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«Таїнство зустрічі» 
Відповідіна ключові життеві питання від 

Владики Венедикта

   Як я розпізнав покликання до монастиря? 
Як кажуть американці, «крок за кроком». 
Завжди був ідеалістом, шукав ідеалів. Спочатку 
шукав ідеалів у політиці, в досить радикальних 
молодіжних організаціях, та переконався, що 
там далеко не все — ідеальне.

   Ця книга, присвячена темі зустрічі.Я 
впевнений, що найважливіша людина у твоєму 
житті — та, яка сидить тепер перед тобою. І тому 
коли я спілкуюся з людьми, беру до рук телефон 
лише в  крайніх випадках.

  На днях у Гарнізонному храмі св. апостолів 
Петра і Павла відбулася презентація нової 
книги правлячого Архиєрея єпархії Святого 
Миколая з осідком у Чикаго Владики Венедикта 
(Алексійчука) — «Таїнство зустрічі».
   Молитва – це зустріч із Богом. І щоразу вона 
має бути унікальна. Наш досвід Бога, пережитий 
вчора —інший досвід. І такі зустрічі має кожна 
людина.

   Боже провидіння мене привело до семінарії. І 
навіть після її завершення, шукав ідеали. Тоді 
обрав шлях в монастир. Називаю це поступове 
розпізнання Божої волі. Та на цьому мій пошук 
не завершився, як і розпізнання того, що від 
мене  хоче  Бог,  куди  В ін  мене  кличе . 
Переконаний, що кожен із нас має бути 
відкритим на Господа, вслухатися у Нього й у те, 
що Він хотів би від мене
   Апостол Павло казав: «Все можу в 
укріпляючому Христі». Коли кажемо про 
покликання до монашого, священичого стану — 
це  правда .  Та  є  також покликання до 
подружнього життя, чи бути президентом. І це 
треба розпізнавати.

   Коли людина помирає, пригадував як я з ними 
зустрічався востаннє — в той момент я не знав, 
що ми більше не побачимося. Мене це вразило: 
бачиш людей, то не знаєш, чи ще буде зустріч, чи 
ця — остання. Це усвідомлення змусило мене 
цінувати момент. Я поглянув на своє життя з 

перспективи часу і зрозумів, що кожна людина 
відіграла якусь роль у моєму житті. Кожного 
Господь послав у моє життя з певною місією.
  Ми сприймаємо себе крізь призму різних 
уявлень, залежно від обставин і ситуацій. 
Зрештою, усі життєві труднощі є для того, щоб я 
побачив себе, а це — непросто. Роблячи іспит 
сумління, маємо не лише констатувати і 
в и з н а в а т и  с в о ї  г р і х и ,  а  н а м а г а т и с я 
усвідомлювати — чому я так повівся. Важливо 
розуміти, що цю ситуацію дав мені Бог і Він 
хотів чогось мене навчити, бо любить мене. Тож 
якою є ситуація — легка, чи складна ситуація 
залежить лише від нашого ставлення.

   Зрештою, що більше людина має влади, то 
більше може послужити іншим людям. Візьмімо 
до прикладу святого Миколая. Він був 
заможним чоловіком. Та цими грошима вмів 
послужити людям. Тож неправда, що гроші, чи 
влада псує людину. Ні! Питання лише в тому, 
ким ти є —  святий Миколай, який служить, 
Митрополит Андрей, який служить, чи хтось

   Проблема в тому що суспільство 
намагається обрати не Президента, а Месію. 
Але Спасителем є лише Ісус Христос. Тож, якщо 
ми поставимо Бога на перше місце, то все інше 
стане на свої місця. Коли ми будемо жити з 
Богом, то політика не буде чимось злим чи 
добрим.
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   Важливо також, щоб кожен займався своєю 
справою. Якщо ти вчитель, то можливо саме ти 
виховуєш майбутнього Президента. Тому 
надважливо зростати. Може хтось буде 
міністром, чи мером. Але мусиш мати хребет і 
християнські цінності. Тому повинні ставати 
зрілими християнами і коли Бог поставить нас 
на якесь місце, то можемо зробити дуже багато.

