
УКРАЇНА 
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА 

РІШЕННЯ  
м. Запоріжжя  

№ 28 -2016-03-30 - 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 

             Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
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. Присвоїти комунальному спортивно-видовищному підприємству «Юність», 
розташованому за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66, статус єдиного майнового 
комплексу. 

            2. Визначити, що до складу єдиного майнового комплексу комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність» входять: 

нерухоме майно - будівля палацу спорту «Юність» (літ. А-2) загальною площею 13468,00 кв.м; 
фонтан № 2; майданчик № 3; підпірна стінка № 4, замощення І, ІІ, ІІІ, які розташовані за 
адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66; гараж № 1 з оглядовою ямою загальною площею 
49,3 кв.м та гараж № 3 загальною площею 49,5 кв.м, які розташовані за адресою: м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 68; 

            рухоме майно та інші необоротні матеріальні активи; 

            капітальні інвестиції; 

            оборотні активи та поточні зобов’язання, 

            що перебувають у господарському віданні комунального спортивно-видовищного 
підприємства «Юність». 

            3. Здійснити приватизацію єдиного майнового комплексу комунального спортивно-
видовищного підприємства «Юність», розташованого за адресою: 69005, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 66 (надалі – об’єкт приватизації), шляхом продажу за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону. 

            4. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 
сформувати та надати на затвердження Запорізькій міській раді: 

            основні умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації; 

            склад конкурсної комісії з продажу об’єкта приватизації. 



            5. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради здійснити 
заходи щодо державної реєстрації права власності на комунальне спортивно-видовищне 
підприємство «Юність», як єдиний майновий комплекс. 

            6. Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради 
здійснити заходи, які передбачені чинним законодавством, щодо підготовки до приватизації та 
продажу зазначеного об’єкта приватизації. 

            7. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради 
забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації. 

            8. Контроль за виконанням рішення 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 

  
 
 


