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ВСТУП
Діюча Конституція України істотно розширила права громадян України на створення своїх об'єднань. Це має позитивне значення як для збереження конституційно-правового статусу громадян так і для реалізації їх невід'ємних прав і свобод, серед яких право на об'єднання посідає чільне місце. В останній рік знову має місце значне пожвавлення політичної активності громадян. Створюються все нові і нові політичні партії, збільшується і кількість їх членів. Роль партій в політичному житті важко переоцінити. Особливе значення цьому придав перехід формування представничих органів держави на змішану (мажоритарно-пропорційну) виборчу систему, при якій 225 членів парламенту обираються від політичних партій. Ця обставина накладає на останні ряд додаткових обов'язків. Успішне їх розв'язання у великій мірі буде залежати від існуючого законодавства. Діючий Закон "Про об'єднання громадян" багато в чому уже не відповідає чинній Конституції, а тому найближчим часом передбачається прийняття ряду нових законодавчих актів: про політичні партії, про громадські організації, про опозицію, профспілки і т. п. На наш погляд, все те позитивне, що має місце в законодавстві як України, так і інших країн повинно бути враховано законодавцем при прийнятті відповідних сучасних законодавчих актів.
Істотно змінилися і права громадян України на створення своїх громадських організацій. Віднині вони мають право створювати профспілкові органи, які по закону "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 року до об'єднання громадян відношення не мали. Безперечно, що відповідні норми Конституції України зазнали на собі вплив міжнародно-правових актів, насамперед, міжнародного Пакту про громадські і політичні права 1966 р., який був нашою державою ратифікований. Сьогодні ми є очевидцями гуманізації нашого законодавства в цій сфері, а це свідчить про те, що процес демократизації суспільства, незважаючи на всі труднощі в найважливіших сферах державного, політичного і суспільного життя, продовжується.                ч
Детальний аналіз процесів, які відбуваються в найбільш важливих сферах життя, дає чисельні приклади того, що створення законодавчої бази ще не є свідченням факту, що законодавчі акти посадовими особами будуть виконуватися. Порушення політичних і інших основних прав і свобод громадян, на жаль, має місце в нашій державі. Тому сьогодні, як і раніше, актуальним залишається питання про створення ефективного механізму реалізації цих прав і свобод, а також гарантій (політичних, економічних, організаційних, правових і т. ін.), які б дозволяли громадянам безпосередньо реалізовувати свої права, в тому числі і невід'ємне право на створення і участі у відповідних об'єднаннях. Якщо ці гарантії передбачені Конституцією і законами, то і механізм реалізації політичних прав і свобод людини і громадянина також повинне бути закріплений на рівні конституційних законів, а не підзаконних актів Президента України, Уряду тощо.
Проблема реалізації громадянами України своєї політичної свободи — створювати об'єднання громадян — це частина загальної проблеми правового положення особи в сучасному світі, прав людини і громадянина. Тому посадові особи, юристи, студенти, всі зацікавлені особи повинні мати чітку уяву про дані конституційні права громадян.
В книзі, яка пропонується, акцентується увага на найбільш важливі аспекти реалізації права громадян на об'єднання, гарантії їх прав, статус, а також відповідальність за порушення законодавства.
Для більш успішного оволодіння теоретичним матеріалом приводяться додаткові дані по політичним партіям і громадським організаціям, діюче на час видання посібника законодавство про об'єднання громадян.
РОЗДІЛ І.  ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ —
НЕВІД'ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
§ 1. Право громадян на об'єднання як
невід'ємне право людини і громадянина
Ідея невід'ємного (природного) права, як і прав людини взагалі з'явилась досить давно. Складовою частиною теорії природного права є концепція, прав людини і громадянина. Слід зазначити, що в історії політико-правової думки, юридичній практиці склалися чотири різних підходу до проблеми прав людини і громадянина, правового статусу особи. Ліберальна концепція прав людини походить від істотних, невідчужених прав людини і закріплення у законодавстві таких умов, які забезпечують вільний розвиток особи.
Перший підхід знайшов своє вираження у розвинутих країнах, у багатьох країнах, що розвиваються, і, у
Обмеженому ВИГЛЯДІ, уПрОВаДЖуЄТЬСЯ у ПППТСттІЯ/ППТИЧ-^
_них державах.
Другий підхід до проблеми прав людини, правового статусу особи пов'язаний з марксисько-ленінською концепцією, знайшов своє відображення у соціалістичних конституціях СРСР, Угорщини, Болгарії та інших соціалістичних країн, а на сучасному етапі у конституціях Куби, Китаю, В'єтнаму, КНДР. При такому підході у конституціях закріплюється широке коло обов'язків громадян перед суспільством і державою; доволі бага-точисельні обмеження прав особи.
Третій підхід пов'язаний з традиційним мусуль-_мянськ^м пряном. Своє принципове значення він отримав у сучасних конституціях мусульманських держав.
