
 
 

УКРАЇНА 
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА 

РІШЕННЯ  
м. Запоріжжя  

 

№ 5 -2014-07-23 - 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  
 
     Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку продажу об'єктів 
малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом 
зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 02.04.2012 № 439, з метою сприяння залучення 
інвестицій, соціально-економічного розвитку міста , 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. Здійснити приватизацію єдиного майнового комплексу комунального 
спортивно-видовищного підприємства «Юність», розташованого за адресою: 
69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 66, шляхом продажу за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.  
     2. Встановити основні умови продажу та експлуатації єдиного майнового 
комплексу комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність» на 
вул. Перемоги, буд. 66:  
     постійний строк збереження профілю діяльності об'єкта соціально - 
культурного призначення (організація і проведення спортивних змагань з 
ігрових та інших видів спорту, видовищних заходів, тощо) без права 
перепрофілювання;  
     збереження статусу об'єкта, як бази олімпійської, параолімпійської та 
дефлімпійської підготовки (постанова Кабінету Міністрів України від 
18.01.2006 № 30);  
     збереження трудового колективу комунального спортивно - видовищного 
підприємства «Юність» у кількості 24 (двадцяти чотирьох) робочих місць 
згідно зі штатним розкладом протягом 2 (двох) років;  
завершення проведення реконструкції та модернізації об'єкта, приведення 
його стан до сучасних технічних норм з метою проведення міжнародних 
змагань протягом 3 (трьох) років, внести в об'єкт інвестицій на суму не менш 
ніж 80 млн. грн.;  



 
 

     виконання заходів щодо благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої 
до об'єкта приватизації території відповідно до санітарно - технічних норм та 
вимог Положення про благоустрій територій та забезпечення чистоти і 
порядку у м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 
22.06.2011 № 41.  
     3. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської 
ради здійснити заходи, які передбачені чинним законодавством, щодо 
підготовки до приватизації та продажу зазначеного об'єкта приватизації.  
     4. Зобов'язати управління внутрішньої політики, преси та інформації 
Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах 
масової інформації.  
     5. 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 комунальної власності, ресурсів, 
приватизації та земельних відносин /Полюсов В.В./, постійну комісію міської 
ради з гуманітарних питань /Чухрай  Р.В./  

Міський голова                                                                      

О.Ч.Сін 



 
 

ЗАУВАЖЕННЯ 
 

до проекту рішення міської ради «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» 

 
Проект рішення міської ради «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» підготовлений 
департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 
/Стецюк С.В./. 

Згідно з інформацією, викладеною у листі департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту міської ради від 18.06.2014 № 01.01-21/1197 та у листі 
департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради від 18.06.2014 
№ 04/1-11/1231, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.02.2013 № 76-р «Деякі питання використання у 2013 році державних 
капітальних видатків» з державного бюджету у 2013 році профінансовані 
будівельні роботи з реконструкції палацу спорту «Юність» на вул. 
Перемоги, 66 у розмірі 18,93 млн. грн., які виділені і освоєні. Зазначені дії 
були здійснені на виконання Державної цільової соціальної програми 
«Хокей України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
03.10.2007 № 1194.  

Відповідно до вимог підпункту б) пункту 2 статті 5 Закону України «Про 
приватизацію державного майна» не підлягають приватизації об’єкти освіти, 
фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з державного бюджету. 

Фонд державного майна України листом від 08.07.2014 № 10-20-8734 
повідомив виконавчий комітет Запорізької міської ради, що при відчуженні 
майна, що є у комунальній власності, органи місцевого самоврядування повинні 
керуватись положеннями Закону України «Про приватизацію державного майна» 
та інших законів з питань приватизації, рівно як і державні органи приватизації 
при відчуженні державного майна.  

Згідно з роз’ясненнями департаменту фінансової та бюджетної політики 
міської ради від 20.06.2014 № 04/1-11/1257 трактовка терміну «фінансування з 
державного бюджету» на їх погляд – це виділення бюджетних коштів з 
державного бюджету на реалізацію певних цілей і завдань з отриманням 
конкретних результатів при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 

Зважаючи на те, що Державна цільова соціальна програма «Хокей 
України» є чинною на теперішній час, вважаємо за необхідне при прийнятті 
рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу комунального 
спортивно-видовищного підприємства «Юність» за адресою: м. Запоріжжя, 
«Юність» на вул. Перемоги, буд. 66 вирішити питання необхідності 
відшкодування коштів, витрачених на реконструкцію палацу спорту.  

 
Директор департаменту комунальної 
власності та приватизації Запорізької 
міської ради         С.В.Стецюк 



 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проекту рішення міської ради «Про приватизацію єдиного майнового 
комплексу комунального спортивно-видовищного підприємства 

«Юність» на вул. Перемоги, буд. 66 шляхом продажу за конкурсом з 
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» 

  
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 нею 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. 

Правовою базою для прийняття даного рішення є чинне законодавство 
України з питань приватизації, зокрема, Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного майна», «Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», 
Програма приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, яка 
затверджена рішенням міської ради від 05.10.2011 № 83 (в редакції рішення 
міської ради від 24.12.2012 № 33).  

  У порядку, визначеному статтею 182 Закону України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», з ініціативою щодо 
приватизації об’єкта комунальної власності - єдиного майнового комплексу 
комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність» за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 66 до органу приватизації звернувся 
департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради – орган, 
уповноважений управляти зазначеним майном (лист від 18.06.2014 № 01.01.-
21/1197). Споруда палацу спорту «Юність» збудована та введена в 
експлуатацію в 1971 році. За період експлуатації палац спорту «Юність» за 
браком коштів капітально не ремонтувався. На теперішній час палац спорту 
«Юність» знаходиться в стадії реконструкції, виготовлено проектно-
кошторисну документацію та розпочато будівельні роботи.  

Протягом 2013 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11.02.2013 № 76р з державного бюджету виділено і освоєно близько 
19,0 млн. грн. (лист департаменту фінансової та бюджетної політики міської 
ради від 18.06.2014 № 04/1-11/1231). В червні 2014 року фінансування і 
будівельні роботи на об’єкті зупинені. Враховуючи, що незакінчені роботи по 
покрівлі, склінню будівлі, роботи по водовідведенню, тепло-, електро-, 
водопостачання та каналізації та буде відсутня охорона об’єкта, стан об’єкта за 
2014-2015 роки зазнає значних наслідків погіршення експлуатаційних 
характеристик виконаних робіт. 



 
 

Згідно з інформацією, викладеною у листі комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність» від 18.06.2014 № 71, фінансування з 
Державного бюджету підприємство не отримує. 
  Зважаючи на постанову Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30, 
згідно з якою споруда включена до переліку закладів фізичної культури і 
спорту, яким надано статус бази Олімпійської та паролімпійської підготовки, 
палац спорту «Юність» є важливим закладом фізкультури і спорту 
м. Запоріжжя. 

Таким чином,  департамент освіти і науки, молоді та спорту міської ради 
вважає за доцільне приватизацію єдиного майнового комплексу комунального 
спортивно-видовищного підприємства «Юність» на вул. Перемоги, буд. 66 
шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону. Включення зазначеного об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, також погоджено районною адміністрацією по 
Орджонікідзевському району міської ради (лист від 20.06.2014 № 01-13/1655).  

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

 
 
 

Директор департаменту 
комунальної власності  
та приватизації Запорізької 
міської ради       С.В. Стецюк 


