
РЕЙТИНГ АДВОКАТІВ 
Дніпропетровської області

Право громадян на свободу об’єд-
нання є невід’ємним правом людини, 
що гарантується Конституцією і зако-
нодавством України. 

1. Що таке громадське об’єднан-
ня і громадська організація?

Громадська організація – це гро-
мадське об’єднання, засновниками 
та членами якого є фізичні особи, що 
об’єдналися для задоволення та за-
хисту своїх законних соціальних, еко-
номічних, творчих, вікових, національ-
но-культурних, спортивних та інших 
спільних інтересів.

Громадське об’єднання за організа-
ційно-правовою формою утворюється 
як громадська організація (засновни-
ками та членами можуть бути виклю-
чно фізичні особи) або громадська 
спілка (засновниками якої є юридичні 
особи, а членами можуть бути юридич-
ні та фізичні особи). Громадське об’єд-
нання може здійснювати діяльність зі 
статусом юридичної особи або без та-
кого статусу.

Громадське об’єднання зі статусом 
юридичної особи є непідприємниць-
ким об’єднанням, основною метою 
якого не є отримання прибутку.

Громадські об’єднання (ГО) утворю-
ються і діють на наступних принципах:

1. добровільності;
2. самоврядування (невтру-

чання органів державної влади або 
органів місцевого самоврядування в 
діяльність ГО);

3. вільного вибору території 
діяльності;

4. рівності перед законом;
5. відсутність майнового інтере-

су їх членів/учасників;
6. прозорості, відкритості та пу-

блічності (вільний доступ до інформа-
ції про діяльність).

2. Які громадські об’єднання не 
можна створювати?

Забороняються створення і діяль-
ність громадських об’єднань, цілі або 
дії яких спрямовані на:

ліквідацію незалежності України;
зміну конституційного ладу насиль-

ницьким шляхом;
порушення суверенітету і тери-

торіальної цілісності держави;

підрив її безпеки;
незаконне захоплення державної 

влади;
пропаганду війни, насильства;
розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі;

посягання на права і свободи люди-
ни, здоров’я населення;

пропаганду комуністичного та/або 
націонал-соціалістичного (нацистсь-
кого) тоталітарних режимів та їхньої 
символіки.

Громадським об’єднанням не мо-
жуть надаватися владні повноважен-
ня, крім випадків, передбачених зако-
ном.

Увага! Інші обмеження права на 
свободу об’єднання, в тому числі на 
утворення і діяльність громадських 
об’єднань, можуть бути встановлені 
виключно законом в інтересах націо-
нальної безпеки та громадського по-
рядку, охорони здоров’я населення або 
захисту прав і свобод інших людей.

3. Як зареєструвати громадську 
організацію?

У паперовій формі документи пода-
ються особисто заявником або пошто-
вим відправленням в територіальні ор-
гани Міністерства юстиції України.

Допомогу в оформленні доку-
ментації та реєстрації ГО, внесення 
змін, та інше може надати ПАНП 
«Борисфен».                  

                                      ШМАТ
МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ

заступник голови                  
ПАНП «Борисфен» 
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Вже почалася! Документи треба 
підготовлювати та подавати!  

Початок шляху - приведення 
до вимог зак-вства документів 
на земельну ділянку: право вста-
новлювальний документ, витяг з 
державного земельного кадастру, 
реєстрація в державному реєстрі 
речових прав.                                                                                     

Наступний крок – проведення ін-
вентаризації / термін БТІ вже має інше 
наповнення та послуги інвентаризації 
надають багато фахівців, які мають сер-
тифікат.   

Коли буде будівельна амністія?

 

«Карелія-Арена» стане майдан-
чиком для святкування 100-річчя 
республіки.

Концертно-спортивний ком-
плекс буде найбільшим в регіоні, 
його будівництво має розпочатися 
вже в 2018 році.

Новий концертно-спортивний 
комплекс «Карелія-Арена» стане 
головним майданчиком для свят-
кування 100-річчя республіки, яке 
буде відзначатися в 2020 році, 
повідомили сьогодні на брифінгу в 
уряді Карелії, який провели міністр 
спорту Карелії Олександр Воронов 
і гендиректор Корпорації розвитку 
Карелії Леонід Лімінчук. 

Крім того, на базі нової спор-
тивної споруди планується ство-
рити професійний хокейний клуб 
для участі в чемпіонатах Вищої 
і Молодіжної хокейних ліг і дитя-
чо-юнацьку спортшколу. Введення 
в дію «Карелія-Арена» дозволить 
республіці приймати найбільші 
спортивні та культурні форуми, що 
проводяться в країні, такі як «Росія 
- спортивна держава» і Молодіжні 
Дельфійські ігри.

«Карелія-Арена» буде побудо-
вана в Петрозаводську в районі 
між спорткомплексом «Курган» і 
Комсомольським проспектом. На 
ділянку площею майже 45 тис.кв. 
м вже укладено договір довгостро-
кової оренди. Підписано угоду між 
урядом Карелії і ТОВ «Фан Джене-
рейшн», яке виступає інвестором 
проекту, його бюджет складає 1 
млрд рублів.

Технічний замовник - управлін-
ня капітального будівництва ре-
спубліки. Сам проект розроблений 

московським холдингом «Спорт-
концепт». Як розповів Леонід 
Лімінчук, цей же холдинг зараз 
розглядає можливість організації 
виробництва в республіці сучас-
ного спортивного обладнання з 
перспективою виходу не тільки на 
російський, але й на закордонні 
ринки.

Будівництво спортивної спору-
ди повинно початися в 2018 році і 
завершитися до червня 2020 року. 
Зараз йде збір дозвільної докумен-
тації.

Місткість «Карелія-Арена» скла-
де три тисячі глядачів, а в режимі 
концертів - до п’яти тисяч чоловік. 
Завдяки системі трансформації 
арени крім занять хокеєм і фігур-
ним катанням в спорткомплексі 
можна буде проводити тренування 
і змагання всеросійського і міжна-
родного рівнів з баскетболу, волей-
болу, міні-футболу, а також єдино-
борств.

концертно-спортивний комплекс «Карелія-Арена»

КАРИКАТУРА

В цьому році, як і три роки тому, 
технічне обстеження індивідуаль-
них (садибних) житлових будинків, 
садових, дачних будинків загаль-
ною площею до 300 кв.м, госпо-
дарських (присадибних) будівель і 
споруд загальною площею до 100 
кв.м проводиться в ході їх технічної 
інвентаризації з відповідною відміт-
кою в технічному паспорті.  

Половина шляху вже пройдена, 
зараз треба підготувати Деклара-
цію про готовність  об’єкту до ек-
сплуатації, та подавати її для дер-
жавної реєстрації до ЦНАП (центру 
надання адміністративних послуг).

Після закінчення процедури вво-
ду в експлуатацію треба створити  
Об’ єкт  речового права, шляхом 
реєстрації об’єкту будівництва в 
Державному реєстрі речових прав.

Ціммер Ігор Миколайович                                         
Керівник ГО „Центр 
оформлення нерухомості, 
бізнесу та безкоштовних 
консультацій

066-02-32-846;  098-457-88-26


