
ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА   

ОСНОВНІ ПИТАННЯ  ВІДПОВІДІ 

В які дні на протязі року 
можна взяти шлюб у 
церкві? 

     Шлюб у церкві можна взяти у будь-який день, крім 
заказних. До них відносяться: 
 
1) Великий піст (40 днів перед Воскресінням Ісуса 
     Христа + страстний тиждень); 
2) піст Петрівка (з 07.06 по 11.07); 
3) піст Спасівка (з 14.08 по 27.08); 
4) піст Пилипівка (перед Різдвом Ісуса Христа)  
    ( з 28.11 по 06.01), а також безпосередньо після 
     Різдва і до Йордана (з 06.01 по 19.01); 
5) в п’ятницю; 
6) в дні суворих постів: 
     - 11.09 – усікновення глави Іоана Хрестителя; 
     - 27.09 – воздвиження Честного хреста.  
 
Примітка: дні, в які не можна вінчатися, Ви можете 
знайти в будь-якому церковному календарі. 

В який час доби 
реєструються шлюби у 
церкві? 

     На протязі світлового дня. Проте, у кожному 
конкретному випадку час вінчання необхідно 
попередньо обумовлювати зі священиком, який буде 
Вас вінчати. Враховуйте при цьому, що за загальним 
правилом, наречені перед тим, як взяти шлюб, повинні 
відвідати літургію. Отже, до її закінчення або перед нею 
шлюби у церкві не реєструються. Літургія служиться 
звичайно до 13.00 – 14.00 год. Крім того, приблизно у 
18.00 год. в літній період і у 17.00 год. в зимовий період 
в церкві починається вечірнє Богослужіння. Таким 
чином, практично повінчатися можна в проміжку часу 
між 14.00 і 17.00 год. 

Що необхідно зробити 
для оформлення шлюбу у 
церкві?  

     1) Узгодити день і час вінчання. 
     2) Подати необхідні документи. 
     3) Пройти навчання (19 занять). 
     4) Пройти сповідь і прийняти причастя в 
         переддень шлюбу.  

Коли необхідно 
звернутися ?  

     Бажано за 2-3 місяці до дня весілля. Необхідно обом 
нареченим підійти до церкви, зустрітися зі священиком, 
узгодити дату і час Вашого вінчання. 

Які документи необхідно 
подати для оформлення 
шлюбу у церкві?  

     1) свідоцтво хрещення (копія з оригіналу або 
          оригінал за підписом свідків хрещення); 
     2) дозвіл від пароха парафії, на терені якої  
         проживає один з наречених; 
     3) довідка про відбутий курс передподружніх наук; 
     4) передподружній протокол (заповнюється в 
         захристії храму при наявності всіх вище  
         зазначених документів та паспортів (або їх копій)  



         наречених за два тижні до шлюбу в п’ятницю  
         з 16.00 до 18.00 год.). 

Що раніше: церковний 
шлюб чи цивільний 
(державний)?  

     Бажано напередодні, в переддень вінчання, 
зареєструвати цивільний шлюб. 

Що буде потрібно в 
церкві в день весілля? 

     1) Обручки. 
     2) Рушник.  
     3) Хустина для нареченої. 
     4) Святково прикрашені свічки (можна придбати  
         у храмі). 
     5) Віночки (за погодженням зі священиком, можуть  
         використовуватись замість корон). 
     6) Свідки.  

Хто може і хто не може 
бути свідком при 
вінчанні? 

     Свідком може бути будь-яка повнолітня, охрещена 
особа. 

Мова богослужіння 

     Зазвичай, мова богослужіння в Україні є 
українською. Проте, якщо Ваш наречений або наречена 
є іноземцями і не розуміють мови богослужіння, а 
хотіли би, то за погодженням зі священиком, вінчальна 
служба може бути відслужена на іноземній мові 
(зокрема, в храмі Пресвятої Євхаристії Вас зможуть 
повінчати на англійській, польській, російській, 
німецькій, італійській мовах). 

Вартість обряду 

     Це питання часто турбує наречених, адже це одна із 
статей витрат на весіллі. Це питання Ви можете 
з’ясувати в захристії храму. Чітко встановленої плати за 
здійснення обряду не існує. Гроші, які Ви сплачуєте, є 
Вашою добровільною пожертвою. І тільки Ви 
самостійно, з урахуванням важливості для Вас цього 
обряду, а також Вашого фінансового стану можете 
визначити, скільки заплатити. Крім того, радимо Вам 
подумати про святковий хор. Замовити його також 
можна у захристії храму. 

Шлюб з особою іншої 
віри  

     Такі ситуації розглядаються індивідуально в 
кожному конкретному випадку і потребують 
погодження і благословіння єпископа.  

Додатково (тільки для 
жінок 

     У греко-католицькій церкві жіночі особливі дні не є 
перешкодою для відвідування церкви і навіть прийняття 
причастя. Отже, не переживайте, якщо якийсь з цих 
днів випаде на день Вашого весілля: це не є 
перешкодою для вінчання.  

У яких випадках не 
можна взяти церковного 
шлюбу? 

     Ситуація кожної пари, яка хочк вінчатися, 
розглядається індивідуально. Якщо виникають якість 
складності або перешкоди для вінчання, вони 
розглядаються і вирішуються в кожному конкретному 
випадку окремо з урахуванням церковних правил. 



Який документ Ви 
отримуєте після вінчання 

     Після вінчання Ви отримуєте свідоцтво про шлюб, 
підписане настоятелем церкви, у якій Ви вінчались, з 
прикладенням печатки церкви.  

 


