
 
 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З  
 

м. Київ 
 

від 17 вересня 2014 року                                                                                                 № 2953 

Про утворення державного підприємства 
"Спортивний комплекс "Авангард" 

З метою створення умов для ефективної господарської діяльності, забезпечення 
належного контролю за використанням державних коштів, керуючись 
положеннями Цивільного та Господарського кодексів України, Законами 
України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і Положенням про 
Міністерство молоді та спорту України, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220, та відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 789 "Про віднесення 
будівлі льодового палацу у м. Києві до сфери управління Міністерства молоді 
та спорту", наказую: 

1. Утворити державне підприємство "Спортивний комплекс "Авангард" 
(місцезнаходження: вул. Мельникова, 46, м. Київ, 04119). 

2. Управлінню розвитку спортивної інфраструктури (Лащук О. М.) та відділу 
бухгалтерського обліку та звітності (Рудаковська Ю. М.) передати до 
статутного капіталу державного підприємства "Спортивний комплекс 
"Авангард" майно, вартістю 16450 (шістнадцять тисяч чотириста п'ятдесят 
гривень) 00 коп. 

3. Віднести державне підприємство "Спортивний комплекс "Авангард" до 
сфери управління Міністерства молоді та спорту. 

4. Затвердити Статут державного підприємства "Спортивний комплекс 
"Авангард", що додається. 

5. Виконання обов'язків директора державного підприємства "Спортивний 
комплекс "Авангард" покласти на Завальнюка Вячеслава Дмитровича, за 
його згодою, до призначення керівника підприємства в установленому порядку. 

6. Управлінню розвитку спортивної інфраструктури (Нич І. І.) забезпечити 
підготовку та подання в установленому порядку: 



1) до Кабінету Міністрів України: 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо включення 
державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" до переліку 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 
Міністерства молоді та спорту України, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 902; 

проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо включення державного 
підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" 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; 

7. Виконуючому обов'язки директора державного підприємства "Спортивний 
комплекс "Авангард" Завальнюку В. Д. у тижневий строк провести державну 
реєстрацію державного підприємства "Спортивний комплекс "Авангард" та у 
триденний строк надати копії документів до юридичного управління 
Міністерства. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
Перший заступник Міністра 
молоді та спорту України                                                          А. В. Вишняк 
 
 