Джерело:dyvensvit.org

   Християнство вимагає втілення, а не лише 
декларування. «Змінися сам і довкола тебе 
зміняться тисячі». А ми хочемо змінювати 
когось іншого, державу, уряд. Та Бог дав мені 
свободу. Ми можемо змінити лише себе. І це 
ілюзія, що маємо вплив на когось. Бог потребує 
від нас, щоб ми жили християнством.
   Вбачаю кризу сучасного християнства в тому, 
що ми пишемо багато книжок, проводимо чудові 
реколекції, але як християни цим не живемо. 
Якби християнське життя стало для нас на 
першому місці, то ми би виконували те, що 
говорить державний закон.
  Бути  християнином і  перемінювати 
суспільство — це тоді, коли ми даємо добрий 
приклад. А нам постійно все не так. Подивімося, 
як живемо. Змінися сам і довкола тебе зміниться 
суспільство. І коли ми змінимо себе, то будемо 
здатні змінювати інших.

   Я вважаю, що Україна змінюється. Вона вже не 
така, як була 20-30 років тому. Та ми ще 
потребуємо часу. Я не вірю в революції, хоча 
брав у них участь. Бо в таких суспільних 
збуреннях змінюємо когось, чи щось, а змінити 
можеш лише себе.

   Бог від нас не хоче багато, чи мало. Бог хоче те, 
що ми можемо зробити. Те, що ми зробимо не 
зникне. Важливо у цьому житті робити добро 
заради добра, заради Господа, і не очікувати 
чогось взамін.

інший. Християнам не треба боятися йти у 
політику. Та головний сенс у тому, що мусиш 
бути з Богом, щоб зарадити в такій ситуації. І це 
справді можливо — на будь-якому місці, за будь-
яких обставин.

   Коли працюєш над собою, то Бог дасть 
можливість і обставини. За часів Митрополита 
Андрея все змінювалося: політика, кордони, 
держави. А Митрополит залишався собою зі 
своєю позицією і цінностями. У християнстві 
важливо бути особистістю. Зважте, через 
зустрічі з Митрополитом Андреєм люди 
радикально змінювалися.

Бог не трактує наші сумніви як гріх,розуміє 
наші пошуки

   Ми всі мандруємо стежинами сумнівів. Хто 
з нас, скажіть, не сумнівався? Якщо хтось 
буде це вперто заперечувати – не дуже повірю. 
Як і Тома не повірив друзям-апостолам, які 
бачили Воскреслого.
   Бог не трактує наші сумніви, бунт, як смертний 
гріх і не обіцяє нам за це у “винагороду” котли 
смоли у пеклі. Він розуміє людину у болючих 
пошуках,  терзаннях.  Терплячий Іов 
сумнівався і кричав у мовчазне небо і аж у 
самому кінці був почутий. Еклезіаст у пошуку 
складних сенсів замовкав перед таємницею 
незбагненних для його розуму процесів у світі. 
Тома відмовився вірити просто, “за компанію”. 
Це шлях людей, які не погоджуються вірити 

лише тому, що так роблять всі. І це, як мінімум, 
гідне похвали. Хоча б тому, що вони не бояться   
бути, як усі. Бути в меншості.
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   Віра освячує наші інтелектуальні пошуки. 
Надає їм сенсу. Тома вирішив цей надуманий 
конфлікт тоді, коли споглянув на пробитий бік 
Христа.

Джерело:dyvensvit.org

   Життєдайні ребра ставали джерелом 
духовного заглиблення і роздумів для багатьох 
святих і містиків християнства. Багато вчених в 
процесі тривалих інтелектуальних пошуків 
здіймали шапку перед вірою. Щоправда це часто 
відбувалося аж на смертельному ложі.
   Без віри нагромадження знань рано чи 
пізно виснажить людину. Розум і віра 
приречені пересіктися. Перед ранами Христа 
Тома нарешті вгомонився. Його бунтівливий 
норов привів до життєдайних ран Бога. Ми не 
дізнаємось ніколи чи справді він вклав отой свій 
перст у пробите ребро Христа. Але певним є 
одне – саме там він віднайшов те, що шукав – 
живлюче джерело втомлюючих пошуків.

