Прокуратура України

ПРОКУРАТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. 16 Липня, 52, м. Рівне, 33028

факс: 63-30-05

Рівненська обласна рада
майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013

Звернення Рівненської обласної ради, яке надійшло з Генеральної
прокуратури України, щодо законності передачі у власність релігійної громади
пам’ятки архітектури місцевого значення - будівлі церкви в с. Мнишин
Гощанського району, розглянуто.
Встановлено, що вищевказану пам’ятку архітектури 01.12.2014 на праві
приватної власності зареєстровано за релігійною громадою Свято-Покровської
парафії Рівненської єпархії УПЦ.
Не погоджуючись із рішенням державного реєстратора, релігійна громада
Свято-Покровської парафії Рівненської єпархії УПЦ - Київський патріархат,
оскаржила останнє до Рівненського окружного адміністративного суду.
Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від
17.05.2016 у справі № 817/183/16, залишеною без змін ухвалою Житомирського
апеляційного адміністративного суду від 13.09.2016 у задоволенні позову про
визнання протиправним і скасування рішення та свідоцтва про право власності
відмовлено.
При цьому судами встановлено, що державну реєстрацію права власності
на будівлю церкви за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 58, с. Мнишин
Гощанського району проведено з порушенням вимог законодавства.
Разом з тим, відповідно до п. З ст. 131-1 Конституції України та п. 1
Перехідних положень розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від
14.10.2014, органи прокуратури України, здійснюють в суді представництво
інтересів держави, у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
Відповідно до ч. З ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор
здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення
або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не
здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган
місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до
компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності
такого органу.
У той же час, ст. 17 Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації»
передбачено,
що релігійні організації мають право
використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їм на
договірних засадах державними, громадськими організаціями, або громадянами.
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Відповідно до ч. 2 цієї ж статті, культові будівлі і майно, які становлять
державну власність, передаються організаціями, на балансі яких вони
знаходяться, у безоплатне користування або повертаються у власність
релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
Так, під час розгляду справи № 817/183/16 судами встановлено, що
Рівненською обласною державною адміністрацією рішення щодо передачі
спірної будівлі церкви не приймалось.
Тому, враховуючи, що Рівненська обласна державна адміністрація
стороною у справі № 817/183/16 не була, на адресу останньої скеровано лист
щодо вирішення питання про вжиття заходів цивільно-правового характеру.
Окрім того, повідомляю, що за фактом проведення державним
реєстратором реєстраційних дій з порушенням встановленого законодавством
порядку, 27.04.2017 Гощанським відділенням Острозького відділу поліції ГУ
Нацполіції в Рівненській області розпочато досудове розслідування за
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Заступник прокурора області

О. Василів
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Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
вул. Різницька, 13/15, Київ-11,01011

факс: 280-26-03

Прокуратура Рівненської області
і/

Рівненська обласна рада
пл. Просвіти, 1,
м. Рівне, 33013

Відповідно до територіальної юрисдикції надсилаю для розгляду
рішення Рівненської обласної ради від 17.03.2017 щодо законності передачі у
власність релігійній організації церкви, а також з інших питань.
Розгляд наведених у зверненні доводів необхідно провести згідно з
вимогами чинного законодавства. При встановленні порушень вжити заходів
реагування.
Про результати розгляду у встановлений законом строк поінформуйте
заявника.
Додаток: на 2 арк. першому та другому адресатам
Начальник першого наглядового
відділу за додержанням законів при провадженні
досудового розслідування та підтриманням
державного обвинувачення

Р. Аузін

