
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 16 червня 2010 р.  № 467  

Київ 

 

Деякі питання будівництва та облаштування  
зон гостинності для проведення фінальної  

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

 

1. Погодитися з пропозицією Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту і 
Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — Національне агентство) щодо 
будівництва та облаштування багаторівневої споруди зони гостинності для проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі — чемпіонату) на 
земельних ділянках державного підприємства “Льодово-тренувальний каток “Крижинка”, 
малого державного підприємства “Тенісні корти”, державного підприємства “Готель 
“Спорт”, що належать до сфери управління Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту. 

2. Національному агентству: 

передбачити у проекті облаштування зон гостинності для проведення чемпіонату 
будівництво на земельних ділянках, зазначених у пункті 1 цієї постанови, після 
завершення чемпіонату критих льодово-тренувального катка, залу для ігрових видів 
спорту та тенісних кортів; 

після завершення чемпіонату передати в установленому порядку багаторівневу 
споруду зони гостинності до сфери управління Міністерства у справах сім’ї, молоді та 
спорту. 

3. Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту: 

з метою збереження умов для функціонування дитячо-юнацьких шкіл 
олімпійського резерву з фігурного катання та хокею з шайбою на час підготовки та 
проведення чемпіонату забезпечити до кінця 2010 року завершення будівництва критого 
льодово-тренувального катка в м. Києві на земельній ділянці, відведеній в установленому 
порядку для зазначених цілей, за рахунок коштів, виділених відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. № 412 “Питання використання у 2010 році 
коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом 
відповідно до Державної цільової соціальної програми “Хокей України”; 

вирішити питання щодо розміщення на час підготовки та проведення чемпіонату 
Національного антидопінгового центру з лабораторією антидопінгового контролю. 

4. Міністерству фінансів, Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту під час 
підготовки проекту Державного бюджету України на 2012 та наступні роки передбачати 
видатки на будівництво зазначених в абзаці другому пункту 2 цієї постанови спортивних 
споруд за відповідними програмами. 

 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 
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