   Конфлікт між розумом і вірою існує доти, 
поки розум не визнає межі власного безсилля. 
Відмовиться від небезпечної монополії на ВСЕ 
життя людини. Якщо ні – чекай біди! За 
прикладами ходити далеко не потрібно. На чолі 
драматичних процесів в історії людства стояли 
дуже розумні люди. Ризикну сказати – 
надзвичайно розумні. Але вони ніколи не 
дозволили собі довірити світ власного розуму 
вірі. І тоді цей розум, немов звір-хижак ставав 
смертельно небезпечним. Розумні люди без віри 
ставали причинами воєн, вбивств, тиранії, 
розпалювання міжнаціональних конфліктів, 
поширення фальшивих вчень в лоні Церкви. За 
цим всім стояли дуже розумні люди. Але без 
віри!

Отець Лука Михайлович

   Якщо розум відважиться скзати: «Все, а далі я 
капітулюю», то на горизонт людського життя 
прийде її величність віра. І це жодним чином не 
приниження для розуму. Навпаки. Розум 
завдяки вірі підніметься на височезного 

верблюда і бачитиме значно далі. Якщо розум 
одружиться з вірою він ширятиме у висоті 
п о л ь о т у,  н а с о л од ж у юч и с ь  гл и б о к и м 
спогляданням і гармонією духу.

   А бувало і навпаки: люди примітивного 
духовного покрою, не прагнучи знань, 
ст авали закостенілими реліг ійними 
фанатиками і спричинювали численні 
проблеми для себе і інших. Приходили до 
хибних уявлень про світ, про віру, про людину.

Сповідь — таїнство лікування гріха

   Сповідь – це не тільки якийсь обряд, 
формальність або передсвяткова традиція. 
Це також не безплатна альтернатива візиту 
до психоаналітика. Таїнство покути і 
примирення – це особиста, ба навіть інтимна 
зустріч із милосердним Богом, Який хоче 
дарувати нам прощення, бо любить нас як 
Батько.
   Немає гріха, який не може бути відпущений, 
якщо тільки людина щиро жаліє про скоєне, 
уповає на Бога і прагне прощення. Але щоб Він 
міг нас простити, ми повинні зайняти щодо 
Нього правильну позицію. Нею є позиція віри, 
яка покладається на те, що Бог любить мене так 
сильно, аж навіть пожертвував життям свого 
Сина, аби тільки я міг бути спасенний. У 

практиці  таїнства примирення ця віра 
виражається в акті довірливого і щирого 
визнання своєї гріховності перед Богом.
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   Іспит совісті – не самовиправдання   
   Найважливішим моментом таїнства сповіді є 
не те, що відбувається в конфесіоналі, а те, що 
було раніше, – до сповіді. Тоді, коли в особистій 
тихій молитві, в іспиті совісті й акті жалю я 
визнаю перед Богом свої гріхи і прошу Його про 
пробачення. Цей акт відбувається у глибокій 
таємниці та інтимності тільки поміж мною та 
Богом. Він часто набирає форми внутрішнього 
діалогу, в якій стара людина, поневолена гріхом, 
бореться з новою – формованою в правді та 
прагненні до святості. 

   Справжній жаль

   Іспит совісті полягає в шуканні правди про 

себе і своє життя, а також про Божу любов, бо 
тільки у її світлі ми зуміємо побачити цю правду. 
Першою умовою щирого іспиту совісті є 
довірливе віддання себе в руки Бога. Тільки в 
позиції беззахисності й віри в Божу любов 
можна увійти в глибину свого сумління. Аби 
щиро себе оцінити, потрібно подивитися на себе 
очима Христа, Який не проти мене, а хоче мене 
вилікувати; Він не суддя, а адвокат у моїй справі 
перед Богом. Треба також побачити, що кожен 
гріх уже пробачений і стертий спасительною 
смертю Христа. І прийняти надію, яку нам дає 
перспектива воскресіння.

   Більшість євангельських притч, багато 
зустрічей Ісуса з людьми – це прекрасні уроки й 
заохочення до розкаяння та прийняття Божого 
милосердя. Ісус знає, що ми хворі на гріх, що ця 
страшна епідемія посилюється,і – що гірше–ми 
призвичаюємося до неї. Замість того, щоб 

   Природний наслідок сповіді – прагнення і 
рішення виправитися. Це щире бажання 
полишити гріх, або принаймні нагоду до нього, 
розпочати працю над собою і змінити поведінку. 
Відшкодування – це прагнення виправити 
скоєне зло: однаковою мірою Богові – у формі 
покути, як і ближнім – найкраще через щедре 
чинення добра. 

