
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

      від 25 червня 2008 р. № 576 

 

ЗМІНИ, 
що вносяться до переліку закладів фізичної  
культури і спорту, яким надається статус бази  
олімпійської та паралімпійської підготовки 

1. Доповнити перелік: 

розділом такого змісту: 

“Житомирська область 

Спортивний комплекс,  
м. Бердичів 

Бердичівська міськрада баскетбол, бокс, важка атлетика, 
вільна боротьба, легка атлетика, 
настільний теніс, плавання, 
спортивна гімнастика, тріатлон, 
футбол, хокей на траві”; 

такими позиціями: 

у розділі “Київська область”: 

“Спортивно-стрілецький комплекс 
“Сапсан”,  
м. Бровари 

 ТОВ “Сапсан-Спорт” стрільба кульова, стендова 
стрільба, стрільба із лука”; 

у розділі “Луганська область”: 

“Комунальна установа “Луганський 
обласний фізкультурний центр “Олімп”, 
м. Кремінна  

Луганська облрада волейбол, велоспорт, легка 
атлетика, важка атлетика, футбол 

легка атлетика — спорт інвалідів”; 

у розділі “Харківська область”: 

“Спортивний комплекс “Динамо”, м. 
Харків 

Харківська обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

легка атлетика, велоспорт, 
спортивна гімнастика, футбол, теніс 

легка атлетика — спорт інвалідів”; 

у розділі “Черкаська область”: 

“Спортивний комплекс спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи 
олімпійського резерву,  
м. Черкаси 

Черкаська облдержадміністрація 

 

легка атлетика, хокей на траві, 
футбол 

 

   

Спортивний комплекс “Селена”, м. 
Черкаси 

ТОВ “Селена” теніс, бадмінтон, легка атлетика, 
вітрильний спорт, веслування 
академічне, на байдарках і каное, 
тріатлон, пляжний волейбол”. 



2. У розділі “м. Київ”: 

позицію 

“Державний олімпійський навчально-
спортивний центр” 

Мінсім’ямолодьспорт бокс, боротьба вільна, боротьба 
греко-римська, дзюдо, гімнастика 
спортивна, важка атлетика, 
сучасне п'ятиборство, фехтування, 
легка атлетика (метання) 

боротьба вільна, боротьба  греко-
римська, дзюдо, пауерліфтинг, 
легка атлетика (метання) — спорт 
інвалідів” 

замінити такою позицією: 

“Державне підприємство “Олімпійський 
навчально-спортивний центр” 

Мінсім’ямолодьспорт бокс, боротьба вільна, боротьба 
греко-римська, дзюдо, гімнастика 
спортивна, важка атлетика, 
сучасне п'ятиборство, фехтування, 
легка атлетика (метання), хокей з 
шайбою 

боротьба вільна, боротьба греко-
римська, дзюдо, пауерліфтинг, 
легка атлетика (метання) — спорт 
інвалідів"; 

позицію 

“Центральна навчально-тренувальна 
база з ковзанярського спорту “Льодовий 
стадіон”  

—“— ковзанярський спорт, шорт-трек” 

замінити такою позицією: 

“Державне підприємство Центральна 
учбово-тренувальна база по 
ковзанярському спорту “Льодовий 
стадіон”  

—”— ковзанярський спорт, шорт-трек, 
теніс”; 

позицію 

“Навчально-спортивний центр з водних 
видів спорту “Славутич” 

 Київська міська рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства профспілок “Україна” 

веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное” 

замінити такою позицією: 

“Дитячо-юнацька спортивна школа з 
академічного веслування “Славутич” 

Київська міська рада профспілок  веслування академічне, 
веслування на байдарках і каное”.  

 


