15 августа 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: О выдаче справок
Дорогие братья!
Это письмо заменяет письмо от 15 декабря 2004 года, которое следует изъять из папки
для руководящих писем и уничтожить.
По просьбе возвещателя зарегистрированное собрание (которое является
юридическим лицом) может выдавать справку о том, что крещёный возвещатель (также
служебный помощник или старейшина) действительно является членом собрания или что
некрещеный возвещатель действительно присоединён к собранию. В такой справке обычно
нуждаются те лица, которые на основании личных убеждений приняли решение о
прохождении альтернативной (невоенной) службы (смотри «Сторожевую башню» от 1 мая
1996 года, стр. 14–20). Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Положением о порядке
прохождении альтернативной (невоенной) службы, письменное заявление к комиссии по
делам альтернативной службы по месту жительства, необходимо подать не позднее двух
календарных месяцев до начала установленного законодательством периода призыва.
Такие справки также могут выдаваться как крещёным, так и некрещеным
возвещателям, которые на основании обученной по Библии совести не желают присутствовать
на занятиях по допризывной подготовке к военной службе, которой обучают в
общеобразовательных, профессионально-технических или высших учебных заведениях
различной степени аккредитации. Необходимую справку можно составить по Образцу № 1.
Уведомление об изменении статуса лица, которое проходит альтернативную (невоенную)
службу. Если лицо, которое проходит альтернативную (невоенную) службу, уже не является
членом собрания, старейшины собрания должны проявить инициативу, чтобы направить
письменное уведомление об этом в районную (городскую) комиссию по делам альтернативной
службы (Образец № 2). Копии выданных собранием справок (уведомлений) необходимо
сохранять в архиве собрания.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что если ваше собрание не зарегистрировано в
государственных органах (то есть не является юридическим лицом), то действующее законодательство Украины запрещает использовать печать и штамп зарегистрированного собрания.
Если собрание не зарегистрировано, то соответствующие справки (уведомления)
будут выдаваться «Центром Свидетелей Иеговы». Для этого старейшины собрания должны
сделать письменный запрос в филиал. Письмо с таким запросом должно быть подписано всеми
членами служебного комитета собрания. Если кто-то из членов служебного комитета
отсутствует, вместо него может подписаться другой старейшина. Если в собрании служит
один или два старейшины, то подпись на запросе должен поставить служебный помощник,
который исполняет обязанности члена служебного комитета. В запросе нужно указать
фамилию, имя, отчество лица согласно паспортным данным (на украинском языке), адрес
регистрации места проживания, дату рождения, дату крещения, а также дату присоединения к
собранию (касается некрещеного возвещателя) или изменения статуса данного лица (если
лицо уже не является членом собрания).
Примите наши искренние заверения в сердечной христианской любви.
Ваши братья,

Приложение: образец заявления и образец сообщения
Копия: разъездным надзирателям
P.S. Секретарю:
Это письмо следует сохранять в папке собрания для руководящих писем. Вы можете
внести изменения в свой «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

Зразок № 1

Штамп
зареєстрованого збору

ДОВІДКА
Федорченко Андрій Максимович, народжений 23 жовтня 1985 року, котрий проживає
за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Широка, буд. 55, кв. 3, дійсно з 15 квітня
2007 року і до теперішнього часу, є охрещеним (неохрещеним) вісником релігійної громади
Свідків Єгови в м. Червонограді.
Релігійна громада Свідків Єгови в м. Червонограді зареєстрована згідно з Законом
України «Про свободу совісті та релігійні організації». Реєстраційне свідоцтво № 19 від
17 квітня 2000 року.
Довідка видана за місцем вимоги.
Головуючий наглядач
Ради старійшин
"25" вересня 2010 р.

_____________ О. П. Ільків
М. П.

Зразок № 2

Штамп
зареєстрованого збору

Голові районної (міської) комісії по справам
альтернативної (невійськової) служби
м. Червонограда
п. Кравенку І. В.
вул. Мазепи, 21, м. Червоноград, 27209
Копія: Федорченку Андрію Максимовичу, 1985 р.н.,
вул. Широка, буд. 55, кв. 3, м. Червоноград, 27218
ПОВІДОМЛЕННЯ

Згідно із Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» та Законом
України «Про альтернативну (невійськову) службу» повідомляємо, що Федорченко Андрій
Максимович, 23 жовтня 1985 року народження, який проживає за адресою: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Широка, буд. 55, кв. 3, з 15 вересня 2007 р. не є Свідком Єгови.

Головуючий наглядач
Ради старійшин
"25" вересня 2010 р.

_____________ О. П. Ільків
М. П.

Голові
комісії у справах альтернативної служби
м. __________________________________________
пану ________________________________________
від ________________________________________,
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

«____» _________________ ____ р. н.,
вул. __________________, буд.____, кв. ____,
м. ______________________ тел. _______________,
освіта – _______________, сім. стан – ____________
місце роботи _________________________________

ЗАЯВА
З «___» _____________ _____ року я є охрещеним (неохрещеним) членом Релігійної
організації Свідків Єгови в Україні, її місцевої громади у місті ____________________, яка
зареєстрована згідно із Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації».
Оскільки мої релігійні переконання не дозволяють користуватися зброєю і служити в
армії, керуючись Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 18 лютого
1999 року, прошу направити мене на проходження альтернативної (невійськової) служби.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 2066 від 10 листопада 1999 року, Релігійна
організація Свідків Єгови в Україні внесена до «Переліку релігійних організацій, віровчення
яких не допускає користуватися зброєю».
На підставі вищевказаного, а також керуючись Законами України «Про альтернативну
(невійськову) службу», «Про звернення громадян» і «Положенням про комісії у справах
альтернативної служби»,
п р о ш у:
1)
2)
3)
4)

Направити мене на альтернативну службу;
Завчасно письмово повідомити мені про місце і час засідання комісії, для моєї
присутності при розгляді даної заяви;
Видати письмове рішення комісії про направлення на альтернативну службу;
У випадку відмови у задоволенні моєї заяви, прошу взяти до уваги рекомендацію
ст. 15 Закону України «Про звернення громадян»: «Рішення про відмову у
задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома
громадян у письмовій формі з посиланням на Закон і з викладенням мотивів
відмови».

Додаток: Довідка № _____ від «___» __________ 20__ року;

З повагою,

__________________ / ________________________________/
(підпис)
(прізвище, ім’я, по-батькові)

«___» __________ 200__ року

