря %

З повагою,
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/ ■( /І'Чі Н. І. Трейтяк
(ігуменя Нектарія)


