
 

 

 

 

 

 

З ім’ям Аллага Всемилостивого, Милостивого! 

Рішення Ради улемів ДУМ АРК №10 від 18.03.2021 р. 

Вся хвала Аллагу, Господу світів! Мир та благословення пророку Мухаммаду, його родині та 
всім його сподвижникам. 

18 березня 2021 року в м. Київ відбулося 10 (десяте) засідання Ради улемів релігійної організації 
«Духовне управління мусульман Автономної Республіки Крим» на якому були ухвалені 
наступні рішення: 

1. Затвердити 1 числом місяця рамадан 1442 р. по хідждрі 13 квітня 2021 року та відповідно 

кінець місяця рамадан та свято Ораза-байрам 13 травня 2021 року 

Згідно наукових розрахунків Ісламських дослідницьких інститутів, початок та кінець місяця 
рамадан цього року (1442 по хіджрі, 2021) буде відповідати вівторку 13 квітня 2021 року. 
Кінець місяця рамадан та відповідно свято Ораза-байрам буде відповідати 13 травня 2021 року.  

2. Затвердити розмір нісабу на 2021 рік у розмірі - 13625,50 грн. 

Радою улемів було затверджено нісаб (мінімальний розмір вільних коштів у власності особи, з 
якого обов’язково платять закат) на 2021 рік. Згідно всіх загально традиційних ісламських 
правових шкіл (ханафітська, шафіїтська, малікітська, ханбалітська) закят (обов’язкова 
милостинь) має виплачуватися із коштів (у будь-якій валюті) якщо їх сума досягла еквіваленту 
85 г. золота, чи 595 г. срібла. Таким чином нісаб в 2021 році має становити 13625,50 грн. Таке 
рішення обґрунтоване тим, що нісаб зі срібла — це 595 г. срібла, а з золота 85 г. у вигляді монет 
або банківських зливків, поточна ціна 1 г срібла — 22,90 грн (на 18.03.2021). 
(22,90х595=13625,50 грн.), поточна ціна 1 г. золота – 1755 грн. (на 18.03.2021). (1755х85=149.175 
грн.). У разі різниці між вартістю нісабу золота та срібла, беручи до уваги те що закят є правом 
бідних та нужденних, та керуючись принципом богобоязливості та надійності, закят слід 
виплачувати якщо сума коштів досягла мінімально необхідного рівня, в нашому випадку це 595 
г. срібла – що дорівнює 13625,50 грн.   

3. Затвердити розмір милостині розговіння (закат аль-фітр) на 2021 рік у розмірі 120 грн. з 

людини. 

Було затверджено грошовий еквівалент милостині розговіння (закят аль-фітр) на 2021 рік, у 
розмірі 120 грн. з людини, на підставі середньої ціни рису за 2.675 кг (1 са’а). Також було 
запропоновано виплачувати милостиню розговіння (закят аль-фітр) як продуктами, так і грішми, 
згідно ханафітського мазхабу і вчинків деяких сподвижників і їх послідовників. 

 

Голова Зборів Ради Улемів                                                             Е.І. Хайруллаєв 

 


