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Київська міська державна
адміністрація
Щодо передачі з державної в комунальну
власність ДП «Спортивний комплекс «Атлет»
Міністерство молоді та спорту України отримало лист Департаменту
комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації від
22.07.2020 № 062/06/10-4773 щодо безоплатної передачі з державної до
комунальної власності територіальної громади міста Києва цілісного майнового
комплексу державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет» (далі –
ДП «СК «Атлет») за адресою: пров. Лабораторний, 7-А у місті Києві, та
повідомляє.
ДП «СК «Атлет» є самостійним державним підприємством, яке
засноване у 2014 році на державній власності (наказ від 14.07.2014 р. №2322) та
перебуває у підпорядкуванні Міністерства молоді та спорту України.
Діяльність підприємства спрямована на організацію та проведення
спортивних та культурно-видовищних масових заходів, надання фізкультурнооздоровчих та інших послуг, створення сприятливих умов для занять фізичною
культурою і спортом, та для забезпечення розвитку та вдосконалення
матеріально-технічної бази сфери спорту. ДП «СК «Атлет» є унікальним
комплексом споруд, що розташовані в центрі міста Києва та входить до
переліку головних спортивних баз олімпійської підготовки згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 «Про затвердження
Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської
та параолімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус»
(зі змінами). Своєю діяльністю державне підприємство забезпечує реалізацію
політики сфери фізичної культури та спорту міністерства.
Станом насьогодні відповідно до Порядку відбору державних
інвестиційних проєктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22.07.2015 № 571 (фінансування об’єктів державної форми власності),
Міністерством молоді та спорту спільно із державним підприємством
реалізовується
державний
інвестиційний
проєкт
«Реконструкція
легкоатлетичного ядра державного підприємства «Спортивний комплекс
«Атлет», за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а».
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Метою державного інвестиційного проєкту – є створення належних
умов для тренування та проведення міських, всеукраїнських та міжнародних
змагань з легкої атлетики. Реалізація даного інвестиційного проєкту дозволить
сертифікувати головну арену м. Києва – ДП «НСК «Олімпійський», яке також є
державним підприємством сфери управління Мінмолодьспорту, відповідно до
вимог ІААF до стадіонів І категорії та легкоатлетичне ядро ДП «СК «Атлет»,
відповідно до вимог ІААF до стадіонів ІV категорії, що надасть можливість
проведення змагань високого міжнародного рівня, а саме: Чемпіонату Європи
чи Чемпіонату Світу з легкої атлетики, або Чемпіонату України з легкої
атлетики, так як спортивні об’єкти відповідатимуть вимогам, встановленим
Всесвітньою Асоціацією Атлетичних Федерацій.
Враховуючи вищезазначене, Міністерство молоді та спорту України не
підтримує пропозицію Департаменту комунальної власності м. Києва КМДА
щодо безоплатної передачі з державної до комунальної власності
територіальної громади міста Києва цілісного майнового комплексу
державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет».
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