
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 13 квітня 2011 р. №  355-р 

Київ 

Про передачу деяких державних підприємств до сфери  
управління Національного агентства з питань підготовки  
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату  

Європи 2012 року з футболу та реалізації  
інфраструктурних проектів 

 

1. Прийняти пропозицію Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів щодо 
передачі державних підприємств згідно з додатком до сфери управління зазначеного Агентства. 

2. Внести у додаток 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 265 
“Питання управління Міністерством інфраструктури об’єктами державної власності” зміни, що додаються.  

  Прем’єр-міністр України                                                                         М. АЗАРОВ 

Інд.70 

 
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. №  355-р 

ПЕРЕЛІК 
державних підприємств, що передаються до  
сфери управління Укрєвроінфрапроекту 

Код згідно з 
ЄДРПОУ 

Найменування та місцезнаходження 

37216774 Державне підприємство “Дирекція з капітального будівництва і 
реконструкції міжнародного аеропорту “Донецьк” 

м. Донецьк, вул. Солов’яненка, 115а 

37122901 Державне підприємство “Дирекція з будівництва об’єктів до ЄВРО 
2012 у м. Львові” 

м. Львів, вул. Сахарова, 43 

14297707 Державне підприємство “Національний спортивний комплекс 
“Олімпійський” 

м. Київ, вул. Червоноармійська, 55 



37193349 Державне підприємство “Палац спорту” 

м. Київ, пл. Спортивна, 1 

37264681 Державне підприємство “Льодові арени” 

м. Київ, пл. Спортивна, 1 

37264503 Державне підприємство “Фінансування інфраструктурних 
проектів” 

м. Київ, пл. Спортивна, 1 

37144951 Державне підприємство “Центр комунікацій “Україна-Всесвіт” 

м. Київ, вул. Мечникова, 2 

_____________________ 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р. №  355-р 

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток 3 до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 265 

Виключити такі позиції: 

у розділі “Донецька область” — 

“37216774 Державне підприємство “Дирекція з капітального будівництва і 
реконструкції міжнародного аеропорту “Донецьк” м. Донецьк, 
вул. Солов’яненка, 115а”; 

у розділі “Львівська область” — 

“37122901 Державне підприємство “Дирекція з будівництва об’єктів до ЄВРО 
2012 у м. Львові”м. Львів, вул. Сахарова, 43”; 

у розділі “м. Київ”: 

“14297707 Державне підприємство “Національний спортивний комплекс 
“Олімпійський” 
вул. Червоноармійська, 55 

37193349 Державне підприємство “Палац спорту”пл. Спортивна, 1 

37264681 Державне підприємство “Льодові арени” пл. Спортивна, 1 

37264503 Державне підприємство “Фінансування інфраструктурних 
проектів” пл. Спортивна, 1 

37144951 Державне підприємство “Центр комунікацій “Україна-Всесвіт” 
вул. Мечникова, 2”.  

 


