
 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 14 травня 2015 р. № 287 

Київ 

Про внесення змін до переліку закладів  
фізичної культури і спорту, яким надається  
статус бази олімпійської, паралімпійської  

та дефлімпійської підготовки 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Внести зміни до переліку закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази 
олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 січня 2006 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2011 р., № 1, ст. 13, № 
99, ст. 3614; 2012 р., № 54, ст. 2164; 2013 р., № 68, ст. 2473), виклавши його в редакції, що додається. 

 

 

Прем’єр-міністр України 

 

 

А. ЯЦЕНЮК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 січня 2006 р. № 30 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 травня 2015 р. № 287) 

ПЕРЕЛІК 
закладів фізичної культури і спорту, 

яким надається статус бази олімпійської, 
паралімпійської та дефлімпійської підготовки 

Найменування закладу 
Організація, у підпорядкуванні 

якої перебуває заклад 
Види спорту 

Автономна Республіка Крим 

Олімпійський учбово-спортивний центр 
“Спартак”, м. Алушта 

Федерація профспілок України боротьба греко-римська, боротьба 
вільна, бокс, бадмінтон, волейбол, 
футбол, хокей на траві, фехтування, 
плавання, гімнастика художня, 
гандбол, біатлон, лижні гонки, 
сучасне п’ятиборство 

волейбол сидячи, дзюдо, голбол, 
пауерліфтинг, стрільба з лука, теніс 
настільний — спорт інвалідів 

Підприємство “Національний центр 
паралімпійської і дефлімпійської 
підготовки та реабілітації інвалідів”, 
м. Євпаторія 

Національний комітет спорту 
інвалідів 

баскетбол, боротьба вільна, боротьба 
греко-римська, волейбол, волейбол 
сидячи, голбол, дзюдо, легка 
атлетика, теніс настільний, 
пауерліфтинг, плавання, футбол, 
вітрильний спорт, теніс, фехтування 
на візках, стрільба з лука, пляжний 
волейбол, пляжний футбол, танці на 
візках, сучасне п’ятиборство 

Навчально-спортивна база “Динамо”, 
м. Феодосія 

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

важка атлетика, дзюдо, гімнастика 
художня 

Олімпійська учбово-спортивна база 
“Авангард”, м. Ялта 

Федерація профспілок України легка атлетика, триатлон 

легка атлетика, футбол — спорт 
інвалідів 

м. Київ 

Державне підприємство “Національний 
спортивний комплекс “Олімпійський” 

Мінмолодьспорт легка атлетика, футбол 

Національний університет фізичного 
виховання і спорту 

МОН бокс, боротьба, баскетбол, гімнастика 
спортивна, веслування, сучасне 
п’ятиборство, лижні гонки, волейбол, 
гандбол, фехтування  

Дитячо-юнацька спортивна школа з 
академічного веслування “Буревісник” 

Київська міська рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства профспілок “Україна” 

веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное 

Державне підприємство “Палац спорту” Мінмолодьспорт баскетбол, гандбол, фігурне катання 
на ковзанах, хокей з шайбою, шорт-
трек, боротьба вільна, боротьба  
греко-римська, дзюдо, гімнастика 
спортивна і художня 

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

Мінмолодьспорт ковзанярський спорт, теніс, легка 
атлетика 

Державне підприємство 
“Спортивний комплекс “Авангард” 

Мінмолодьспорт хокей з шайбою, фігурне катання 
на ковзанах, 
шорт-трек 

Учбово-спортивна база олімпійської 
підготовки “Святошин” 

Федерація профспілок України легка атлетика, баскетбол, волейбол, 
гандбол, стрільба з лука, фехтування, 
бадмінтон, тхеквондо (ВТФ) 



Гірськолижний спортивний комплекс 
“Протасів Яр” 

ЗАТ “Гірськолижний спортивний 
комплекс “Протасів Яр” 

гірськолижний спорт, сноубординг 

Дитячо-юнацька спортивна школа з 
академічного веслування “Славутич” 

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

   

Школа плавання і здоров’я ТОВ “Школа плавання і здоров’я” 
ЛТД 

плавання, плавання синхронне, 
триатлон 

Центральний спортивний клуб 
Збройних Сил України 

Міноборони плавання, стрибки у воду, 
фехтування, легка атлетика, сучасне 
п’ятиборство, боротьба вільна, 
боротьба греко-римська, гімнастика 
спортивна, веслування академічне, 
веслування на байдарках і каное 