У цих конституціях закріплюються права людини, які визнані міжнародним співтовариством, але з застереженнями, які знижують їх значення. При такому підході обмеження у правах людини засновані насамперед на релігійних канонах.
Четвертий підхід до правового статусу склався у зви-дайаому_правіі на сучасному етапі зберігається у різних племен Тропічної Африки і Океанії, Азії, Латинській Америці. При такому підході людина розглядається як невід'ємна "клітинка" племені, його права реалізуються колективно і у колективі.
Згідно з теорією природного права люди природно є носіями незалежних від влади прав, що існують поза волею держави, але держава повинна додержуватись і захищати їх. Права людинадзозрізняють на природні. тобто пов'язані з самим її існуванням, розвитком і. на-_буті.^ Набуті права в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо). \Р_еально людина може користуватися цими правами тільки при наявності свободи, яка полягає у можливості робити все, що не наносить шкоди іншому. Співвідношення між правами людини і правами громадянина навіть у демократичних державах різне. Свобода належить людині від народження і реалізується через суб'єктивні права, які мають природно-правовий характер, і визначаються як невід'ємні. Права людини витікають з природного права, а права громадянина з позитивного, але обидва мають невідчужуваний характер.
/У ст. 21 Конституції України встановлюється, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, що права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
і Згідно ст. 20 п. 1 Загальної Декларації прав людини, ст. 22 Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права, право на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, яке гарантується і Конституцією України. Це положення закріплюється і у Преамбулі Закону України "Про об'єднання громадян".
§ 2. Характеристика Закону України "Про об'єднання громадян України"
Правові засади діяльності об'єднань громадян у нашій державі закріплені у Законі України "Про об'єднання громадян", який був прийнятий Верховною Радою України 16.06.1992 р., вступив в силу з 17.06.1992 р., а 11.11.1993 р. в нього були внесені зміни та доповнення в цілий ряд статей.
Даний закон складається з Преамбули, 6 розділів, які містять у собі 34 статті. У Преамбулі закону проголошується право громадян на об'єднання, як невід'ємне право людини, закріплене Загальною декларацією прав людини. Держава бере на себе обов'язок всіляко сприяти розвитку політичної і громадської активності, а також творчої ініціативи громадян. Розділи закону мають таку назву: І — загальні положення; II — принципи діяльності і статус об'єднань громадян; III — порядок створення і припинення діяльності об'єднань громадян; IV — права об'єднань громадян, господарська і інша комерційна діяльність; V — нагляд і контроль за діяльністю об'єднань громадян, відповідальність за порушення законодавства; VI — міжнародні зв'язки об'єднань громадян, міжнародні об'єднання громадян. Даний закон по сутності є механізмом реалізації конституційного права громадян на свободу об'єднання.
Прийняття закону мало велике значення, тому що він забезпечив врегулювання суспільних відносин, пов'язаних з діяльністю партій та громадських організацій. Він закріпив принципи створення і діяльності, статус об'єднань громадян, визначив основні положення, порядок їх створення і легалізації, право на судовий захист у разі відмови у реєстрації, права зареєстрованих об'єднань громадян, у тому числі здійснення права власності. Закон регулює діяльність 2 видів об'єднань громадян —'політичних партій і громадських організацій. Його дія не розповсюджується на релігійні; кооперативні організації; об'єднання громадян, які своєю метою ставлять отримання прибутку; комерційні фонди; органи громадської самодіяльності; органи місцевого самоврядування; профспілки. Окремі положення зако-10
ну стосуються обмежень на створення і діяльність об'єднань громадян (ст. 4).
Аналіз закону дає можливість вказати на окремі його недоліки. Так назва закону і положення ст. 2 виключають можливість для осіб без громадянства вступати у такі об'єднання, а у преамбулі закону проголошується це як невід'ємне право людини. Згідно ст. 1 Закону в Україні діють 2 види об'єднань громадян, про що вище вже вказувалось, а згідно ст. 36 Конституції України профспілки теж відносяться до громадських організацій. У ч. З ст. І цього закону закріплено, що дія його не розповсюджується на релігійні організації, наприклад церкву. Однак Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" від 23.04.1991 р. відносить до
І'таких організацій ті, які створюються для задоволення •, потреб громадян сповідувати і розповсюджувати віру. ^ А тому такі організації виключаються з політичного процесу, виходячи з їхніх прав, які обмежуються здійсненням релігійних обрядів, виготовленням і розповсюдженням релігійної літератури та благодійницької діяльності. Але існують об'єднання, які навряд чи можливо віднести суто до релігійних. Це громадська організація Союз християнського відродження імені Андрія Шептицького, яка об'єднує понад 40 тисяч гре-кокатоликів. Аналізуючи далі положення закону, відмітимо, що партії відносяться до об'єднань громадян, яким забороняється мати структурні осередки за кордоном. Але у ст. 9 ч. 1 Закону закріплюється можливість створення об'єднань громадян з міжнародним статусом, тобто можливість створення таких осередків за кордоном.
