
УКРАЇНА 
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА 

РІШЕННЯ  
м. Запоріжжя  

№ 43 -2014-11-05 - Про приватизацію палацу спорту «Юність» за адресою: м.Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 66 

     Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію 
державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)», «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва», 
Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 438, з метою сприяння залучення 
інвестицій у соціально - економічний розвиток міста для ефективного функціонування палацу 
спорту «Юність», який забезпечує задоволення потреб населення міста з соціально - 
культурних питань, та недопущення  зниження рівня розвитку інфраструктури міста, Запорізька 
міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
     1. Рішення міської ради від 23.07.2014 №5 «Про приватизацію єдиного майнового комплексу 
комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність» за адресою: м.Запоріжжя, 
вул.Перемоги, буд.66 шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону» вважати таким, що втратило чинність.  
     2. Здійснити приватизацію об'єкта незавершеного будівництва - будівлі палацу спорту 
«Юність» за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 66 разом із земельною 
ділянкою, на якій вона розташована, шляхом продажу на аукціоні.  
     3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснити 
заходи, які передбачені чинним законодавством, щодо скасування рішення міської ради від 
23.07.2014 № 5.  
     4. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради здійснити 
заходи, які передбачені чинним законодавством, щодо підготовки до приватизації та продажу 
об'єкта незавершеного будівництва палацу спорту «Юність» на вул. Перемоги, буд. 66.  
     5. Зобов'язати управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської 
ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації.  
     6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г., заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Кузьміна О.С., постійну комісію міської ради з питань 
соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів /Великий В.І./, постійну комісію 
міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин 
/Полюсов В.В./.  

Міський голова  

О.Ч.Сін 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення міської ради 
 «Про приватизацію палацу спорту «Юність» 

 на вул. Перемоги, буд. 66 » 
  

Відповідно до частини 1 статті 143 Конституції України територіальні 
громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи 
місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. 
Відповідно до частини 2 статті 327 Цивільного кодексу України управління 
майном, що є в комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальні 
громади та утворені ними органи місцевого самоврядування. Відповідно до 
частини 5 статті 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
імені та в інтересах територіальних громад права суб’єкта комунальної власності 
здійснюють відповідні ради. 

  Згідно з Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» Порядком державної реєстрації прав на нерухоме 
майно, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 
№ 868 єдиний майновий комплекс комунального спортивно – видовищного 
підприємства «Юність» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 підлягає 
державній реєстрації. 

Державною реєстраційною службою України відмовлено у державній 
реєстрації права комунальної власності комунального спортивно – видовищного 
підприємства «Юність», як єдиного майнового комплексу. 

Спонукання вирішення зазначення питання у судовому порядку може 
зайняти тривалий час. 

З урахуванням вищевикладеного, та у зв’язку з тим, що до складу 
комунального спортивно – видовищного підприємства «Юність» входить будівля 
палацу спорту, яка знаходиться в стадії реконструкції та потребує негайного 
запобігання руйнування, тобто вкладення значних інвестицій, пропонується 
прийняти рішення про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва - 
будівлі палацу спорту «Юність» на вул. Перемоги, 66 разом із земельною ділянкою, 
на якій вона розташована, у порядку, передбаченому чинним законодавством 
України з питань приватизації. 

Прийняття рішення про доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів 
права комунальної власності – це виключно повноваження сесії міської ради 
(статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР). 

 
 
 

Голова постійної комісії міської ради 
з питань соціального та економічного 
розвитку, бюджету і фінансів     В.І.Великий  
 


