
АР-РАХМА

Перша мечеть столиці України



Гордість 
Українських 
мУсУльман

«ар-рахма» у перекладі з араб-
ської означає «милосердя». мечеть 
збудовано в історичній частині міс-
та на вершині гори Щекавиця. са-
ма назва району, татарка, береже 
пам'ять про своїх колишніх меш-
канців – мусульман, які компактно 
проживали тут із середини хIх 
століття. 

Вірним ісламу знадобилося май-
же півтора століття для здійснен-
ня заповітної мрії – зведення 
першої у києві великої мечеті з 
мінаретом, молитовною залою на 
кілька тисяч відвідувачів, освітнім 
центром – медресе. 

двері мечеті завжди відчинені 
для відвідувачів. У святкові дні та 
релігійні свята тут збирається де-
кілька тисяч вірян різних націо-
нальностей. для киян та гос-
тей києва проходять екскурсії та 
загальні лекції, на яких можна 
дізнатися більше про миролюбну 
суть ісламу, традиції та вірування 
мусульман.



У жовтні 1897 року київська влада офіційно дозво-
лила відкриття першого молитовного дому мусуль-
ман на Подолі. на той час за офіційними даними гро-
мада налічувала близько 500 вірян. молитовна зала 
розташовувалася на другому поверсі дерев’яної будівлі 
у приміщеннях трьох квартир і не могла вмістити на-
віть третини з тих, хто приходив на молитву.

З початку хх століття мусульмани києва не полиша-
ли спроб збудувати мечеть з каменю. Було підготов-
лено проект будівництва мечеті, яка мала вміщувати 
800 відвідувачів. У жовтні 1913 року губернатор міс-
та заклав перший камінь у фундамент мечеті на вули-
ці Гоголівській. Утім перша світова війна та прихід біль-
шовицької влади не дали змоги втілити проект у життя.

За часів радянської влади мусульман києва було при-
мусово розселено по всіх районах міста. З карти укра-
їнської столиці зникли місця компактного проживання 
мусульман і їхній молитовний будинок. однак імами, 
незважаючи на всі перешкоди, продовжували відвідува-
ти будинки мусульман і підтримувати традиції пращурів.

Зі здобуттям Україною незалежності в українських 
мусульман з’явився шанс на релігійне відродження. 
1991 року в столиці було зареєстровано релігійну гро-
маду і відкрито молитовний дім.

Перші сПроБи ПоБУдУВати мечеть 
У києВі



1994 року під час проведення першого з’їзду мусульман 
України було закладено перший камінь у фундамент ме-
четі. три роки пішло на отримання дозволів, узгодження 
проектної документації, вирішення питань із землевідве-
денням. 1998 року мусульмани вже мали змогу молитися в 
одному із збудованих приміщень. 

Будівництво відбувалося поетапно, завдяки фінансовій 
підтримці вірян. Вже 2001 року у приміщенні мечеті відбу-
лися перші святкові молитви, у яких взяло участь близько 
двох тисяч вірян. 

Постійне збільшення кількості вірян спонукало духовне 
управління мусульман України звернутися до міської вла-
ди з проханням про розширення площі мечеті ар-рахма. 
новий проект, який було затверджено 2007 року, перед-
бачав збільшення молитовної зали, побудову мінарету, 
адміністративного корпусу та медресе. 

У червні 2009 року духовне управління мусульман 
України запросило усіх охочих своїми руками покласти пер-
ші цеглини у стіну майбутньої мечеті. для вірних ісламу 
це стало не тільки історичною подією, але й благодіянням 
– «Садака-джарією», пожертвуванням в ім’я Бога, 
нагорода за яке триватиме і після смерті. 

У листопаді 2011 року всі роботи із спорудження мече-
ті було завершено. ар-рахма стала гідною архітектурною 
окрасою столиці України. 

Віхи БУдіВництВа: Від «ПершоГо 
каменю» до оноВленоГо ПроектУ



Після реконструкції київська мечеть «ар-рахма» 
перетворилася на справжній духовний і культурно-
просвітницький центр. автором проекту мечеті став 
відомий київський архітектор олександр комаровський, 
який проектував нинішній майдан незалежності. 
Проект він розробляв разом із консультантом від 
дУмУ, архітектором із сирії рідваном маджзубом. 
Після смерті комаровського проект втілював у життя 
сергій Бабушкін разом із консультантом від дУмУ, ві-
домим кавказьким архітектором ходжею ахмадом. 