Згідно ч. 2 ст. 24 Закону партіям забороняється комерційна діяльність, але встановлюється виключення відносно продажу виробів з власною символікою, яка може бути використана на товарах підвищеного попиту, наприклад, на комп'ютерах, принтерах, меблях та інше. Це тільки окремі недоліки законодавчого врегулювання діяльності об'єднань громадян.
Проаналізувавши вище названий закон, приходимо до висновку, що назріла необхідність прийняти окремо
закон України про політичні партії і закон України про громадські організації. Покладаємо надію, що Верховна Рада України XIV скликання прийме такі закони, тому що вони потрібні нашій державі і громадянському суспільству.
§ 3. Види об'єднань громадян
У політичній системі України, як і в інших державах важливим елементом демократичного суспільства є недержавні організації, до яких відносяться політичні партії, соціально-економічні і соціально-культурні об'єднання, масові громадські рухи. Як елемент громадського суспільства вони виконують функції посередників між державою і суспільством, враховують інтереси громадян у сфері державного життя. Історичний ракурс до історії розвитку суспільства свідчить про те, що люди ще здавна створювали різного роду й типу громадські об'єднання: спілки літераторів, політиків, художників, філософські школи та інші.
і. У системі недержавних організацій центральне місце займають політичні партії, які створюються на підставі єдності інтересів з метою реалізації своїх прав і свобод та виконання обов'язків. Політичні партії діють з ціллю реалізації інтересів тих прошарків суспільства, які вони представляють.
До недержавних організацій окрім політичних партій відносяться різніадаціально-економічні і соціально-культурні громадські об'єднання. Вони створюються для задоволення різноманітних інтересів (соціальних, культурних, вікових та інших) і їх об'єднує загальна риса, тобто відсутність цілей здобуття та розподілу прибутку.
В Україні згідно Закону "Про об'єднання громадян" діє 2 види об'єднань громадян: політичні партії та громадські організації. А виходячи з положень Конституції України професійні спілки є громадськими організаціями. Це найбільш масові організації, які будуються за різними ознаками. На сьогодні в Україні діє ^чотири профспілкові об'єднання (за винятком галузе-12
вих, релігійних та інших профспілок), і вони охоплюють майже все працездатне населення країни.
§ 4. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян
Ці обмеження щодо діяльності об'єднань громадян закріплені насамперед у ст. 37 Конституції України і у ст. 4 Закону України "Про об'єднання громадян". Згідно Конституції, обмеження щодо членства у політичних партіях і професійних спілках встановлюються виключно Конституцією і законами України. Згідно Конституції і закону членами політичних партій не можуть бути іноземці, судді, прокурори та інші категорії громадян. Зокрема, забороняється відмовляти у прийнятті до політичної партії або громадської організації, або виключати з них осіб у зв'язку з їх статтю, національністю, належністю і ін.
Відповідно до Конституції (ст. 37) і закону (ст. 4) не підлягають легалізації, а діяльність зареєстрованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, якщо їх програмні цілі і дії спрямовані на ліквідацію незалежності України; зміну шляхом насилля конституційного ладу і територіальної цілісності держави; підрив її безпеки у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганду війни, насильства або жорстокості, фашизму і неофашизму; розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження загальновизнаних прав і свобод людини. На Міністерство юстиції України покладається обов'язок перевіряти статутні документи об'єднань громадян, які вони подають на реєстрацію, їм може бути відмовлено в реєстрації, якщо в цих документах будуть передбачені вище зазначені програмні цілі. Слід зазначити, що не допускається утворення і діяльність організаційних структур будь-яких політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях збройних сил, Національної гвардії, органах СБУ, прокуратури та МВС,
прикордонних військах, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях.
Таким чином, програмні цілі або дії політичних партій і громадських організацій, які порушують законодавство України, є підставами для заборони їх діяльності. Згідно законодавства, заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється в судовому порядку. У розділі V Закону "Про об'єднання громадян" містяться норми, за якими суд своїм рішенням згідно подання органу, який здійснив реєстрацію, або прокурора може примусово розпустити об'єднання громадян або тимчасово (на строк до трьох місяців) заборонити окремі види або всю діяльність об'єднання громадян. Саме у судовому порядку на клопотання об'єднання може бути відновлена діяльність політичних партій або громадських організацій у повному обсязі, при умові, що вони усунули причини, які стали підставою для тимчасової заборони.
