
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 18 липня 2012 р. №  637 

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 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), зміни, що додаються. 

                  Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ 

Інд.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 18 липня 2012 р. №  637 

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

1. У розділі “м. Київ”: 

позицію 

“Державне 
підприємство 
“Об’єднання 
спортивно-
господарських 
споруд”  

Держмолодьспорт 

 

бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, тхеквондо 
(ВТФ), гімнастика спортивна, гандбол, важка атлетика, сучасне 
п’ятиборство, фехтування, легка атлетика, ковзанярський спорт, 
теніс, бадмінтон, шорт-трек, хокей з шайбою, фігурне катання на 
ковзанах, футзал, футбол, стрільба з лука 

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

замінити такою позицією: 

“Державне 
підприємство 
“Об’єднання 
спортивно-
господарських 
споруд” 

Держмолодьспорт легка атлетика, веслування академічне, веслування на байдарках і 
каное, плавання, бобслей, ковзанярський спорт, скелетон, теніс, 
бадмінтон, шорт-трек, хокей з шайбою, фігурне катання на 
ковзанах, футзал, футбол”; 

доповнити розділ такою позицією: 

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

Держмолодьспорт бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, тхеквондо 
(ВТФ), гімнастика спортивна, важка атлетика, сучасне п’ятиборство, 
стрибки у воду, плавання, фехтування, легка атлетика, фігурне 
катання на ковзанах, хокей з шайбою, шорт-трек, стрільба кульова, 
стрільба з лука  

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

2. Розділ “Донецька область” доповнити такою позицією: 

“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”. 

3. Розділ “Житомирська область” доповнити такою позицією: 

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

Житомирська 
обласна 
організація 
фізкультурно-
спортивного 
товариства 
“Динамо” 

триатлон”. 

4. Розділ “Львівська область” доповнити такою позицією: 

“Спортивний 
комплекс “Динамо”, 
м. Львів 

Львівська 
обласна 
організація 
фізкультурно-
спортивного 
товариства 
“Динамо” 

легка атлетика, стрільба з лука, теніс, дзюдо, боротьба вільна, важка 
атлетика”.  

 