   Що цікаво: саме на цьому етапі відбуваються 
найбільші зловживання, які полягають у 
«саморозгрішенні», переконуванні себе, що те 
чи те не є гріхом. То не сором перед священиком 
підштовхує затаїти або проминути гріх на 
сповіді, а страх перед правдою про себе самого – 
або страх перед Богом, фальшивий образ Якого 
ми ставимо перед собою. Бо ж якби ми вірили, 
що Бог не хоче карати ані засуджувати, а тільки 
прощати і спасати, то страх поступився б місцем 
довірі. 

   Сповідь та її наслідки 

  В акті жалю я не повинен дискутувати з 
Господом Богом і переконувати Його, що є 
гріхом, а що ні; я повинен смиренно погодитися 
з Тим, Хто промовляє до мене через своє слово і 
голос совісті. Якщо Бог каже, що щось є гріхом, 
то воно ним є, навіть якщо всі твердитимуть 
інакше.  

   Жаль не можна спроваджувати тільки до самих 
почутт ів .  Б іль  душі  й  не спокій  часто 
супроводжують сокрушення, але вони не 
становлять його суті. Часто нам важко жаліти 
про скоєння гріха, бо ж він був приємний і ми б 
навіть охоче його повторили. Або ж нам «жаль» 
тільки прикрих наслідків гріха і того, що перед 
лицем спокуси ми виявилися слабкими, а тепер 
через це маємо страждати. Або «жаліємо», що 
гріх не сповнив наших очікувань, і надодачу ще 
й відчуваємо докори сумління. Тільки Святий 
Дух під час тривалого процесу освячення через 
правду формує наші почуття і вчить нас по-
справжньому страждати і плакати – не так над 
собою і своїми гріхами, як над тим, що ними ми 
поранили Бога. 

   Визнання гріхів у сповідальниці – це момент 
найбільшого стресу і приниження: я маю 
сказати комусь про свої слабкості, про те, що 
мене звинувачує і представляє у найгіршому 
світлі. Розбивається на друзки світлий образ, 
який ми не раз так старанно творимо, аби 
гарантувати собі добре самопочуття і повагу 
інших. Боячись сорому перед священиком, 
важко бути готовим визнати свої помилки, 
прийняти поставу довірливого смирення і 
беззахисності – у надії на Боже милосердя. 
Внаслідок цього ми часто застосовуємо різні 
«димові завіси» або впадаємо в духовний 
параліч. Тому в конфесіоналі так часто чути 
визнання чужих гріхів («бо зять завжди…»), 
упевненість у власній безгрішності («я ж нікуди 
н е  ход ж у,  ч и м  я  м о ж у  з г р і ш и т и ? » ) , 
применшення гріхів («ну, я нікого не вбив») або 
рішуче заперечення фактів («я точно не 
пропускаю Мес»). 
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Нерушима  Стіна   Страдч.    
Нерушима  Стіна   

2019 р.Б.

23 квітня, молилися у Стадецькому Храмі. 
Благослови Господи наші родини і діточок

лікуватися, переконуємо себе, що це щось 
настільки поширене, що навіть нормальне. 
Шукаємо різних засобів, які дозволять 
приховати симптоми і знімуть біль. Але це 
тактика самовбивці: якщо відкинемо лікаря й 
ліки, то ніщо не врятує нас від духовної смерті. 

Лікар – Христос, медогляд – іспит совісті, 
операція  –  визнання гріхів ,  терапія  – 
сокрушення, ліками ж є покута. Все це доступне 
у таїнстві примирення. Скористаймося цим 
шансом.

Джерело:credo

Відверто.
 Молитове життя

  

  “Читаючи всоте, чи й втисячне одній ті ж слова 
молитви, я раптом спинилася над словами: 
«Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене», так, 
ніби побачила їх вперше, так, як би їх щойно там 
написали.

   Бог — той, хто вміє найкраще слухати. Він — 
ніколи не перебиває і готовий слухати нас 
цілодобово.

   “Відверто. Молитовне життя” — ще одна серія 
свідчення сестри Антонії. І ще один крок до 
наближення з Богом.

  Для мене молитва — це слухання Бога. Він 
слухає мене, а я — Його і нам добре разом…”

  Тоді подумала: як я хочу, щоб мене хтось 
вислухав!