§ 5. Форми участі об'єднання громадян у політичному житті України
Можливість об'єднань громадян приймати участь в політичному житті нашої держави передбачено діючою Конституцією. Так, наприклад, згідно зі ст. 15 Основного Закону суспільне життя в Україні ґрунтується на принципах політичного, економічного та ідеологічного різноманіття. Ця норма знайшла свою більш детальну конкретизацію в ст. 36 і ст. 37 Конституції, а також в деяких сучасних законодавчих актах. Діюче законодавство передбачає для об'єднань громадян досить широкий вибір форм такої участі в політичному житті держави. Насамперед, серед таких форм слід назвати участь громадян України в політичних партіях. Саме вони сприяють формуванню і висловленню волі громадян шляхом прийняття участі у виборах Президента і депутатів, представництві в місцевих органах самоврядування, у Верховній Раді України, в Уряді України. Згідно з діючим Законом "Про вибори народних депутатів Ук-
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раїни" політичні партії та громадські організації мають право висунення претендентів в кандидати в депутати і Президента України. 225 народних депутатів вибираються від політичних партій по єдиному багатомандатному виборчому округу. Обрані народні депутати мають право у Верховній Раді створювати свої фракції, з допомогою яких також мають можливість впливати на політичні процеси в державі, які відбуваються. Останнім часом зростає значення і роль професійних спілок. Це — громадські організації, які об'єднують громадян, пов'язаних загальними інтересами по роду їх професійної діяльності. Профспілки можуть створюватися без попереднього погодження на засадах вільного вибору їх членів.
§ 6. Проблеми вдосконалення правового статусу об'єднань громадян України
На сьогодні правовий статус об'єднань громадян (неприбуткових організацій) регулюють Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 р., нещодавно прийнятий Верховною Радою України Закон "Про благодійництво та благодійні організації" від 16.09.1997 р., Закон "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" від 7.10.1997 р. та постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. за №№ 140, 143,144,145.
Необхідно зазначити, що Верховна Рада України зробила вже дві спроби прийняти новий закон про політичні партії, щоправда, обидві спроби виявилися невдалими.
Базовим законом у цій сфері є Закон України "Про об'єднання громадян", але з прийняттям нової Конституції України деякі положення його вже застаріли і не відповідають нормам Конституції. Так, згідно ст. 1 Закону, в Україні існують 2 види об'єднань громадян, а згідно ст. 36 Конституції України окрім цих 2 видів до громадських організацій відносяться профспілки.
Незважаючи на те, що рамковий закон "Про об'єднання громадян" потребує нової редакції, він на момент
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прийняття був позитивним явищем, оскільки став правовою базою існування об'єднань.
В той час в Україні лише почала формуватися реальна багатопартійність, кількість політичних партій та громадських організацій була незначною.
Однією з  проблем недержавних неприбуткових організацій є невизначеність чинним законом різних організаційно-правових форм громадських організацій. Тобто в Україні створюються організації з виключно суспільно-корисною метою, а це призводить до того, що з'являються організації, які утворюються лише для одержання податкових пільг під час проведення своєї комерційної діяльності, а статус громадської служить лише легальним прикриттям.
Процес легалізації громадських організацій є складним і заплутаним, і це створює ще одну проблему. Загалом, невизначеним є питання правового статусу та правил фінансової діяльності міжнародних громадських організацій та благодійних фондів. Згідно Постанов Кабінету Міністрів України для всеукраїнських та міжнародних організацій встановлені високі реєстраційні збори, а це сковує громадську ініціативу.
Україна, як член Ради Європи, протягом 1998 року зобов'язана ухвалити окремий закон про політичні партії, а це означає, що обов'язково повинен бути переглянутий Закон "Про об'єднання громадян".
§ 7. Значення та роль політичних партій та громадських організацій в формуванні правової держави в Україні
Конституція України у ст. 1 визнає Україну правовою державою. Сутність цього положення розвивається і закріплюється у ч. 2 ст. 3: "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини е головним обов'язком держави", 4.2 ст. 21: "Права і свободи людини є невідчужуваємими та непорушними", а також у ст.ст. 6 ч. 1; 8; 29 ч. 2; 56; 57 ч. 2 та інших.
Щоправда, визнання України правовою державою на сучасному етапі не відображає реальність сьогодення. Але важливим є те, що Україна прагне до побудови правової державі. У правовій державі створюються умови для найбільш повного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, в тому разі і юридичними засобами. Ознаками правової держави є: закріплення прав і свобод людини, принцип верховенства права, поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, демократична форма правління, взаємна відповідальність держави і громадянина, законність, гарантується звернення до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод і т. ін. Для правової держави характерно створення умов, по відношенню до людини, для її правової свободи, у основі яких закладений принцип "дозволено все, що не заборонено законом".