Унікальність проекту київської мечеті – у поєднанні 
класичної східної традиції і сучасних рішень у дизай-
ні та технологіях будівництва. Загальна площа примі-
щень мечеті – близько 3200 квадратних метрів. тут є 
молитовна зала, мінарет, медресе, адміністративний 
корпус, до якого входить відділ сертифікації «халяль», 
прес-служба, відділ зовнішніх зв’язків та служба риту-
альних послуг, видавництво, приймалья імама, шлюб-
на зала та зала для урочистих заходів. 

У зовнішніх оздоблювальних роботах було використано 
вулканічний туф – декоративний камінь із азербайджану.

мідний купол мечеті за ясної погоди видно навіть із 
дніпра, він органічно увінчує собою панораму столи-
ці України.

ар-рахма: східні традиції і сУчасні 
диЗайнерські рішення



Після реконструкції «ар-рахма» може одночасно при-
ймати близько трьох тисяч вірян. купол мечеті при-
крашають яскраві вітражі, залу вистелено килимами. У 
одній зі стін зали облаштовано міхраб – нішу, яка вка-
зує напрям для молитви у бік кааби. Поряд із міхрабом 
розташовано мінбар – кафедру, з якої імам звертаєть-
ся до вірян під час проповіді. 

Перед виконанням намазу (молитви) мусульмани ма-
ють здійснити ритуальне омовіння, для якого у мечеті 
передбачено спеціальну кімнату з проточною водою. 
до мечеті слід заходити у чистій, простій і закритій оде-
жі. чоловікам бажано мати головний убір, жінкам слід 
бути у хустці, яка покриває волосся, та довгій одежі. 
Під час молитви чоловіки розташовуються у передній 
частині зали. для жінок, які часто приходять на молит-
ву з дітьми, відводиться місце у кінці зали та на бал-
коні. 

найбільшу кількість вірян, окрім релігійних свят, зби-
рає спільна П’ятнична молитва (намаз джуму’а). 

молитоВна Зала:  
місце єднання тисяч Вірян



мінарет – висока вежа, з якої виголошується азан 
(заклик до молитви), є органічною частиною мечеті. 
це своєрідний символ, утілення архітектурного обра-
зу молитви. традиційно служитель мечеті муедзин пі-
діймається на вежу та п’ять разів на день закликає ві-
рян до молитви.

За ісламською архітектурною традицією кожна ме-
четь повинна мати принаймні один мінарет, хоча у ви-
няткових випадках їх може бути більше. наприклад, 
у великих султанських мечетях стамбула їх було від 
чотирьох до шести. найбільшу кількість мінаретів – 
дев’ять – збудовано при мечеті аль-харам у мецці. 

13 квітня 2009 року після урочистої молитви було за-
кладено фундамент першого в історії києва мінарету. 
його висота становить 27 метрів, прикрашає мінарет 
традиційний символ ісламу – півмісяць. нині це найбіль-
ша окраса архітектурного ансамблю мечеті ар-рахма.

мінарет:  
архітектУрне Втілення молитВи



традиційно при мечеті обов’язково має діяти медре-
се. це навчальний заклад, де мусульмани різного віку 
мають можливість відвідати лекції з основ релігії, отри-
мати додаткові знання про іслам. 

Після реконструкції мечеть «ар-рахма» стала для 
українських мусульман ключовим освітнім центром, де 
на лекції одночасно збираються декілька сотень вірян. 
курси викладаються не тільки українською чи росій-
ською, але й мовами національних меншин, представ-
ники яких мешкають у столиці.

окрім цього при мечеті функціонує школа для дітей, 
які разом із батьками приїхали до України і ще не до-
статньо добре оволоділи українською. Після отриман-
ня базових знань діти можуть продовжити навчання у 
загальноосвітній школі. організатори роблять усе мож-
ливе, щоб окрім загальноосвітніх предметів школярі 
осягали основи духовності, традиції та культуру свого 
народу. наразі у школі навчається 80 учнів, серед них 
є араби, таджики, узбеки, татари та представники ін-
ших національностей. 

