
                                                                                                                           

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2023 року                                                               № 3564-37-VIII 

 

Про передачу в безоплатнекористування релігійній 

організації УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЦЕРКВИ ВМЧ. ДМИТРІЯ 

СОЛУНСЬКОГО майна, що є комунальною власністю 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, 

транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, 

комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу, відповідно 

до статті 327 Цивільного кодексу України, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації», враховуючи Типовий договір про безоплатне користування 

релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною 

власністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року 

№1699, на підставі звернення Старости села Пилипча, села Глибочка та села Городище від 

20 грудня 2021 року №71, звернення релігійної громади села Пилипча та села Городище 

(парафіян церкви Вмч. Дмитрія Солунського) від 20 грудня 2021 року (вхідний номер 

відділу звернень громадян виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 

грудня 2021 року № О-3963), з метою задоволення  релігійних  потреб громадян, міська 

рада вирішила: 

 

1. Передати в безоплатне користування релігійній організації УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЦЕРКВИ ВМЧ. ДМИТРІЯ 

СОЛУНСЬКОГО (ІКЮО в ЄДРПОУ: 34436367) громадський будинок з господарськими 

(допоміжними) будівлями та спорудами (будівлю Церкви) по вулиці Миру, 2А в селі 

Пилипча, Білоцерківського району, Київської області, що є комунальною власністю 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

2. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради 

укласти із релігійною організацією УКРАЇНСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ 

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ЦЕРКВИ ВМЧ. ДМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО договір про 

безоплатне користування релігійною організацією культовою будівлею та іншим майном, 

що є власністю Білоцерківської міської  територіальної громади, з дотриманням типової 

форми договору, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 

2003 року №1699. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і 

розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку 

агропромислового комплексу. 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