Державне підприємство “Об’єднання 
спортивно-господарських споруд” 

Мінмолодьспорт легка атлетика, веслування 
академічне, веслування на байдарках 
і каное 

Республіканське вище училище 
фізичної культури 

МОН бокс, боротьба вільна, велоспорт, 
гімнастика спортивна, гімнастика 
художня, дзюдо, легка атлетика, 
фехтування, футбол, теніс, регбі 

Державне підприємство “Спортивний 
комплекс “Атлет” 

Мінмолодьспорт легка атлетика, художня гімнастика 

Державне підприємство “Олімпійський 
навчально-спортивний центр “Конча-
Заспа” 

Мінмолодьспорт бокс, боротьба вільна, боротьба 
греко-римська, дзюдо, тхеквондо 
(ВТФ), гімнастика спортивна, важка 
атлетика, сучасне п’ятиборство, 
фехтування, легка атлетика, стрільба 
кульова, стрільба з лука, гандбол 

боротьба вільна, боротьба греко-
римська, дзюдо, пауерліфтинг, легка 
атлетика, футбол — спорт інвалідів 

Дніпропетровська область 

Комунальне підприємство “Водно-
спортивний комбінат”, 
м. Дніпропетровськ 

Дніпропетровська міськрада веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное 

   

омплекс спортивних споруд “Метеор” 
державного підприємства “Виробниче 
об’єднання “Південний 
машинобудівний завод імені О. М. 
Макарова”, м. Дніпропетровськ 

ДКА плавання, бадмінтон, легка атлетика, 
фігурне катання на ковзанах, хокей 
з шайбою, стрільба кульова, 
баскетбол, тхеквондо (ВТФ) 

плавання — спорт інвалідів 

Комунальний заклад 
“Дніпропетровська обласна школа 
вищої спортивної майстерності”, 
м. Дніпропетровськ 

Дніпропетровська облрада веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное 

Донецька область 

Комунальне підприємство 
“Регіональний спортивний комплекс 
“Олімпійський”, м. Донецьк 

Донецька облрада легка атлетика, футбол 

Спортивний комплекс “Олімпійський”, 
м. Курахове  
Мар’їнського району 

ТОВ “Соціс” плавання, синхронне плавання, 
триатлон 

Спортивний комплекс Донецького 
вищого училища олімпійського резерву 
імені С. Бубки, м. Донецьк 

Донецька облдержадміністрація бокс, важка атлетика, ігрові види 
спорту, гімнастика спортивна, легка 
атлетика 

Комплекс спортивних споруд Донецької 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства “Динамо”, 
м. Донецьк 

Донецька обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

плавання, гімнастика спортивна, 
легка атлетика, стрільба кульова  

Комунальний заклад спортивно- Артемівська міськрада легка атлетика 



оздоровчого профілю “Стадіон 
“Металург” Артемівської міської ради”, 
м. Артемівськ  

Комунальна установа 
“Легкоатлетичний манеж “Донецьк”, 
м. Донецьк 

Донецька міськрада легка атлетика 

легка атлетика — спорт інвалідів 

Комунальний заклад “Дитячо-юнацька 
спортивна школа”, м. Торез 

Торезька міськрада легка атлетика — спорт інвалідів 

Тенісний центр підприємства з 
іноземними інвестиціями в формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю “Вікторія”, м. Донецьк 

підприємство з іноземними 
інвестиціями в формі товариства з 
обмеженою відповідальністю 
“Вікторія” 

теніс 

Житомирська область 

Підприємство фізкультурно-оздоровчий 
комплекс “Динамо”, створене на базі 
власності Житомирської обласної 
організації фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”, м. Житомир  

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

триатлон, дзюдо 

Закарпатська область 

Гірськолижний спортивно-оздоровчий 
комплекс “Красія”, смт Великий 
Березний 

ТОВ “Вішка” гірськолижний спорт, сноубординг, 
фристайл 

Спортивний комплекс “Юність”, м. 
Ужгород 

Закарпатське обласне відділення 
Комітету з фізичного виховання 
та спорту МОН  

гандбол, теніс, волейбол, баскетбол 

Запорізька область 

Спортивний комплекс ВАТ “Мотор-Січ”, 
м. Запоріжжя 

ВАТ “Мотор-Січ” стрибки у воду, плавання 

плавання, гандбол — спорт інвалідів 
(жінки) 

