
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
IV сесія V скликання  

РІШЕННЯ  
від 24 травня 2007 року N 624/1285  

Про передачу підприємству дитячо-юнацькому учбово-
спортивному центру профспілок "Авангард" земельної 

ділянки для експлуатації та обслуговування 
адміністративної та спортивних будівель і споруд на вул. 

Мельникова, 46 у Шевченківському районі м. Києва  
Відповідно до статей 93, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію 
із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду, Київська міська рада вирішила:  

1. Передати підприємству дитячо-юнацькому учбово-спортивному центру профспілок 
"Авангард", за умови виконання пункту 2 цього рішення, у довгострокову оренду на 15 років 
земельну ділянку для експлуатації та обслуговування адміністративної та спортивних будівель і 
споруд на вул. Мельникова, 46 у Шевченківському районі м. Києва площею 3,72 га, в тому числі:  

- площею 2,28 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 28.07.64 N 1017 "Про відвод земельної 
ділянки Центральній раді добровільного спортивного товариства "Авангард" під будівництво 
спортивного корпусу", від 05.04.66 N 481 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і 
організаціям міста під капітальну забудову та дозвіл на прибудову і надбудову існуючих 
приміщень";  

- площею 1,22 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 27.05.69 N 825 "Про відвод земельної 
ділянки Київській обласній раді добровільного спортивного товариства "Авангард" по вул. 



Мельникова, 88 під будівництво дитячої спортивної школи";  

- площею 0,22 га - за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення виконавчого 
комітету Київської міської ради народних депутатів від 06.02.78 N 134/36 "Про відведення 
земельної ділянки в тимчасове користування Київській міській раді ДСТ "Зеніт", дозвіл на 
прибудову до існуючого двоповерхового будинку по вул. Мельникова та про передачу цього 
будинку на баланс ДСТ "Зеніт", у зв'язку з передачею у повне господарське відання будівель і 
споруд (довідка Київської міської ради профспілок від 04.06.2003).  

2. Підприємству дитячо-юнацькому учбово-спортивному центру профспілок "Авангард":  

2.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу 
України.  

2.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого 
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт 
по винесенню меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що 
посвідчує право користування земельною ділянкою.  

2.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих 
інженерних мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.  

2.4. Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.  

2.5. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва питання оформлення 
дозвільної та проектно-кошторисної документації вирішувати в порядку, визначеному 
Правилами забудови м. Києва.  

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільовим призначенням тягне за 
собою припинення права користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного 
кодексу України.  

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету Київської міської ради 
депутатів трудящих від 28.07.64 N 1017 "Про відвод земельної ділянки Центральній раді 
добровільного спортивного товариства "Авангард" під будівництво спортивного корпусу", пункт 2 
рішення виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих від 05.04.66 N 481 "Про 
відвод земельних ділянок підприємствам і організаціям міста під капітальну забудову та дозвіл 
на прибудову і надбудову існуючих приміщень", рішення виконавчого комітету Київської міської 
ради депутатів трудящих від 27.05.69 N 825 "Про відвод земельної ділянки Київській обласній 
раді добровільного спортивного товариства "Авангард" по вул. Мельникова, 88 під будівництво 
дитячої спортивної школи", рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних 
депутатів від 06.02.78 N 134/36 "Про відведення земельної ділянки в тимчасове користування 
Київській міській раді ДСТ "Зеніт", дозвіл на прибудову до існуючого двоповерхового будинку по 
вул. Мельникова та про передачу цього будинку на баланс ДСТ "Зеніт".  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань 
земельних відносин.  

Київський міський голова  Л. Черновецький   

 


