
 
ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА 

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.486-65-72 

 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И 

№ 3/356 
                                                                                                        02.08.07

 

За позовом           Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві  

                               «Київська міська рада професійних спілок» 

До                           Підприємства «Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр  

                                профспілок м. Києва «Авангард»Київської міської ради  

                                профспілок 

Про                         визнання права власності                   

Суддя Сівакова В.В. 

 

Представники: 

від позивача                 Верес Г.Г. –по дов. № 04/01 від 09.01.2007 

від відповідача             Балабанов І.П. - директор 

у засіданні брали участь 

 

СУТЬ СПОРУ: 

          

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Об’єднання профспілок, 
організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада професійних спілок»до Підприємства 
«Дятичо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард»Київської міської 
ради профспілок про визнання права власності на майно, підприємства «Дитячо-юнацький учбово-
спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард»Київської міської ради профспілок, яке 
знаходиться у місті Києві, а саме : вул. Мельникова, 46 : енергоблок (літера Б), площею 2 220 кв. 



м., градирня площею 58 кв. м.; вул. Мельникова, 48 : спорткомплекс (літера Б) площею 3 438,70 
кв. м., спортклуб (літера В) площею 1 206 кв. м. 

 

Відповідач у письмовому відзиві на позовну заяву зазначає, що відповідно до пункту 1.1. статуту 
підприємства, Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
«Авангард»заснований на власності Київської міської ради профспілок. Пункт 1.2. Статуту 
зазначає, що засновником Підприємства є Київська міська рада профспілок. Вона ж являється і 
Вищим органом управління Підприємства (п. 5.1. статуту). Пункт 4.2. статуту –«Матеріально-
технічна база Підприємства включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, 
транспортні засоби, земельні ділянки, інше рухоме і нерухоме майно». Для належного оформлення 
права власності, за заявою позивача від 08.12.2004 № 449/01, Київським міським бюро технічної 
інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна було проведено технічну 
інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт від 06.10.2005 на об’єкт нерухомого майна 
Підприємства «Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
«Авангард»Київської міської ради профспілок, розташованого на вул. Мельникова, 46 (44,48), у 
Шевченківському районі м. Києва, а саме: вул. Мельникова, 46 : енергоблок (літера Б), площею 
2220 кв. м., градирня площею 58 кв. м.; вул. Мельникова, 48 : спорткомплекс (літера Б) площею 
3 438,70 кв. м., спортклуб (літера В) площею 1 206 кв. м. Оплату даних робіт в повному обсязі 
здійснив позивач. Отже, вказаний вище об’єкт нерухомого майна (відповідно до Технічного 
паспорту від 06.10.2005, оформленого БТІ м. Києва) збудований за рахунок профспілкових коштів 
для забезпечення належних умов проживання спортсменів під час навчально-тренувального 
процесу, згідно Історичної довідки № 11-18-1 від 27.06.2006 та є власністю Київської міської ради 
профспілок. Таким чином, відповідач визнає позов повністю і просить прийняти судове рішення 
про задоволення позову по даній справі.  

 

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, 
Господарський суд міста Києва  

 

ВСТАНОВИВ: 

 

Рішенням Виконкому Київської міської ради депутатів трудящих від 20.05.1974   № 765 
  Добровільному   спортивному   товариству   (ДСТ)   «Зеніт»профспілок було відведено земельну 
ділянку площею біля 0,7 га по вул. Мельникова, 88 у Шевченківському районі м. Києва під 
будівництво закритого льодового катка для проведення учбово-тренувальної роботи по хокею і 
фігурному катанню. 

Земельну ділянку відведено за рахунок території ДСТ «Авангард»профспілок, що раніше, за 
згодою ДСТ «Авангард»профспілок від 12.12.1973  № 935, була відведена під спортивний 
комплекс. 

Рішенням Виконкому Київської міської ради депутатів трудящих від 15.07.1974 № 975/20 ДСТ 
«Зеніт»профспілок було відведено земельну ділянку площею близько 0,03 га по вул. Мельникова, 
88 у Шевченківському районі м. Києва під будівництво реабілітаційно-відновлювального центру 
для команди майстрів спорту з хокею ДСТ «Зеніт»профспілок та відповідно до рішення 
Виконкому Київської міської ради народних депутатів від 06.02.1978 № 134/36 земельну ділянку 
площею близько 0,5 га для здійснення прибудови до існуючого  двоповерхового будинку по вул. 
Мельникова, 88-а під побутові приміщення спортсменів хокейної команди. 



Відповідно до Технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування від 23.07.2002 
року, загальна площа відведеної земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 44, 46, 
48 (колишня адреса: вул. Мельникова, 88), що знаходиться в користуванні Дитячо-юнацького 
учбово-спортивного центру профспілок м. Києва «Авангард»становить 39 186,02 кв. м. (3,92 га). 