V Об'єднання громадян (політичні партії, громадські організації) відіграють важливу роль у формуванні правової держави в Україні. Згідно з Конституцією ці об'єднання, як члени громадянського суспільства, беруть участь у формуванні державних органів — Верховної Ради України, як єдиного законодавчого органу, Президента України — Глави держави і гаранта її суверенітету. Демократично обрані органи державної влади — це елемент демократичного громадянського суспільства. Наявність у державі великої кількості недержавних неприбуткових організацій не дають їй змоги узурпувати цю владу назавжди чи використовувати її на шкоду власному народові. Тобто держава нібито відчуває залежність від цих об'єднань і не може цілком ігнорувати політичну волю цих суб'єктів. Отже, за умов тісної співпраці державних органів і недержавних неприбуткових організацій чи політичних партій, зростає ефективність функціонування всього суспільства. При цьому необхідно зауважити, що діяльність таких об'єднань є автономною від державних органів, саме вони встановлюють правила їх існування шляхом закріплення у законодавстві.
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§ 8. Загальна характеристика законодавства України про об'єднання громадян
Зростає роль політичних партій і громадських організацій у житті держави, а розвиток форм і методів їх діяльності визначає їх правову регламентацію. В Україні насамперед, конституційно-правовий статус об'єднань громадян закріплюється у ст.ст. 36, 37 Конституції України, які розвивають і конкретизують положення Загальної декларації прав людини (ст.  20) і Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права (ст. 22) щодо свободи асоціацій. Крім того, безпосереднє відношення щодо цього питання має ст. 15 Конституції, у якій закріплюється, що суспільне життя у нашій державі ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності і держава гарантує свободу політичної діяльності, яка не. заборонена Конституцією і законами України, В інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення, захисту прав і свобод інших людей Конституцією встановлюються обмеження діяльності у цій сфері. Правові засади діяльності об'єднань громадян закріплюються у Законі України "Про об'єднання громадян" від 16.06.92 р. Раніше ми вже дали загальну характеристику цього закону. Але необхідно підкресли-ти, що на момент прийняття з«ащ^>уддемс^за^га*шдм^ _він впершепроголосив право громадян, ша_свободу об' єднання, забезпечив врегулювання суспільних відносин, які пов'язані з діяльністю об'єднань громадян.
На підставі Закону України "Про об'єднання громадян", а також на виконання постанови Верховної Ради України про введення в дію закону ,^Кабінет Міністрів України 26 лютого 1993 року прийняв постанови:
"Пре 'затвердження Положелня ліро порядок легалізації об'єднань громадян" за № 140. Згідно положення, легалізація (офіціальне визначення) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування. Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюстом, місцевих об'єднань —
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управлінням юстиції... (див. п. 2 цього положення). Положення визначає перелік документів, які_додаються до рехіструю^бго 2>ргану_рб' єднанням громадян. Треба зауважЯтйТщо заява політичної партії повинна бути скріплена підписами не менш однієї тисячі громадян України, які мають право голосу, а заява громадської організації — не менш як трьома засновниками об'єднання або їх уповноваженими представниками.
і розміри збору за
громпттян" за № 143. Пос
збору з^б' єднань громадян, які неодноразово -змнювалися, встановлює пільги щодо організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, — розмір збору для них знижується на 50 відсотків. Дитдчі громадські оргяніядттії рй", гчтттяти-раасдрлттіїтіт^дп яйпру звільняються. Постанова зобов'язує Міністерство культури на замовлення Мінюсту забезпечувати виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян.
"Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян" за № 144. Даною постановою затверджене Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян і додається зразок свідоцтва. Розміри збору за символіку об'єднань громадян залежать від статусу цих об'єднань, встановлюються пільги щодо окремих громадських організацій і осіб, .а дитячі організації звільняються від сплати реєстраційного збору.
"Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних країн в Україні" за № 145. Цією постановою затверджено Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні. Реєстрація структурних осередків здійснюється Мінюстом, перелік документів вказаний у Положенні, заява про реєстрацію за наявністю документів розглядається у двомісячний 'термін.
§ 9. Організаційно-правові засади впливу політичних партій на законодавчий процес в Україні
Головна ціль політичних партій в Україні полягає в розробці державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування,  представництво в їх складі. Іншими словами, політичні партії створюються для здобуття політичної влади в державі. Діюче законодавство передбачає конституційний шлях отримання такої влади. Отримавши перемогу на виборах у Верховну Раду України, народні депутати мають право створювати партійні фракції. Вони входять до складу тих чи інших комітетів парламенту, очолюють їх. Із числа своїх членів партії можуть висувати кандидата в президенти України і в разі перемоги такого кандидата на виборах, партії через Президента мають можливість безпосередньо впливати на саму Верховну Раду, формувати Уряд країни, до складу якого, як правило, входять представники однієї або кількох партій. Згідно зі ст. 93 Конституції право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президенту України, народним депутатам, Кабінету Міністрів України, а також Національному Банку України. Отже, саме з допомогою вказаних вище суб'єктів законодавчої ініціативи партії мають можливість здійснювати істотний вплив на весь законодавчий процес в державі; на якість законів, які приймаються. Важливою формою такого впливу є право Президента України, згідно зі ст. 94 Конституції на застосування "вето" та інші заходи. Організаційно-правові засади впливу політичних партій на законодавчий процес передбачені як Конституцією України, таїс і Законами: "Про Регламент Верховної Ради України", "Про постійні комісії Верховної Ради України", які найближчим часом будуть приведеш у відповідність з Конституцією України.