Джерело:dyvensvit.org
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2019 р.Б.

www.youtube.com/user/stradch
Пряма трансляція зі Страдча

Неділя: 

11:00 Божественна Літургія

10:00 Божественна Літургія
П’ятниця: 

Субота: 
10:00 Божественна Літургія

09:00 Божественна Літургія 

20 квітня на прощу до Страдча прибули 
скаути із Католицького Європи. Після 
Хресної Дороги молодь долучилася до 

прибирання Страдецької Гори

Дуже дякую голові Патріаршої комісії у 
справах родин о.Василю Нестеру за 

організовану прощу чоловіків

У Страдчі на нічній пішій прощі з 20 на 21 
квітня 2019 р.Б.
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Нерушима  Стіна   

Будівництво дому паломника
  Страдч – молитовний куточок,  куди 
приїжджають дуже багато людей. З Божого 
благословення у 2016 році ми розпочали 
будівництво відпустового центру, який надасть 
можливість створити кращі умови для 
паломників. 

«Воздавай Всевишньому згідно з його даром - 
щедро за твоїми власними статками;  Господь бо 
тобі відплатить, поверне тобі всемеро». (Сирах 
35, 9-10)

 На даний час затверджено проект, підведено 
комунікації та зведено каркас будівлі. Попереду 
ще великий обсяг робіт. Оскільки зведення 
такого об'єкту вимагає значних коштів,  
потребуємо благочинної фінансової допомоги.

  Також у цьому центрі будуть  кімнати, де наші 
паломники зможуть тимчасово зупинитися…     
  Особливу увагу плануємо приділити 
створенню належних умов  для  о с іб  з 
особливими  потребами. 

  З цією метою у Храмі Успення Пресвятої 
Богородиці с.Страдч розпочато акцію 
«Цеголка».  Придбавши нашу «Цеголку», Ви 
вносите свою лепту не лише у спорудження 
дому для паломників, а й стаєте причетним до 
поширення  Божого  Слова  на  землі  т а 

утвердження Христової Церкви. Бог бачить і 
в и н а г о р о д ж у є  ко ж е н  а к т  л юд с ь ко г о 
милосердя… 

 Нехай Господь винагородить сторицею 
кожного жертводавця!

тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,

81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ

____________________________________________________
В ГРИВНЯХ

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570,

код банку 325321) No 26009053701352
____________________________________________________

Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» 
Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 325796

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

Для переказу вказувати - добровільна пожертва
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Нерушима  Стіна   

червень 2019
Церковний календар 
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Нерушима  Стіна   

· 28 серпня – проща з нагоди храмового празника;
· 27-28 жовтня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія.

· 24-25 березня – нічна проща мігрантів від Архикатедрального собору св. Юрія;
· 26 червня – Всеукраїнська проща;

Прощі на 2019 рік

Запрошуємо парафіян та прочан долучатися до 
братства Тверезості!

Кожен, хто бажає скласти присягу на відречення від  
шкідливих звичок(алкоголю, тютюнопаління, 
наркозалежності тощо) за себе чи за своїх ближніх, 
може звертатися до  парафіяльних священиків у будь-
який день. У храмі знаходиться Книга Тверезості, де 
після присяги люди записують свої імена та намірення

Якщо хтось із вас по-особливому відчув на 
собі  Божу  ласку через вплив молитви у 
Страдчі - зцілення від хвороби чи 
допомогу у вирішенні інших життєвих 
проблем —  ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ЗАСВІДЧУВАТИ ЦЕ У ПАРАФІЯЛЬНІЙ  
КНИЗІ ВІДГУКІВ ПРО ОТРИМАНІ 
ЧУДА! 

Дорогі паломники! 

Страдецькі книги

   Людина створена Богом на Його образ і подобу. Бог кличе її до спільноти любові з Собою. Бути перед лицем 
Господнім, жити в Його присутності – це покликання кожного з нас. «Отож, приступаймо з відвагою до 
престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать» (Євр.4:16).