медресе:  
Про іслам для Всіх ЗацікаВлених



У корпусах реконструйованої мечеті «ар-рахма» діє 
ісламський університет – перший у країні релігійний 
освітній центр. В університеті студенти проходять ста-
ціонарний курс, який включає вивчення корану та 
хадисів, теології та мусульманського права. Після закін-
чення навчання випускники мають право передавати 
одержані знання іншим. нині на стаціонарному відділе-
ні навчається 50 студентів, існує можливість отримати 
освіту заочно. 

навчання здійснюється арабською мовою. Програма 
університету при мечеті «ар-рахма» відповідає програ-
мі найповажнішого ісламського університету аль-азхар 
(каїр, египет) – одного з найстаріших навчальних закла-
дів світу із понад тисячолітньою історією. Випускники 
ісламського університету стають імамами та виклада-
чами не тільки в Україні, але й у росії, туреччині та 
країнах середньої азії. 

для вступу до ісламського університету претенденту 
знадобиться рекомендація імама. шанси здобути релі-
гійну освіту є й у найбільш талановитих та працьови-
тих слухачів лекцій у медресе. 

ПроВідний центр 
ісламської осВіти В Україні



Від часу офіційної реєстрації у 1992 році дУмУ об’єднує 
десятки мусульманських громад у різних регіонах країни. 
духовне управління мусульман України є постійним чле-
ном Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, 
бере активну участь у налагоджені міжконфесійного 
діалогу.

основною метою дУмУ є зміцнення зв’язків між му-
сульманськими громадами різних національностей на 
основі релігійних знань і донесення миролюбної суті 
ісламу. дУмУ активно протидіє екстремістським течіям 
та появі псевдорелігійних організацій. 

При духовному управлінні мусульман України функціо-
нує видавництво «аль-іршад», виходить газета «мінарет», 
започатковано перший в Україні ісламський університет, 
працює загальноосвітня школа «іршад». Громади дУмУ 
за підтримки імамів мечетей та молитовних будинків ак-
тивно проводять культурні заходи, організовують дитячі 
табори, розповсюджують релігійну літературу. 

духовне управління мусульман України провадить ак-
тивну міжнародну діяльність, підтримує зв'язок із муф-
тіятами країн снд, провідними ісламськими науковими 
центрами, міністерствами у справах релігій ісламських 
країн. Представники дУмУ беруть активну участь у між-
народних та регіональних ісламських конференціях. 

дУхоВне УПраВління мУсУльман 
України (дУмУ)



Голова духовного управління мусульман України 
ахмед тамім народився 1956 року в лівані.

1976 року приїхав до України на навчання у київський 
політехнічний інститут, де здобув диплом за фахом 
«мікропроцесорні системи і локальні мережі». 

ісламську теологічну освіту здобув 1992 року у ре-
лігійній школі «дару-ль-‘аркам бін абі-ль-‘аркам» у м. 
мамбіджа  (сирія) та на теологічному факультеті  «імам 
ауза’ї’» в арабському Університеті Бейрута (ліван). 

має іджаза (дозвіл на передачу) ісламських наук та 
суфійських тарікатів. є автором книг з ісламських наук 
та експертом з питань екстремістських течій. автор 
низки наукових робіт та доповідей на тему розвитку 
міжконфесійного діалогу та осуду псевдорелігійного 
екстремізму. 

муфтій України підтримує контакти з лідерами та 
офіційними представниками багатьох ісламських кра-
їн: тунісу, єгипту, алжиру, лівії, лівану, сирії, оае, 
туреччини, особисто зустрічався з королями марокко, 
йорданії, саудівської аравії, віце-президентом 
індонезії, прем’єр-міністром малайзії.

Громадянин України, одружений, виховує п’ятьох дітей.

мУфтій України шейх ахмед тамім



контактна інформація
м. київ вул. лук’янівська, 46 мечеть «ар-рахма»

П’ятнична молитва (Намаз Джуму’а)
щопятниці о 12:30 у мечеті «Ар-Рахма»

 
Проведення екскурсій тел.: (044) 465-18-77

Щонеділі загальна лекція об 11:00

контакти для Змі
Пресс-служба дУмУ
тел.: (044) 465-18-78

тУт ЗаВжди Вам раді!