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РОЗДІЛ II. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ І
СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
§ 1. Поняття і статус об'єднань громадян
Поняття об'єднання громадян розкривається в ст. 1 Закону України "Про об'єднання громадян". Об'єднай-ням громадян є добровільне громадське формування, яке створене на підставі єдності інтересів для спільної реа-    І лізації громадянами своїх прав та свобод. Згідно полог -~і жень закону в Україні діють 2 види об'єднань громадян: політичні партії і громадські організації.
Розділом 2: вище зазначеного Закону закріплюється статус об'єднань громадян. Згідно вимогам ст. 9 цього Закону, об'єднання громадян утворюються і діють в Україні з 3 видами статусу: всеукраїнським, місцевим та міжнародним.
Діяльність всеукраїнських об'єднань громадян розповсюджується на територію всієї України, і вони мають місцеві осередки у більшості її областей. Політичні партії утворюються і діють в Україні завжди з всеукраїнським статусом, а це означає, що реєструються вони Міністерством юстиції України. З всеукраїнським статусом можуть утворюватися і діяти і громадські організації.
До місцевих об'єднань відносяться об'єднання, діяльність яких розповсюджується на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону, яка ними визначається самостійно. Ьс ле\галіза-< ція (офіційне визнання) здійснюється шляхом реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, виконкомами сільських, селищних, місцевих Рад депутатів. Взагалі легалізація може відбуватися! як у формі
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реєстрації, так і у формі письмового повідомлення про заснування.
л, У випадку, коли діяльність місцевої громадської організації розповсюджується на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, їх легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.
Громадська організація є міжнародною за статусом, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоч однієї іншої держави^ Міжнародні організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Після реєстрації об'єднання громадян набувають статус юридичної особи. Згідно ст, 14 Закону "Про об'єднання громадян", легалізуючій орган зобов'язаний повідомляти в засобах масової інформації про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадяни . ,'' ' \
'!
', § 2, Принципи створення і діяльності V      об'єднання громадян
Стаття 6 Закону "Про об'єднання громадян" передбачає принципи створення і діяльності об'єднань громадян: добровільності, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, законності, гласності, свободи у виборі спрямованості своєї діяльності. Слід зазначити, що слово "принцип" латинського походження і означає "початок", "основа". Принцип добровільності закла-дується у самому понятті об'єднання громадян, це "добровільне громадське формування" (ст. 1 Закону), і означає, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян. Приналежність або не-приналежність до об'єднання громадян не може бути підставою для обмеження прав і свобод, для надання державою будь-яких пільг і переваг (ст. 7).
1 Принцип законності означає, що об'єднання громадян утворюються і діють на підставі Конституції України (ст.ст. 36, 37), Закону України "Про об'єднання громадян" та інших підзаконних нормативно-правових актів. Стаття 4 Закону передбачає обмеження на ство-
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рення і діяльність об'єднань громадян. Розділом 6 Закону передбачається відповідальність за порушення законодавства про об'єднання громадян як посадовими особами легалізуючих органів, так і громадянами. Статтею 28 встановлені види стягнень.
Гласність е важливим принципом в діяльності об'єднань громадян. Під гласністю в юридичній літературі розуміють відкритість, доступність інформації для громадського ознайомлення, обговорення, контролю діяльності об'єднань громадян і посадових осіб.
Саме принцип гласності відбиває ступінь інформо-ваності суспільства про стан справ в діяльності об'єднання громадян. Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні вирішуватися на зборах їх членів або представників членів об'єднання. Об'єднання громадян повинно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування, витрати. Інформацію про легалізацію, а також про відмову в легалізації об'єднання громадян реєструючий орган сповіщає в засобах масової інформації.
Принцип самоврядування означає, що об'єднання громадян не можуть втручатися в діяльність державних органів, посадових осіб, інших громадських об'єднань і, навпаки, за винятком випадків, вказаних в законі. Взагалі, самоврядування означає самоорганізацію і саморегуляцію. Для діяльності об'єднання громадян цей принцип стає виявом активності та добровільності участі в них громадян. Він вказує на зв'язок людини з тим об'єднанням громадян, до складу якого вона входить. Цей важливий принцип в діяльності об'єднань громадян у сучасній демократичній державі є проявом гуманістичності та передумового існування громадського суспільства взагалі.
§ 3. Статус об'єднань громадян. Союзи об'єднань громадян
Статус об'єднань громадян висвітлювався в попередньому питанні, тому зауважимо,\щр згідно ст. 9 Закону, об'єднання громадян в Україні утворюються з всеукраїнським, місцевим і міжнародним статусом.
