
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
 

від 20 січня 2021 р.                                                               № 63/5 

 
щодо проекту постанови  

(реєстр. № 4426) 

 

Розглянувши проект постанови про звернення Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України, міністерств, державних служб, агентств, місцевих 

органів влади щодо здійснення заходів спрямованих на розвиток міста Умань як 

міжнародного центру паломництва хасидів (реєстр. № 4426 від 26.11.2020 р.), 

внесений народними депутатами України Трухіним О.М., Яценком А.В. та 

іншими, Комітет відмічає. 

Місто Умань Черкаської області є найбільшим в Європі міжнародним 

центром паломництва євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм. В 

місті розташована могила раббі Нахмана - засновника брацлавського хасидизму. 

Сьогодні могила раббі Нахмана стала місцем паломництва послідовників його 

вчення.  

Зважаючи на щорічне збільшення кількості хасидів-паломників, які 

відвідують місто Умань та залишаються на постійне проживання в місті, 

необхідно створити сучасну міську інфраструктуру, яка б витримувала значні 

навантаження, задовольняла потреби жителів та гостей міста, створювала 

комфортні умови для перебування іноземних громадян на території міста Умань.  

За твердженням авторів, динаміка останніх років вказує на те, що місцева 

влада не може самостійно вирішити проблеми паломництва хасидів в місті 

Умань. Єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері паломницького 

туризму є стратегічно орієнтована державна політика та системна підтримка 

міста Умань, як всеукраїнського та міжнародного паломницького центру. Тому, 

враховуючи специфіку паломницького туризму в місті Умань необхідно, на рівні 

вищих органів державної влади вжити відповідних заходів спрямованих на 

розвиток міста Умань як міжнародного центру паломництва хасидів. 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, його метою є 

підвищення туристичної привабливості міста Умань Черкаської області та 

України на внутрішньому та міжнародному туристичному ринках, створення 

сучасної туристичної інфраструктури та вирішення проблем паломництва 

хасидів на території міста Умань Черкаської області. 



Проект Постанови містить рекомендації Верховної Ради України до 

Кабінету Міністрів України, профільних міністерств, державних служб, 

агентств, місцевих органів влади щодо необхідності створення сучасної 

туристичної інфраструктури та міжнародного центру паломництва хасидів, 

вирішення проблем паломництва хасидів, будівництва комплексу «Малий 

Єрусалим» та інших об’єктів в рамках проектів «Велике будівництво», «25 

магнітів» на території міста Умань Черкаської області. 

Як зазначено авторами проекту, прийняття Постанови не створює 

необхідності внесення змін до інших законодавчих актів, а реалізація зазначеної 

Постанови здійснюватиметься в межах витрат, передбачених у Державному 

бюджеті України на 2021 та наступні роки та інших джерел фінансування. 

 

Враховуючи викладене вище Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики внести до Верховної Ради України пропозицію про прийняття в цілому 

проекту постанови про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів 

України, міністерств, державних служб, агентств, місцевих органів влади щодо 

здійснення заходів спрямованих на розвиток міста Умань як міжнародного 

центру паломництва хасидів (реєстр. № 4426 від 26.11.2020 р.), внесений 

народними депутатами України Трухіним О.М., Яценком А.В. та іншими 

2. Рішення направити до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної 

політики. 

 

 Голова  Комітету                                                    О.БОНДАРЕНКО 

 


