Інформація щодо продажу приміщення
за адресою: м. Кропивницький, вул. Ленінградська, буд. 36
19 липня деякі медіа з «властивим їм потягом до правди» та бажанням
«об’єктивного» висвітлення інформації розповіли своїм читачам чергову
«сенсацію». Зокрема:
 На сайті Інформатор «У Кропивницькому продають церкву
Московського патріархату» (http://informator.news/u-kropyvnytskomuprodayut-tserkvu-moskovskoho-patriarhatu/),
 На сайті Громадське: «СЕТАМ за борги продає церкву Московського
патріархату у Кропивницькому» (https://hromadske.ua/posts/setam-prodaietserkvu-moskovskoho-patriarkhatu-za-borhy),
 На сайті ZAXID.NET - «У Кропивницькому за борги по іпотеці
продають церкву УПЦ (МП)»
(https://zaxid.net/u_kropivnitskomu_za_borgi_prodayut_tserkvu_moskovsk
ogo_patriarhatu_n1431519)
 На сайті Кавун - «У Кропивницькому майже за два млн грн готові
продати церкву (ФОТО) - на (http://kavyn.kr.ua/u-kropivnitskomu-maizheza-dva-mln-grn-gotovi-prodati-tserkvu-foto)
 та інші.
Дані висловлювання мають провокаційний характер та не висвітлюють
об’єктивної дійсності.
Дійсно 17 липня 2017 р. на електронному аукціоні «СЕТАМ» виставили на
продаж нежитлове приміщення у Кропивницькому, загальною площею 854,36 кв.
м., розташоване за адресою: вул. Ленінградська, буд. 36.
Дана будівля ніколи не належала та не належить громаді СвятоУспенського храму Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви. У
період будівництва Свято-Успенського храму з 2008 року по 2014 рік, з доброї
волі та дозволу власника бувшого приміщення колишнього будинку культури у
парку Крючкова Чернишова С.С, у даному приміщенні тимчасово проводилися
богослужіння. З 2014 року літургічне життя приходу та вся духовнопросвітницька діяльність віруючих звершуються у новозбудованому типовому
Свято-Успенському храмі. Відповідно, з 2014 р. у приміщенні, яке зараз
виставлене на аукціон не відбувалося жодних релігійних відправ чи то
місіонерських заходів.
Таким чином:
1.
продається нежитлове приміщення, а не Церква;
2.
дана будівля релігійній громаді не належить;
3.
власником іпотечного боргу є власник будівлі, а не парафія.
Тому громада Свято-Успенського храму нічого не продає, а з приводу
власності зазначеної будівлі та купівлі-продажу здоровий глузд підказує
звертатися до тих, хто виставив приміщення на продаж.
Шановні журналісти! Пам’ятайте, що ви покликані висвітлювати життя
суспільства через призму правди, а не вишукувати лицемірних сенсацій, заради
брудного та брехливого піару. У всі часи існування Церкви Христової на землі
знаходилися люди, які своїми наклепами намагалися нищити Церкву Божу та
нівелювати її авторитет. Потрудіться, поцікавтеся їх долею…
Прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ