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Стаття 10 Закону "Союзи об'єднань громадян" встановлює, що об'єднання громадян мають право на добровільних засадах установлювати або вступати між собою в союзи (союзи, асоціації і т. п.), створювати блоки і коаліції, заключати між собою угоди про співробітництво та взаємодопомогу.
Засновниками союзів об'єднань громадян є об'єднання громадян, а їх членами — члени самих об'єднань громадян. Створення та легалізація, (офіційне визнання) союзів об'єднань громадян, порядок їх діяльності і ліквідації здійснюється згідно з діючим Законом.
Практика свідчить, що найвідомішими і найвпливо-вішими з них на світовій арені є такі, які виступають за збереження і розвиток загальнолюдських цінностей, миру, прав людини, морального і фізичного здоров'я людей,  охорони природи. Наведемо деякі приклади. Всесвітня Рада миру стала керівним органом Всесвітнього руху прихильників миру (1950 р.). Вона об'єднує 200 національних організацій прихильників миру із 140 країн.
Заслуговують на увагу і союзи студентської молоді. У 1946 р. на початку "холодної війни" був створений Міжнародний союз студентів, який включає в себе 122 національні спілки студентів із 110 країн світу.
Вагоме місце в цьому напрямку належить екологічним об'єднанням.
§ 4. Правові засади взаємовідносин держави і об'єднань громадян
Діючий Закон "Про об'єднання громадян України" регламентує ці взаємовідносини держави і об'єднань громадян. Надзвичайно важливим є положення Закону про те, що держава забезпечує дотримання прав і законних інтересів об'єднань громадян, при умові, якщо вони легалізовані в порядку, передбаченому даним Законом.
Державні органи і посадові особи не мають права втручатися в діяльність об'єднань громадян. Така ж вимога стосується і об'єднань громадян, яким заборо-
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нено втручатися в діяльність державних органів, посадових осіб і в діяльність інших об'єднань громадян. Разом з тим, законодавством передбачені випадки, коли таке втручання допустиме. Наприклад, в судовому порядку може бути заборонена діяльність об'єднань громадян, якщо будуть порушені вимоги ст. 37 Конституції і відповідних статей поточного законодавства.
Взаємовідносинам держави і об'єднання громадян характерно також і те, що Верховна Рада України може встановлювати пільги в оподаткуванні доходів по окремим видам господарської чи іншої комерційної діяльності об'єднань громадян,  створених ними установ і організацій, заснованих підприємств. Парламент встановлює також максимальні розміри окремих і загальних річних пожертвувань на користь політичних партій. Держава також може надавати матеріальну допомогу Всеукраїнським громадським організаціям, їх перелік підлягає затвердженню Верховною Радою України.
Забороняється створення політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України. Згідно Конституції та Закону "Про об'єднання громадян" заборона діяльності об'єднання громадян здійснюється у судовому порядку. За поданням реєструючого органу або прокурора,  суд своїм рішенням може примусово розпустити об'єднання громадян або тимчасово (на строк до трьох місяців) заборонити окремі види чи всю діяльність певного об'єднання громадян. У разі усунення причин, що стали підставою тимчасової заборони, на клопотання об'єднання громадян його діяльність може бути відновлена судом в повному обсязі.
Спостерігається орієнтація конституційного регулювання їх статусу на міжнародні стандарти. Положення ст. 36 Закону конкретизують і розвивають положення ст. 20 Загальної декларації прав людини та статті 22 Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права Щодо свободи асоціацій, і передбачає, що право на об'єднання є невід'ємним правом громадян України.
Закріплені гарантії статусу об'єднання громадян: Це є рівність перед законом, невтручання в їх діяльність
державних органів, службових осіб, крім випадків, передбачених законом, захист порушених прав у судовому порядку.
-г § 5. Види громадських організацій і їх значення в житті країни
Громадські організації посідають важливе місце в житті нашої держави. Наявність недержавних неприбуткових організацій, як їх ще називають, їх величезна кількість свідчить про розвиненість громадянського суспільства та його демократичної системи. Громадські організації, насамперед, задовольняють потреби громадян щодо власної самореалізації у лозаробочий час. Звичайно, вони є важливим елементом демократії, громадянського і економічного життя. Аналіз діяльності величезної кількості таких різноманітних об'єднань свідчить про їх високу ефективність. Пояснюється це відданістю своїй ідеї членів цих організацій,, відсутністю бюрократичного апарату. Нині діючий Закон України "Про об'єднання громадян" регулює діяльність громадських організацій, передусім, членського типу, тобто таких, які мали характер асоціацій і які створювалися за ініціативою декількох громадян (згідно Постанови Кабінету Міністрів № 140 від 26.02.93 р не менше 3-х громадян) " для захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових ... та інших спільних інтересів". Виходячи з положень Закону про порядок створення і діяльності громадських організацій, інших організаційно-правових форм не регламентується.