Рішеннями Виконкому Київської міської ради народних депутатів від 20.12.1978 №1790/7 
Київській міській раді добровільних спортивних товариств «Зеніт»Київської міської Ради 
профспілок було відведено земельну ділянку по вул. Гамарника, 54 у м. Києві для влаштування 
учбово-спортивної бази хокейної команди «Сокіл», а від 26.10.1988 №1025 «Об отводе земельних 
участков предприятиям, учреждениям и организациям для строительства обьектов»Київській 
міській раді профспілок було відведено додатково земельну ділянку (додаток № 5 до даного 
рішення) для влаштування спортивної ділянки учбово-тренувальної бази «Сокіл»та 
переобладнування складу спортивного інвентарю, що будувався, в зал загально фізичної 
підготовки. Згідно з Технічним звітом по встановленню зовнішніх меж землекористування від 
21.12.2000, загальна площа земельної ділянки по вул. Гамарника, 54 становить 16 682,33 кв. м. 
(1,62 га). 

За актами державної приймальної комісії від 30.09.1969 року «Спортивний комплекс ДСТ 
«Авангард»по вул. Мельникова, 88 у Шевченківському районі», від 29.12.1981 –«Критий штучний 
льодовий каток ДСТ «Зеніт»у м. Києві по вул. Мельникова, 88 у Шевченківському 
районі»(Льодовий палац) та актом приймання закінченого будівництва об’єкта «Склад 
матеріальних цінностей Київської міської ради профспілок в смт. Пуща-Водиця по вул. 
Гамарника, 54»від 28.12.1988 ці об’єкти були введені в експлуатацію. 

У зв’язку зі створенням Київської міської ради професійних спілок (постанова Президії 
Української республіканської ради професійних спілок від 30.06.1975) та з метою забезпечення 
оперативного керівництва фізкультурно-спортивною роботою, постановою Секретаріату 
Української республіканської ради профспілок від 10.12.1975 був проведений розділ Київських 
обласних рад добровільних спортивних товариств профспілок на міські та обласні добровільні 
спортивні товариства профспілок. 

Міські та обласні добровільні спортивні товариства профспілок підпорядковувались відповідно 
Київській міській раді професійних спілок та Київській обласній раді професійних спілок, а 
спортивні споруди і учбово-спортивні бази передавались міським та обласним добровільним 
спортивним товариствам профспілок. 

Згідно з постановою Президії Київської міської ради профспілок «О мерах по совершенствованию 
руководства физкультурным движением профсоюзов города» від 14.04.1987 № П-5-1 було 
створено Єдине міське добровільне фізкультурно-спортивне товариство профспілок шляхом 
скасування Добровільних спортивних товариств «Авангард», «Буревісник», «Зеніт», 
«Локомотив»та «Спартак»профспілок, якому було передано грошові кошти, інвентар, матеріальні 
цінності, спортивні споруди, дитячо-юнацькі спортивні школи, команди майстрів. 

Відповідно до п. 8 вказаної постанови Київській міській раді ВДФСТ профспілок було створено 
Управління спортивних споруд. 

Згідно приймально-передавальних актів від 15 липня 1988 року для удосконалення керівництва 
спортивними клубами і колективами, підготовки спортивних резервів та покращення 
господарської діяльності Київською міською радою ВДФСТ профспілок було передано 
Управлінню спортивних споруд Київської міської ради ВДФСТ профспілок Комбінат спортивних 
споруд «Авангард»по вул. Мельникова, 48, Палац спорту Учбово-спортивного центру 
«Сокіл»(вул. Мельникова, 46), та Учбово-спортивну базу хокейної команди «Сокіл»по вул. 
Гамарника, 54. 

Постановою 5-го пленуму Київської міської ради спортивного товариства профспілок від 24 січня 
1992 року Єдине міське добровільне фізкультурно-спортивне товариство профспілок було 



перейменовано у Київську міську організацію спортивного товариства профспілок «Україна». Всі 
майнові права та обов’язки Єдиного міського добровільного фізкультурно-спортивного товариства 
профспілок перейшли до Київської міської ради професійних спілок, як засновника останнього. 
Для належного ефективного використання та збереження нерухомого майна, споруд, інвентаря, 
вони були передані Київською міською радою професійних спілок в користування дитячо-
юнацьким учбово-спортивним закладам. 

Об’єкти нерухомого майна, розташовані по вул. Мельникова, 44,46,48 та вул. Гамарника, 54 у м. 
Києві, Київською міською радою профспілок передані Дитячо-юнацькому учбово-спортивному 
центру профспілок м. Києва «Авангард»в користування без права відчуження (розпорядження) 
для забезпечення його статутної діяльності. 

Відповідно до пункту 1.4 статуту Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок м. 
Києва «Авангард», затвердженого постановою Президії Київської міської ради профспілок від 
11.02.2005 П-37, підприємство є правонаступником Комбінату спортивних споруд «Авангард», 
Учбово-спортивного центру «Сокіл»та Учбово-спортивної бази «Сокіл». 

Згідно ст.ст. 43, 44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»та Статуту 
Міськпрофради визначені повноваження профспілок, щодо розвитку масової фізичної культури і 
спорту, створення матеріальної бази, для утримання спортивних шкіл, де щорічно займаються 
спортом і оздоровлюються діти, як членів профспілок так і киян, згідно Регіональної угоди. 

Майно спортивних баз Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська 
міська рада профспілок»знаходиться на земельних ділянках рекреаційного призначення і 
складається із об’єктів стаціонарної рекреації -спортивних майданчиків, роздягалень, вбиралень, 
гуртожитків-готелів, будиночків для тимчасового проживання спортсменів та інше. 

Згідно Наказу Фонду державного майна від 15 березня 2006 року за № 461 «Про затвердження 
класифікатора державного майна», на виконання пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної 
власності», майно Міськпрофради, яке знаходиться на балансі спортивних баз, відноситься до 
соціальної сфери і класифікується як інженерні споруди та будівлі для тимчасового проживання, 
за цільовим використанням - занять фізкультурою і спортом дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

Київським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти 
нерухомого майна було проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт від 
06.10.2005 року на об’єкт нерухомого майна Київської міської ради профспілок (Дитячо-юнацький 
учбово-спортивний центр профспілок м. Києва «Авангард»), який знаходиться за адресою: вул. 
Мельникова, 46 (48) в Шевченківському районі м. Києва: а саме вул. Мельникова, 46 : енергоблок 
(літера Б), площею 2220 кв. м., градирня площею 58 кв. м.; вул. Мельникова, 48 : спорткомплекс 
(літера Б) площею 3 438,70 кв. м., спортклуб (літера В) площею 1 206 кв. м.  

Вищезазначені об’єкти було збудовано за рахунок профспілкових коштів для забезпечення 
належних умов проживання спортсменів під час навчально-тренувального процесу та є власністю 
Київської міської ради профспілок. 

Відповідно до ст. 392 Цивільного кодексу України власник майна може пред’явити позов про 
визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а 
також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. 

Згідно з ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не 
заборонені законом. 

          За таких обставин згідно п. 1 та п. 5 ст. 16, ст. 328, ст. 392  Цивільного кодексу України 
способом захисту порушених прав позивача як власника спірних приміщень є визнання його права 
власності на спірні приміщення. 



Згідно з ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. 

Відповідач не спростував викладені в позовній заяві обставини, не надав належних та допустимих 
доказів, які би свідчили про відсутність права власності позивача на спірні приміщення чи про 
відсутність його законного інтересу, не обґрунтував свої заперечення нормами матеріального 
права, які би застосовувались при вирішенні даного спору. 

          Натомість позовні вимоги ґрунтуються на законодавстві України, підтверджуються 
належними та допустимими доказами, в зв’язку з чим підлягають задоволенню у повному обсязі. 

 

Витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового 
процесу, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, підлягають 
стягненню з відповідача на користь позивача. 

Керуючись  ст. ст. 49, 82-85 ГПК України,- 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.          Позов задовольнити повністю. 

 

2. Визнати за Об’єднанням профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада 
професійних спілок»(м. Київ, вул. Хрещатик, 16, код 02670408) право власності на майно, 
підприємства «Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
«Авангард»Київської міської ради профспілок, яке знаходиться у місті Києві, а саме : вул. 
Мельникова, 46 : енергоблок (літера Б), площею 2 220 кв. м., градирня площею 58 кв. м.; вул. 
Мельникова, 48 : спорткомплекс (літера Б) площею 3 438,70 кв. м., спортклуб (літера В) площею 1 
206 кв. м. 

 

3.   Стягнути з Підприємства «Дятичо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок м. Києва 
«Авангард»Київської міської ради  профспілок (м. Київ, вул. Мельникова, 46 (44,48), код 
21560944) на користь Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська 
рада професійних спілок»(м. Київ, вул. Хрещатик, 16, код 02670408) 24 697 (двадцять чотири 
тисячі шістсот дев’яносто чотири) грн. 64 коп. витрат по сплаті державного мита та 118 (сто 
вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.  

 
 

Суддя В.В. Сівакова 
 

Дата підписання рішення 03.08.2007  

 


