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До 1 березня 2015 року, подовженого крайнього терміну, за законами Росії
змогли перереєструватися лише 2 релігійні об’єднання та 12 релігійних громад
Криму.
Це становить близько 1 % від тих 1546 релігійних організацій у Криму та Севастополі, що
мали українську реєстрацію, повідомляє Інститут релігійної свободи .
Всі 150 заявок на перереєстрацію, поданих до Управління юстиції Криму до початкового
крайнього терміну 31 грудня 2014 року, були відхилені, оскільки вони були "дуже погані".
Такі дані навела Ірина Деметська, керівник відділу реєстрації некомерційних
організацій Міністерства юстиції Криму в коментарі для служби новин
Форум 18
.
Тільки дві централізовані релігійні організації (конфесії) вчасно пройшли перереєстрацію
в Криму. Це православна релігійна організація Сімферопольська і Кримська єпархія
(Московського патріархату) – 23 грудня 2014 року, і Духовне управління мусульман
Республіки Крим та міста Севастополя (Муфтіят) – 16 лютого 2015 року.
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Документи ще 13 конфесій були подані на розгляд в Мін'юст в Москві. Решта біля 150
заяв релігійних громад залишилися на розгляді місцевої влади Криму. Читайте також: Р
елігійна карта Криму – інфографіка
"На сьогодні перереєстрацію пройшли всього лише 33 організації", – повідомив
начальник управління у справах релігій Міністерства культури РК Олександр Селевко,
зазначила 1 квітня РІА Новини.
Нагадаємо, що кінцевий термін перереєстрації спочатку був встановлений до 31 грудня
2014 року. Однак, наприкінці року Державна дума РФ поспіхом прийняла закон для
продовження цього строку до 1 березня 2015 року. Як повідомляв Інститут релігійної
свободи, не виконання
вимоги
Федерального закону Росії про перереєстрацію релігійних організацій в Криму
до 1 березня 2015 року тягне за собою заборону на релігійну діяльність таких юридичних
осіб та їх подальшу ліквідацію.
Позбавлення статусу юридичної особи в першу чергу поставить під загрозу майнові
права українських релігійних громад, які не зможуть розпоряджатися своїми храмами,
молитовними будинками, мечетями та іншими спорудами. Суттєвого обмеження зазнає
також і релігійна діяльність незареєстрованих релігійних організацій.
Читайте також: Продовжена перереєстрація релігійних організацій Криму до 2016
року
За даними сайту Форум 18, навіть ті релігійні громади, що подали документи та очікують
на перереєстрацію, зіткнулися з проблемою дострокового розірвання раніше укладених
договорів оренди державних приміщень, в яких вони звершували релігійну діяльність.
Підписуйтесь на сторінку ІРС в Facebook і Twitter – експертний погляд на
законодавство і релігійне життя в Україні та світі.
Інститут релігійної свободи, Київ
www.irs.in.ua
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