
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 18 серпня 2010 р. № 1697-р 

Київ 

Про реорганізацію державних підприємств, 
що належать до сфери управління Міністерства 

у справах сім’ї, молоді та спорту 

1. Реорганізувати державні підприємства, що належать до сфери управління 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, за переліком згідно з додатком шляхом 
приєднання їх до державного підприємства “Об’єднання спортивно-господарських 
споруд” (далі — державні підприємства, що реорганізуються). 

2. Установити, що державне підприємство “Об’єднання спортивно-господарських 
споруд” є правонаступником державних підприємств, що реорганізуються. 

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

здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з реорганізацією державних 
підприємств, зазначених у додатку; 

разом з Київською міськдержадміністрацією забезпечити вирішення питань щодо 
оформлення у постійне користування державному підприємству “Об’єднання спортивно-
господарських споруд” земельних ділянок, що перебували у користуванні державних 
підприємств, що реорганізуються, крім земельних ділянок, зазначених у пункті 1 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 467 “Деякі питання 
будівництва та облаштування зон гостинності для проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 45, ст. 
1487); 

разом з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Київською 
міськдержадміністрацією забезпечити вирішення питань щодо оформлення у 
користування державному підприємству “Національний спортивний комплекс 
“Олімпійський”, що належить до сфери управління Національного агентства, земельних 
ділянок, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. 
№ 467 “Деякі питання будівництва та облаштування зон гостинності для проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, на період будівництва та 
облаштування багаторівневої споруди зони гостинності для проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 

подати у двотижневий строк Міністерству економіки пропозиції щодо включення 
державного підприємства “Об’єднання спортивно-господарських споруд” до переліку 
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; 

подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення 
до нормативно-правових актів змін у зв’язку з прийняттям цього розпорядження. 

4. Міністерству економіки розробити та подати у місячний строк Кабінетові 
Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про 
перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”. 

  Прем’єр-міністр України                                                     М. АЗАРОВ 
 
 
 
Інд.28 



 
 
 
 
 
 

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 18 серпня 2010 р. № 1697-р 

ПЕРЕЛІК 
державних підприємств, що реорганізуються шляхом  

приєднання до державного підприємства  
”Об’єднання спортивно-господарських споруд” 

1. Державне підприємство “Готель “Спорт”, м. Київ. 

2. Державне підприємство “Льодово-тренувальний каток “Крижинка”, м. Київ. 

3. Державне підприємство “Навчально-спортивна база “Атлет”, м. Київ. 

4. Мале державне підприємство “Тенісні корти”, м. Київ. 

5. Державне підприємство “Центральна навчально-тренувальна база з 
ковзанярського спорту “Льодовий стадіон”, м. Київ. 

6. Державне підприємство “Олімпійський навчально-спортивний центр”, м. Київ. 

 

 


