
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про передачу в безоплатне користування за договором позички будівлі 
церкви по бул.Шевченка,25 Релігійній громаді Української Православної 
Церкви при храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона 
 
 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цивільним кодексом України, рішенням Запорізької міської ради від 

05.10.2011 №82, на підставі звернення Релігійної громади Української 

Православної Церкви при храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і 

Трифона, враховуючи згоду КНП «Міська клінічна лікарня №10», 

департаменту охорони здоров'я Запорізької міської ради, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Передати Релігійній громаді Української Православної Церкви при 

храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона в безоплатне 

користування за договором позички будівлю церкви (літ.Д, Д1, Д2) 

загальною площею 136,10 кв.м по бул.Шевченка,25, яка перебуває в 

оперативному управлінні КНП «Міська клінічна лікарня №10», строком на 2 

роки 11 місяців для використання під церкву. 

2. Департаменту комунальної власності та приватизації міської ради 

вжити заходи з проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки майна, зазначеного в п.1 даного рішення. 

3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької 

міської ради, КНП «Міська клінічна лікарня №10», Релігійній громаді УПЦ 

при храмі на ім’я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона розірвати 

договір оренди від 28.04.2006 №1351, після чого укласти договір позички 

нерухомого майна, зазначеного в пункті 1 цього рішення з Релігійною 

громадою УПЦ при храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і 

Трифона.  

 4. Релігійній громаді Української Православної Церкви при храмі на 

ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона укласти відповідні договори 

з підприємствами - постачальниками комунальних послуг або з 

балансоутримувачем майна на відшкодування витрат за такі послуги. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. 

 

 

Міський голова В.В.Буряк 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 
передачу в безоплатне користування за договором позички будівлі церкви по 
бул.Шевченка,25 Релігійній громаді Української Православної Церкви при 
храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона» 

 

До виконавчого комітету Запорізької міської ради звернулась Релігійна 

громада Української Православної Церкви при храмі на ім`я святих 

мучеників лікарів Фалалія і Трифона щодо передачі в безоплатне 

користування за договором позички будівлі церкви по бул.Шевченка,25, яка 

перебуває в оперативному управлінні КНП «Міська клінічна лікарня №10», 

та, у разі такої передачі, розірвання договору оренди від 28.04.2006 №1351. 

 На підставі рішення сесії Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 82 

«Про делегування окремих повноважень щодо управління об’єктами права 

комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя» передача 

об’єктів права комунальної власності в безоплатне користування відповідно 

до договорів позички здійснюється на підставі рішень виконавчого комітету 

міської ради.  

 Повноваження позичкодавця комунального майна надані департаменту 

комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо об'єктів 

нерухомості (будівель, нежитлових приміщень, споруд), які перебувають у 

віданні департаменту, в оперативному управлінні бюджетних установ, 

закладів та організацій. 

 Враховуючи згоду балансоутримувача приміщень, що передаються в 

користування – КНП «Міська клінічна лікарня №10» та згоду органу 

управління його майном – департаменту з охорони здоров'я міської ради, 

департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської 

ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про передачу в 

безоплатне користування за договором позички будівлі церкви по 

бул.Шевченка,25 Релігійній громаді Української Православної Церкви при 

храмі на ім`я святих мучеників лікарів Фалалія і Трифона». 

 

 
Директор департаменту комунальної 
власності та приватизації Запорізької 
міської ради                                              О.П.Забутний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