Комплекс спортивних споруд 
Запорізької обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Запоріжжя  

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

боротьба греко-римська, легка 
атлетика, дзюдо 

Учбово-спортивна база “Спартак”, м. 
Запоріжжя 

Запорізька обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Спартак” 

важка атлетика, легка атлетика 

Івано-Франківська область 

Державне підприємство “Ворохтянська 
високогірська навчально-спортивна 
база “Заросляк”, смт Ворохта 

Мінмолодьспорт лижні гонки, гірськолижний спорт, 
фристайл, боротьба вільна, боротьба  
греко-римська, бокс, дзюдо, важка 
атлетика, веслування академічне, 
веслування на байдарках і каное, 
легка атлетика, сучасне п’ятиборство 

лижні гонки — спорт інвалідів 

Майновий комплекс Ворохтянської 
навчально-спортивної бази “Авангард” 
ради профспілок Івано-Франківської 
області 

рада профспілок  
Івано-Франківської області 

стрибки на лижах з трампліна, лижне 
двоборство 

Навчально-спортивна база “Черемош”, 
смт Верховина 

Івано-Франківське обласне 
відділення Національного 
олімпійського комітету 

стрибки на лижах з трампліна, лижне 
двоборство 

Київська область 

Спортивно-стрілецький комплекс 
“Сапсан”, м. Бровари 

спільне підприємство у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю “Сапсан — 
спорт” 

стрільба стендова 



Фізкультурно-оздоровчий заклад 
“Плавальний басейн “Купава”, м. 
Бровари 

Броварська міськрада плавання, плавання синхронне, водне 
поло, триатлон 

плавання — спорт інвалідів 

   

   

Київська обласна школа вищої 
спортивної майстерності № 2, 
м. Бровари 

Київська облдержадміністрація легка атлетика 

легка атлетика — спорт інвалідів 

Кіровоградська область 

Стадіон “Зірка”, м. Кіровоград ТОВ “Футбольний клуб “Зірка” легка атлетика, футбол 

Луганська область 

Обласний центр олімпійської 
підготовки спортсменів “Олімп-спорт”, 
м. Луганськ 

Луганська облдержадміністрація плавання, сучасне п’ятиборство, 
фехтування, теніс настільний, легка 
атлетика 

теніс настільний — спорт інвалідів 

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

Луганська облрада велосипедний спорт, легка атлетика 

легка атлетика — спорт інвалідів 

Комплекс спортивних споруд 
Луганської обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Луганськ  

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

дзюдо, боротьба вільна, фехтування, 
легка атлетика, сучасне п’ятиборство, 
стрільба кульова  

Львівська область 

Львівський державний університет 
фізичної культури 

МОН баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол, легка атлетика 

Навчально-спортивна база літніх видів 
спорту Міністерства оборони, м. Львів 

Міноборони велосипедний спорт, стрільба з лука, 
легка атлетика, стрільба кульова, 
стрільба стендова, сучасне 
п’ятиборство, футбол, стрільба з лука, 
плавання  

Навчально-спортивна база зимових 
видів спорту “Тисовець”, м. Сколе 

Міноборони біатлон, гірськолижний спорт, лижні 
гонки, лижне двоборство, стрибки на 
лижах з трампліна, фристайл  

Навчально-спортивна база олімпійської 
підготовки “Динамо”, смт Славське 
Сколівського району 

Львівська обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

гірськолижний спорт, сноубординг 

Підприємство “Західний реабілітаційно-
спортивний центр”, с. Яворів 
Турківського району 

Національний комітет спорту 
інвалідів  

лижні гонки, біатлон, гірськолижний 
спорт, сноубординг — спорт інвалідів 

Комплекс спортивних споруд 
Львівської обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Львів 

Львівська обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

стрільба з лука, теніс, дзюдо, 
боротьба вільна, стрільба кульова, 
водне поло, бокс, гімнастика, 
фехтування 

Державне підприємство “Арена Львів”, 
м. Львів 

Мінмолодьспорт футбол, регбі, стрільба з лука, важка 
атлетика 

 