тел.: +380 67 752 57 72, www.stradch.com,
e-mail: stradch@ukr.net, fb.com\Stradch.UGCC,

  Пожертва Богові зі свого достатку є невід’ємним елементом у церковному житті та у справі власного 
спасіння. Щира жертовність ототожнюється із почуттям задоволення бо це справа, яка є Богом благословенна, 
адже жертвуючи на храм ми тим самим стаємо співучасниками розбудови Церкви Христвої і зокрема того 
храму у якому ми молимося та де ми жертвуємо.

81076, Львівська область, Яворівський район, с.Страдч,
Храм Успення Пресвятої Богородиці УГКЦ
____________________________________________________
Релігійна громада УГКЦ парафії Успення Пресвятої Богородиці у с.Страдч.
Код ЄДРПОУ: 26485147 Реквізити:

Адреса банку м. Львів, вул.Січових Стрільців 9

Реквізити для благодійних внесків 

ЄДРПОУ/ДРФО 39900575,ПАТ КБ 
РО МІСІЯ ВЦ СТРАДЕЦЬКА ГОРА ЛА УГКЦ

"ПРИВАТБАНК"(код ЄДРПОУ 14360570,код 
банку 325321) No 26009053701352,валюта
UAH(Українська гривня)

____________________________________________________

Для переказу вказувати - добровільна пожертва
Прохання при переведенні грошей вказувати Ваше імя і прізвище, щоб отці у Страдчі могли молитись за Вас і 
Вашу родину.

Найменування банку: Філія Львівське ОУ АТ "Ощадбанк» Розрахунковий рахунок: 26009300164700 МФО: 
325796

Банківські реквізити парафії Успення Пересвятої Богородиці с.Страдч УГКЦ 



Наша адреса:  Львівська обл. Яворівський р-н. с.Страдч ,вул. Страдецька Гора   телефон:  +38067 752 57 72
                                                  Парафіяльна газета Храму Успення Пресвятої Богородиці 

А також дякуємо дописувачам: с. Рафаїлі Чучман, Дочки МБНП;Марті Гусак.
 Головний редактор: о. Іван Колтун. Літературний редактор: Леся Коваль. Комп’ютерна верстка: Ігор Лосик.  

12

Тираж газети - 2000 шт.

                              Страдч.    2019 р.Б.

Нерушима  Стіна   

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНЬ 

Субота

Четвер

Середа

Понеділок

Вівторок

Пятниця

Неділя

  - 10:00 Божественна Літургія за хворих

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих

Молебень до Страдчанських Блаженних

  - 10:00 Божественна Літургія за померлих (абортованих дітей)

 - спільна Хресна Дорога

 - спільна Хресна Дорога
 - 11:00 Божественна Літургія парафію

 - Печерний монастир відчинений щодня з 09:00 по 17:00.

 - спільна Хресна Дорога

 - Опісля зустріч спільноти «Матері в молитві».

 
- 09:00 Божественна Літургія за здоров'я

 - 14:00 Божественна Літургія за здоров'я

 

 - Щодня можна приступити до Святої Тайни Покаяння.

 

 - 18:00 Божественна Літургія за здоров'я (в період з квітня про жовтень)

 -10:00 Божественна Літургія за покликання до священичого, 

 - спільна Хресна Дорога
 

 - 12:00 Божественна Літургія за здоров'я

 - 16:00 Божественна Літургія за жертводавців

 - Щосуботи о 13:00 навчання Катехизму для дітей.

- 10:00 Божественна Літургія за померлих

монашого та подружнього стану

- 10:00 Божественна Літургія за узалежниних від алкоголю, тютюну, наркотиків 
та азартних ігор

НІЧНІ ЧУВАННЯ У 2019 РОЦІ  
Січень

Травень

Лютий

Березень

Червень

Квітень

Липень

Грудень

Жовтень

Серпень

Листопад

Вересень

 2-3 лютого ; 15-16 лютого

 2-3 березня; 15-16 березня

 31 грудня  2018 р.– 01 січня  2019 р.

 6-7 квітня; 19-20 квітня

 4-5 травня; 17-18 травня

 1-2 червня; 21-22 червня
31 грудня 2019 р. – 01 січня 2020 р.
 7-8 грудня; 20-21 грудня;

 7-8 вересня; 20-21 вересня

 2-3 листопада; 15-16 листопада

 5-6 жовтня; 18-19 жовтня

 3-4 серпня;16-17 серпня;27-28 серпня

 6 -7 липня; 19-20 липня
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