Голові Верховної ради України В.М.Литвину
Депутату Верховної ради В.Яворівському
Депутату Верховної ради В.Швець
01008, Київ, вул. Грушевського 5
Депутатам Малинської міської Ради

Заява про злочин вчинений
посадовими особами Малинської міської ради.
Малинське відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (11600 Житомирська обл.
м. Малин, вул. Винниченка 23, http://malin.at.ua ) спільно з настоятелем СвятоПокровської парафії РПЦЗ м.Малин В.Демченко направили згідно закону "Про доступ до
публічної інформації" запит голові Малинської міської ради Стельмах наступного змісту:
« 14.06.2007 Європейський суд з прав людини прийняв рішення по заяві № 77703/01 у якому

вказується:
«1 червня Верховний Суд України скасував рішення колишнього губернатора
Житомирської області Рижука про скасування внесених у статут Свято-Покровської громади м.
Малин змін, за якими громада ввійшла в підпорядкування до Російської Православної Церкви за
кордоном. Таким чином, ВСУ визнав законним перехід громади з УПЦ (МП) під юрисдикцію РПЦЗ.
За громадою зберігся також храм, за який ішла боротьба з іншою частиною громади, яка не
побажала змінювати конфесійну належність.»
Виходячи з вищевикладених фактів встановлених
Європейським судом, просимо повідомити нас, які дії мають вчинити державні органи влади
України щоб припинити багаторічні рейдерські атаки на храм РПЦЗ у м Малин ?
А також повідомити нас, яким чином у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
(www.irc.gov.ua) під ідентифікаційним кодом 25838342 Свято-Покровської парафії РПЦЗ , було
зареєстровано СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКО-КОРОСТЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ
МП(керівник Лук”яненко С.Д.)? (Деталі на http://sinod.ruschurchabroad.org/ban_malin-text.htm)».»

17.10.2012р. замість міського голови Стельмах, невідома посадова особа Малинської
міської ради – присвоївши повноваження - поставила похилу риску, підписала та
направила нам лист №9, у якому повність ігнорується зміст нашого запиту і рішення
Європейського суду по справі №77703/01. Адже, відповідно до п. 5.32 Уніфікованої
системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003), затвердженої наказом
Держспоживстандарту України від 07.04.03р. №55 - підпис складається з назви посади
особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку,
скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і
прізвища. У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ
підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. У цьому випадку обов'язково
зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять
рукописним або машинописним способом), наприклад: "Виконувач обов'язків",
"Заступник". Підписувати документ із прийменником "за" або ставити правобіжну похилу
риску перед назвою посади не дозволено. Згідно з п. 1.1 цей стандарт поширюється на
організаційно-розпорядчі документи – постанови, розпорядження, накази, положення,
рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
державної влади України. Одночасно порушені аналогічні вимоги п. 4.6.9 Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 року № 1153.
Незаконний лист №9 Малинської міської ради інформує нас, що виконком Малинської
міської ради всупереч фактам встановлених Європейським судом - «проводить відповідну
роботу щодо права власності на приміщення Свято-Покровського храму УПЦ МП».
Враховуючи, що державний реєстратор виконкому Малинської міської ради вже
незаконно під ідентифікаційним кодом 25838342 Свято-Покровської парафії РПЦЗ ,
зареєстрував
СВЯТО-ПОКРОВСЬКУ
ПАРАФІЯ
ОВРУЦЬКО-КОРОСТЕНСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ УПЦ МП (керівник Лук”яненко С.Д.) – вважаємо є всі ознаки злочину за ст.ст.
353, 341, 364, 365, 366, 382 КК України. На підставі викладеного просимо дану заяву
взяти до розгляду та скерувати правоохоронним органам, бо останні ігнорують звернення.
Голова МВ Всеукраїнського об’єднання ветеранів О.Грищенко
Настоятель Свято-Покровської парафії РПЦЗ м.Малин В.Демченко

Розпорядник інформації

Малинському міському голові С.Стельмах

ЗАПИТ
на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"
Найменування, поштова адреса, Малинське міське відділення Всеукраїнського
адреса електронної пошти,
об’єднання ветеранів
номер телефону запитувача
11600 Житомирська обл. м. Малин, вул. Винниченка 23
(юридичної особи)
http://malin.at.ua
14.06.2007 Європейський суд з прав людини прийняв рішення
Загальний опис інформації, що
по заяві № 77703/01 у якому вказується: «1 червня Верховний
запитується
Суд України скасував рішення колишнього губернатора
Житомирської області Рижука про скасування внесених у
статут Свято-Покровської громади м. Малин змін, за якими
громада
ввійшла
в
підпорядкування
до
Російської
Православної Церкви за кордоном. Таким чином, ВСУ визнав
законним перехід громади з УПЦ (МП) під юрисдикцію РПЦЗ.
За громадою зберігся також храм, за який ішла боротьба з
іншою частиною громади, яка не побажала змінювати
конфесійну належність.»
Виходячи
з
вищевикладених
фактів
встановлених
Європейським судом, просимо повідомити нас, які дії мають
вчинити державні органи влади України щоб припинити
багаторічні рейдерські атаки на храм РПЦЗ у м Малин ?
А також повідомити нас, яким чином у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб (www.irc.gov.ua) під ідентифікаційним
кодом 25838342 Свято-Покровської парафії РПЦЗ , було
зареєстровано СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОКОРОСТЕНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УПЦ МП(керівник Лук”яненко С.Д.)?
(Деталі на http://sinod.ruschurchabroad.org/ban_malin-text.htm)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою
11600 Житомирська обл. м. Малин, вул. Винниченка 23
Контактний телефон запитувача
Посада, прізвище, ім’я, по
батькові та підпис запитувача

Голова Малинського міського відділення
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
О.Д.Грищенко

Настоятель Свято-Покровської парафії РПЦЗ м.Малин
В.Демченко
11.10.2012.р.