Миколаївська область 

Спортивний комплекс плавальних 
басейнів “Водолій”, м. Миколаїв 

ТОВ “Металург Півдня” плавання, стрибки у воду 

Комплекс спортивних споруд 
Миколаївської обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства 
“Динамо”, м. Миколаїв 

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

стрільба кульова, боротьба вільна, 
боротьба  
греко-римська, дзюдо, веслування на 
байдарках і каное, веслування 
академічне, фехтування 



Одеська область 

Спортивно-мисливське приватне 
підприємство “Олімп”, м. Одеса 

спортивно-мисливське приватне 
підприємство “Олімп” 

стрільба стендова 

Сумська область 

Лижна база, с. Токарі Сумського 
району 

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

біатлон, лижні гонки 

біатлон, лижні гонки — спорт 
інвалідів 

   

Універсальний легкоатлетичний манеж 
Української академії банківської справи, 
м. Суми 

Національний банк легка атлетика, баскетбол, волейбол 

Тернопільська область 

Кременецька спеціалізована спортивна 
дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву із стрибків на лижах з 
трампліна та лижного двоборства, м. 
Кременець 

Тернопільська обласна рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Україна” 

лижне двоборство, стрибки на лижах 
з трампліна 

Навчально-спортивна база “Колос”, с. 
Підгородне Тернопільського району 

Тернопільська обласна рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Колос” 

біатлон, лижні гонки  

Харківська область 

Колективне підприємство 
“Олімпійський учбово-спортивний 
центр “Акварена”, м. Харків 

колективне підприємство 
“Олімпійський учбово-спортивний 
центр “Акварена” 

плавання, плавання синхронне 

плавання — спорт інвалідів 

Відокремлений підрозділ “Дорожній 
фізкультурно-спортивний клуб 
“Локомотив” ім. героя України Г. Кірпи” 
державного підприємства “Південна 
залізниця”, м. Харків 

державне підприємство “Південна 
залізниця” 

плавання, плавання синхронне, 
важка атлетика, волейбол, гандбол, 
тхеквондо (ВТФ), бадмінтон 

плавання — спорт інвалідів 

Комунальний заклад “Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа 
“ХТЗ”, м. Харків 

Харківська облрада легка атлетика, сучасне п’ятиборство 

Комунальний заклад “Міська 
спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського 
резерву”, м. Харків 

Харківська міськрада фігурне катання на ковзанах, хокей 
з шайбою, шорт-трек 

Комунальне підприємство “Харківський 
палац спорту”, м. Харків 

Харківська міськрада волейбол, гандбол, баскетбол, 
гімнастика художня, бокс, дзюдо, 
тхеквондо (ВТФ) 

Спортивний комплекс Харківської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства “Динамо”, м. 
Харків 

Фізкультурно-спортивне 
товариство “Динамо”  

легка атлетика, велосипедний спорт, 
гімнастика спортивна, бокс, боротьба 
вільна, тхеквондо, стрільба з лука, 
дзюдо 

Херсонська область 

Комунальний заклад “Херсонська 
школа вищої спортивної майстерності”, 
м. Херсон 

Херсонська облрада веслування академічне, веслування 
на байдарках і каное 

Новокаховська учбово-спортивна база 
“Динамо” із стрільби з лука, м. Нова 
Каховка 

Херсонська обласна організація 
фізкультурно-спортивного 
товариства “Динамо”  

стрільба з лука, стрільба кульова, 
веслування академічне 
стрільба з лука — спорт інвалідів 

Навчально-спортивна база 
“Скадовськ”, м. Скадовськ 

Всеукраїнське фізкультурно-
спортивне товариство “Колос” 
агропромислового комплексу 
України 

важка атлетика, легка атлетика, 
гандбол 



Черкаська область 

Комунальне підприємство “Спортивний 
комплекс “Будівельник”, м. Черкаси 

Черкаська міськрада боротьба греко-римська, волейбол, 
баскетбол 

Кінно-спортивна школа, м. Жашків ТОВ “Жашківська кінно-
спортивна школа” 

кінний спорт 

Чернігівська область 

Позашкільний навчальний заклад, м. 
Чернігів 

Чернігівська обласна рада 
фізкультурно-спортивного 
товариства профспілок “Україна” 

біатлон, лижні гонки 

біатлон, лижні гонки — спорт 
інвалідів 

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

Мінмолодьспорт важка атлетика, футбол, легка 
атлетика, бокс 

_____________________ 

 

 


