
УКРАЇНА 
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА 

РІШЕННЯ  
м. Запоріжжя  

№ 38 -2016-04-27 - Про затвердження основних умов продажу і експлуатації об’єкта 
приватизації – єдиного майнового комплексу комунального спортивно – видовищного 
підприємства «Юність» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 66 та складу конкурсної 
комісії з продажу об’єкта за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону 

          Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацію державного майна», 
Порядком 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, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 № 439, та на 
виконання пункту 4 рішення Запорізької міської ради від 30.03.2016 №28 «Про приватизацію єдиного 
майнового комплексу комунального спортивно – видовищного підприємства «Юність» за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону» Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

      1. Затвердити основні умови продажу і експлуатації об’єкта приватизації - єдиного майнового 
комплексу комунального спортивно – видовищного підприємства «Юність» за адресою: 69005, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 
а саме: 

       збереження профілю діяльності об’єкта соціально-культурного призначення (організація і 
проведення спортивних змагань з ігрових та інших видів спорту, видовищних заходів тощо); 

       використання земельної ділянки та її забудови має відповідати діючій містобудівній документації; 

       проведення реконструкції та модернізації об’єкта, без улаштування льодової арени, приведення 
його стану до сучасних технічних норм з метою проведення міжнародних спортивних змагань протягом 
3 (трьох) років, внесення в об’єкт інвестицій на суму не менш ніж 120,00 млн. грн.; 

       подання у встановленому порядку до Запорізької міської ради заяви на оформлення права 
користування земельними ділянками, на яких розташований об’єкт соціально-культурного призначення, 
відповідно до вимог чинного законодавства; 

       виконання благоустрою закріпленої та прилеглої до об’єкта приватизації території згідно з проектом; 

       надання приміщення палацу спорту «Юність» для проведення змагань, спортивно-масових та 
культурно-видовищних заходів; 

       збереження трудового колективу комунального-спортивно-видовищного підприємства «Юність» у 
кількості 20 (двадцяти) робочих місць згідно зі штатним розкладом протягом 2 (двох) років. 

       2. Затвердити конкурсну комісію з продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність» за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 у складі: 

  

Мішок                                    -  перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

Сергій Миколайович             органів ради, голова комісії; 



  

Хитрик                                    - заступник директора департаменту - начальник управління приватизації 

Максим Віталійович               департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької 

                                                  міської ради, заступник голови комісії; 

  

Муліка                                     - начальник відділу з питань приватизації управління приватизації 

Ірина Вікторівна                      департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської 

                                                   ради, відповідальний секретар 

  

Члени комісії: 

  

Бланк                                        - заступник директора департаменту – начальник управління з питань 

Павло Сергійович                   фізичної культури, спорту та туризму департаменту освіти і науки, молоді 

                                                  та спорту Запорізької міської ради; 

  

Вербицька                             - головний спеціаліст – економіст відділу моніторингу та економічного 

Віталіна Валеріївна               аналізу управління аналізу та контролю за виконанням бюджету по доходах 

                                                 департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; 

  

Зіміна                                      - головний спеціаліст відділу з питань приватизації управління приватизації 

Катерина Олександрівна      департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської 

                                                 ради; 

  

Коваль                                   -  головний спеціаліст відділу планування та забудови міста, районний 

Марія Вікторівна                   архітектор департаменту архітектури та містобудування Запорізької 

                                                  міської ради; 

  

Лужаниця                               - директор комунального спортивно – видовищного підприємства «Юність»; 

Іван Дмитрович                         

 



Спіріна                                   - начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Олена Дмитрівна                   Запорізькій області (за згодою); 

  

Стешенко                              -  начальник управління з питань фінансування програм соціального захисту  

Оксана Олександрівна         населення, житлово-комунального господарства, транспорту та об’єктів  

                                                 бюджету розвитку департаменту фінансової та бюджетної політики  

                                                 Запорізької міської ради; 

  

Усенко                                    - головний спеціаліст відділу житлово- комунального господарства районної 

Олексій Леонідович               адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району. 

  

            3. Контроль за виконанням рішення міської ради покласти на першого заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М., заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І., постійну комісію міської ради з питань 
комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин (Чумаченко І.М.), 
постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму (Зайцев В.О.). 

  

Міський голова                                                                                                                              В.В. Буряк 

   
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення міської ради «Про затвердження основних умов продажу 

і експлуатації об’єкта приватизації - єдиного майнового комплексу 
комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність» за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 та складу конкурсної комісії з продажу 
об’єкта за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 

аукціону» 
  

Запорізькою міською радою прийнято рішення від 30.03.2016 за № 28 «Про 
приватизацію єдиного майнового комплексу комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність» за адресою: м. Запоріжжя,  
вул. Перемоги, 66 шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону». 

Проект рішення Запорізької міської ради підготовлено на виконання пункту 
4 рішення Запорізької міської ради від 30.03.2016 за № 28 з метою затвердження 
основних умов продажу та експлуатації об’єкта приватизації, а також складу 
конкурсної комісії з продажу зазначеного об’єкта за конкурсом. 

Основні умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації - єдиного 
майнового комплексу комунального спортивно-видовищного підприємства 
«Юність» сформовані на підставі наданих до органу приватизації пропозицій від 
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, 
департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, районної 
адміністрації Запорізької міської ради по Орджонікідзевському району, 
комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність». 

З урахуванням вимог розділу VI 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, конкурсна комісія з продажу об’єкта приватизації за 
конкурсом сформована з представників органу приватизації, органу виконавчої 
влади, відповідної місцевої ради, трудового колективу комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність» на підставі наданих до органу приватизації 
кандидатур. 

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»). 

 
 

Заступник директора департаменту – 
начальник управління приватизації     М.В. Хитрик 
 
 
 


