


Мета проєкту

проєктуМета Даний проект дає можливість вірянам дистанційно 

здійснювати основні дії в церкві, а також можливість 

потрапити на богослужіння через відеотрансляцію



Cerkva.online націлена  допомогти усім вірянам бути 

ближчими до свого храму, незалежно від обставин 

та відстані. Завдяки даній платформі громадяни 

зможуть потрапити на богослужіння через відео 

трансляцію, поставити свічку або ж подати записки 

за упокій та за здоров’я в конкретному храмі. 

Опис проєкту

#церкваОнлайн

#сидиВдомаІзЦеркваОнлайн



Можливості

 у різних храмах України

Завдяки даному порталу 

ви зможете відвідувати 

богослужіння 


#церкваВдома



Можливості

Платформа надає можливості скористатись онлайн 

послугами не виходячи з дому

Записки за здоров'я 

та за упокій

Запалити свічку Допомога 

священника

При подальшій реалізації даного проєкту ми надамо вірянам можливість онлайн відеозв’язку зі 

священником. Конфіденційність даних буде гарантовано за допомогою використання криптографічних 

технологій та дотримування регламенту GDPR.



Актуальність даного проєкту

Завдяки проведенню реформи децентралізації та цифрової інформатизації 

суспільства оптимальний по швидкості доступ до мережі Інтернет є і в 

більшості пунктів сільського типу поселення. 


Але немає онлайн-сервісу де були б зібрані всі онлайн-трансляції та й 

загалом рідко, які храми оснащені відповідною технікою для цього. 


в Україні

поширення вірусної
COVID-19 

На жаль, зараз  
спостерігається стрімке 

 
інфекції 

Щоб убезпечити себе та своїх рідних варто залишатись 

вдома і не відвідувати місця скупчення людей. Відповідно це 

все стало перешкодою для відвідування церков та забирає у 

громадян можливість бути присутніми на богослужіннях 

фізично. Величезна кількість вірян хотіла б приєднатись до 

служб та молитов у великих чи малих церквах, але на жаль 

немає змоги цього зробити. 

ЗНАЙШЛИМИ  ВИХІД



Проблеми для розв'язання

Обмеження можливості у вірян відвідувати богослужіння та здійснювати звичні 

для відвідування храму дії, а у церкви відповідно здійснювати надавання послуг, 

яких так потребують громадяни для підтримки морального духу та духовної сили; 

відсутність сервісу з інформацією про наявність онлайн-трансляцій та 

розміщення храмів.



Характеристика цільової аудиторії

 даного 
проєкту є всі віряни та 
керівники церков нашої 
держави. 

 Цільовою аудиторією

За даними центру Разумкова 
кількість вірян в Україні становить 
понад 60% .
#CerkvaOnline



Завдання для реалізації проєкту

Для досягнення мети проєкту необхідно буде виконати наступні завдання

Розробити портал для 
відеотрансляцій і надання 

церковних послуг

Здійснити технічне оснащення 
церков необхідним 

обладнанням для здійснення 
трансляцій та прийняття 
електронних листів для 

виконання інших видів послуг

Забезпечувати зв'язок 
вірян та храмів в рамках 

діяльності порталу

11 22 33



Очікувані результати

Забезпечення 

громадянам вільного 

доступу до надання 

церковних послуг на 

дистанційній основі, 

підтримка морального 

духу в країні завдяки 

діяльності даного сервісу. 



Очікувані результати

Також завдяки такому проєкту 

інформатизація суспільства 

перейде на відносно новий рівень 

та надасть людям можливість 

використовувати інтернет-сервіси  

для пошуку не лише 

розважального контенту, а й 

повчального та 

духовно-збагачувального.

 до інноваційКрок вперед



Співпраця

В нашому проєкті дуже важливою є співпраця з 

священнослужителями. Адже всі ми хочемо 

допомогти вірянам бути ближчими до свого храму.


Наразі ми вже заручились підтримкою керуючого 

Володимир-Волинською єпархією Преосвященного 

єпископа Матфея Шевчука та працюємо над 

налаштуванням трансляцій з храмів, які знаходяться 

під його керівництвом. 



В подальшому будемо працювати над розширенням 

зв'язків з церквами в різних містах України. 



Дякуємо за ваш часДякуємо за ваш час


