
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Про створення робочої групи 
 

    

           Відповідно до статті 26 та пункту 9 статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішення міської ради від 18.12.2019       

№ 58 «Про розгляд питання щодо доцільності придбання в комунальну 

власність територіальної громади міста Запоріжжя об’єктів нерухомого майна 

розташованих  за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 квітня, буд. 2 та вул. Ленська, 

буд.2в», з метою досконального вивчення питання виконавчий комітет  

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Затвердити склад   робочої групи  з розгляду питання доцільності 

придбання у комунальну власність територіальної громади міста Запоріжжя 

об’єктів нерухомого майна розташованих за адресою: м. Запоріжжя,                        

вул.12 квітня, буд. 2 та вул. Ленська, буд. 2в (додається).  

          2. Робочій групі до 26.02.2020 надати на затвердження міській  раді звіт 

про результати роботи щодо доцільності придбання у комунальну власність 

територіальної громади міста Запоріжжя об’єктів нерухомого майна, 

розташованих  за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 квітня, буд. 2 та вул. Ленська, 

буд. 2в.    

           3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   заступника 

міського голови з питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Пустоварова 

А.І. 

 

 

Міський голова                                                                      В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               Рішення виконавчого  

                                                                                               комітету міської ради  

   

                                                                                               __________№_______ 

 

 

Склад  

робочої групи з розгляду питання   доцільності придбання у комунальну 

власність територіальної громади міста Запоріжжя об’єктів нерухомого майна 

розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул.12 квітня, буд. 2 та вул. Ленська, 

буд. 2в 

 

 

Пустоваров 

Анатолій Іванович 

 

-  заступник  міського голови з питань  

діяльності  виконавчих  органів  ради, 

голова робочої групи           

 

Бланк  

Павло Сергійович  

 

 

 

-     директор департаменту спорту, сім’ї та 

молоді Запорізької міської ради, заступник 

голови робочої групи 

Члени робочої групи: 

 

Багіров 

Едуард Олександрович  

 

 

 

Баранник 

Олена Леонідівна 

 

 

 

 

Безугла  

Тетяна Андріївна 

 

 

 

Богдан 

Валерій Володимирович 

 

 

- заступник директора департаменту-

начальник управління  спорту та фізичної 

культури департаменту спорту, сім’ї та 

молоді Запорізької міської ради 

 

- начальник відділу правової допомоги 

та судової роботи управління з питань 

правового забезпечення діяльності міської 

ради та її виконавчих органів департаменту 

правового забезпечення міської ради. 

 

- заступник начальника відділу з питань 

обліку майна та майнових відносин 

департаменту комунальної власності та 

приватизації Запорізької міської ради  

 

- заступник начальника управління спорту 

та фізичної культури - начальник навчально-

спортивного відділу управління спорту та 

фізичної культури департаменту спорту, 



сім’ї та молоді Запорізької міської ради 

Богданов  

Юрій Миколайович  

 

   

- інженер  виробничого  відділу  

комунального підприємства «Управління 

капітального будівництва» 

 

Зайцев  

Вячеслав Олексійович  

 

 

 

Єльцов 

Павло В’ячеславович 

 

 

 

 

Іваниця  

Олена Олександрівна  

 

 

Качинська-Пилипчук 

Ірина Петрівна 

  

 

Пархоменко  

Андрій Володимирович 

 

 

Савченко  

Вікторія Миколаївна 

- депутат Запорізької міської ради, 

голова постійної комісії Запорізької міської 

ради з питань освіти, науки, культури, 

спорту,  молоді та туризму (за згодою) 

 

- заступник директора департаменту-

начальник управління державної реєстрації 

речових  прав на нерухоме майно  

департаменту реєстраційних послуг 

Запорізької міської ради  

 

- юристконсульт товариства з 

обмеженою відповідальністю «КРОССФІТ 

24» (за згодою) 

 

- заступник директора департаменту 

економічного розвитку Запорізької міської 

ради  

 

- директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «КРОССФІТ 24» (за 

згодою) 

 

- начальник відділу землеустрою 

управління з питань земельних відносин 

Запорізької міської ради    

  

Тимошенко 

Світлана Валентинівна 

 

 

 

 

- заступник директора департаменту 

фінансової та бюджетної політики 

Запорізької міської ради 

     
 

Директор департаменту  
спорту,сім’ї та молоді  
міської ради                                                                П.С.Бланк                       
 

 
Керуючий справами   
виконкому ради                                                                  Р.А.Омельянович 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про створення робочої групи» 

  

 

            До виконавчого комітету Запорізької міської ради надійшла 

пропозиція від ТОВ «КРОССФІТ 24»  про продаж територіальній громаді 

міста Запоріжжя  нерухомого та іншого майна, розташованого за адресою:  м. 

Запоріжжя,            вул. 12 квітня, буд. 2 та   м. Запоріжжя,  вул. Ленська, буд. 

2в.,  яке включає в себе:  

   У 2016 році постановою господарського суду Запорізької області  

визнано банкрутом ТОВ «Професійний клуб «Металург»  визнано банкрутом 

та відкрито ліквідаційну процедуру. 

   У 2017 році ТОВ «КРОССФІТ 24»  на аукціоні було придбано 

нерухоме та інше майно ТОВ «Професійний клуб «Металург» розташоване 

за адресою:          м. Запоріжжя, вул. 12 Квітня, буд. 2 та м. Запоріжжя,  вул. 

Ленська, буд. 2в. 

В результаті ліквідації футбольного клубу «Металург» була закрита 

дитячо-юнацька спортивна школа, яка була створена у 1975 році.      

Рішенням сесії міської ради у 2016 році була створена міська дитячо-

юнацька спортивна школа «Металург Запоріжжя» в якій продовжили 

працювати та  тренуватись тренери та вихованці ліквідованої школи ФК 

«Металург».    

           З метою створення належних умов для навчально-тренувального 

процесу вихованцям ДЮСШ «Металург Запоріжжя» за кошти 

депутатського фонду у 2018 році було придбано та облаштоване штучне 

покриття для  одного з   футбольних полів по вул. 12 Квітня, 2. У 2019 році 

за підтримки громадської організації  «Запорізька футбольна школа 

«Металург» було переобладнано ще три футбольних поля. Але для 

повноцінного тренувального процесу в зимовий період  не вистачає  

спортивної зали та роздягальнь і душових.  

          На теперішній час у територіальної громади міста Запоріжжя 

відсутня для тренувальна база з повним циклом тренувального процесу, яка 

б мала розташування в центрі міста і можливість транспортної доступності 

з усіх частин міста для юних футболістів. 
          Рішенням сесії міської ради від 18.12.2019  № 58 було дано доручення 

виконавчому комітету міської ради створити робочу групу по розгляду 

питання щодо доцільності придбання в комунальну власність територіальної 

громади міста Запоріжжя об’єктів нерухомого майна розташованих за 

адресою:  м. Запоріжжя, вул.12 Квітня, буд. 2,  та вул. Ленська, буд. 2в. 

          Пропонується затвердити запропонований склад робочої групи з цього 

питання.   

 

    

 
Директор департаменту спорту, 
сім’ї та молоді міської ради                                                    П.С.Бланк  


