
 
 
 
 
 
 
 
 
Про надання згоди на  прийняття до  
комунальної власності територіальної 
громади  міста  цілісного майнового 
комплексу льодового палацу "Фаворит-Арена" 
 
 

Враховуючи звернення заступника міністра України у справах сім’ї, 
молоді та спорту   Сизенка Ю.П., зареєстрованого виконавчим органом  міської 
ради від 07.09.2011 за № 9-429-2/17, стосовно передачі до комунальної 
власності територіальної громади міста цілісного майнового комплексу 
льодового палацу "Фаворит-Арена" Державного підприємства "Центральна 
дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд", що знаходиться за 
адресою:  м. Херсон, вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 26,  відповідно 
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності", Положення про порядок передачі об'єктів права державної та 
комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від  21 вересня  1998 року № 1482, керуючись пунктом 51 частини першої статті 
26, пунктом 1 частини дев’ятої статті 60 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади 
міста цілісного майнового комплексу льодового палацу "Фаворит-Арена" 
Державного підприємства "Центральна дирекція з управління та реконструкції 
спортивних споруд", що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. 49-ої 
Гвардійської Херсонської дивізії, 26. 
2.    Відповідальність за підготовку та виконання цього рішення покласти на 
начальника управління молоді та спорту міської ради Кліментенка Ю.А. та 
начальника управління комунальної власності міської ради Степаняна Р.Е. 
3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію  
міської ради з питань освіти, культури, туризму, спорту та у справах молоді 
(Новгородський В.В.) та з питань комунальної власності, регуляторної 
політики, інвестицій, енергозбереження та охорони навколишнього середовища  
(Лушніков А.Л.). 
 
Міський голова                                                                                        В.В. Сальдо 



 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Секретар міської ради                                                     З.Я. Бережна 
 
 
Заступник міського голови                                                       С.М. Черевко 
 
                                                                          
  
Начальник юридичного відділу      А.І. Мороз 
 
Головний спеціаліст загального відділу                                 О.В. Тараненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розсилка: 
Черевку С.М. 
Управління комунальної власності 
Постійна комісія                                                                  - 2 
Відділ забезпечення депутатської діяльності                   - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: 
начальник управління  
комунальної власності                                                                     Р.Е. Степанян    
тел.: 49 60 64 



Пояснювальна записка  
до проекту рішення міської ради 

"Про надання згоди на  прийняття до комунальної 
власності територіальної громади  міста  цілісного майнового комплексу 

льодового палацу "Фаворит-Арена" 
 
  

Льодовий  палац "Фаворит-Арена" побудовано у 2008 році. На даний час 
в льодовому палаці займається хокеєм 200 спортсменів, фігурним катанням 50 
спортсменів. Щомісяця  льодовий палац відвідує понад 1 500 відвідувачів 
любителів льодових видів спорту. Льодовий палац належить до державної 
власності. 

Виконавчими органами міської ради проведена відповідна робота з 
Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту щодо отримання 
погодження для передачі до комунальної власності територіальної громади 
міста  Льодового  палацу "Фаворит-Арена". 

Враховуючи звернення заступника міністра у зв'язках з Верховною Радою 
України та іншими органами державної влади Сизенка ЮП. стосовно передачі 
до комунальної власності територіальної громади міста цілісного майнового 
комплексу льодового палацу "Фаворит-Арена" Державного підприємства 
"Центральна дирекція з управління та реконструкції спортивних споруд", що 
знаходиться за адресою:    м. Херсон, вул. Гвардійської дивізії, 26,  відповідно 
до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності, положення про порядок передачі об'єктів права державної та 
комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від  21 вересня  1998 року № 1482, управлінням комунальної власності міської 
ради підготовлено проект рішення міської ради  "Про надання згоди на  
прийняття до комунальної власності територіальної громади  міста  цілісного 
майнового комплексу льодового палацу "Фаворит-Арена". 

 Вказаним рішенням пропонується прийняти до комунальної власності 
територіальної громади міста  Льодовий  палац "Фаворит-Арена". 
 

 
 
 
 

Начальника управління 
комунальної власності                             Р.Е.Степанян 
 
 
 
 
 
 
Мкртчян Мкртич Самвелович 49 42 42 