Зараз в Україні демократизація і гласність висвітлили передумови і уможливили об'єднання людей для розв'язання складних проблем поза межами державних структур. Створено сотні громадських організацій, неформальних груп, самодіяльних організацій і рухів. Взагалі існує кілька варіантів класифікації громадських і "неформальних" об'єднань. До них відносяться: екологічні, соціально-екологічні, природоохоронні; пра-возахисні групи і об'єднання; борці за справедливість; робітничий рух; громадсько-культурні, творчі, спортивні, 26
здорового способу життя; жіночі рухи; миротворницькі; історико-патріотичні. Перелік цих організацій дається в додатку.
§ 6. Демократичні засади внутрішнього життя громадських організацій і їх нормативне регулювання
Виходячи з положень ст. 1 Конституції України, наша держава є демократичною. "Демократія" походить від грецької і означає влада народу, народовладдя. З точки зору політичної організації суспільства Україна є демократичною, а єдиним джерелом влади є народ, який здійснює свою владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5). Взагалі, демократичну державу неможливо уявити без існування громадянського суспільства, важливу роль в якому відіграють політичні партії і громадські організації. В Україні, як і у будь-якій іншій демократичній державі існує велика кількість таких недержавних неприбуткових організацій. Практика свідчить, що саме такі громадські організації впливають на різні аспекти життя держави, у тому числі і на громадську думку.
Демократичні засади внутрішнього життя громадських організацій регулюються їх статутами. Згідно ст. 13 Закону України "Про об'єднання громадян", об'єднання громадян діють на підставі статутів. Закон встановлює вимоги щодо статутів. Статут об'єднання громадян не повинен протирі-шти законодавству України.
Демократичні засади внутрішнього життя громадських організацій проявляються у принципах їх створення і діяльності: добровільності, рівноправ'я їх членів, самоврядування, законності, гласності, свободи у виборі напрямку своєї діяльності. Демократизм внутрішнього життя громадських організацій проявляється і в виборності керівних органів на загальних зборах, конференціях, з'їздах.
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§ 7. Політичні партії України: види, стисла характеристика
Політичні партії займають важливе місце у політичній системі нашої країни, оскільки демократія без них не може функціонувати, тобто є недієздатною демократією. Слово "партія" походить від латинського "рагіу" що означає частина, група. Отже, виходячи із етимології цього слова, під партією і необхідно розуміти певну групу людей із спільними інтересами та переконаннями.
Партії існували у Стародавньому Римі, і у Давній Греції, і у Середні віки. Історії відомо, що римський політик, оратор Ціцерон для означення "поганих, неблагородних союзів в негативному сенсі" використовував слово "партія" так само, як і "фракція". А також у ПИТА для Дж. Вашингтона, Т. Медісона, у Франції для маркіза де Лафайєта слово "партія" ще асоціювалось зі злом. Політичні партії у сучасному розумінні цього слова вперше виникли у XVIII сторіччі у безпосередньому зв'язку з буржуазними революціями. Народження їх пов'язане з утворенням системи парламентаризму. Про-топартіями вважаються британські "торі" (консерватори) та "віги" (ліберали). З кінця XIX — початку XX ст. у країнах Європи з'являються перші масові партії.
Перші політичні партії в Україні з'явилися напередодні революції 1905 р. Це Українська демократична партія (УДП) і Українська радикальна партія — 1904 р. Невдовзі вони об'єдналися в Українську радикально-демократичну партію (УРДП), лідерами якої були М. Ле-вицький, Б. Грінченко.
В Україні розквіт партій припадає на 1917 — 1920 р.р., тобто на часи УНР. Першою українською партією вважається Революційна українська партія (РУП), яка виникла у Західній Україні у 1895 році.
За часи УНР найбільш відомими були Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР) на чолі з В. Винниченком та Українська партія соціалістів-фе-дералістів (УПСФ), яку очолював М. Грушевський.
З того моменту тривалий час в Україні керівна роль належала комуністичній партії, всі інші партії були за-28
боронені і політичний плюралізм закріплювався тільки на рівні Конституції. Тільки у 1989 р. утворюється перша у новітній історії України політична партія — Українська національна партія (УНП), потім інші.
Політична партія — це активна і організована частина суспільства, об'єднана загальними інтересами, головною ціллю яких є участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого самоврядування і представництво у їх складі.
Суттєвим елементом політичного аналізу політичних партій є їх типологія — це поняття, яке містить у собі важливі ознаки певної групи політичних партій. Типологія партш дає можливість використати метод порівняння для того, щоб з'ясувати зміст і характер політичної боротьби. Існують різні типи партій, але необхідно зауважити, що у сучасній правовій та політологічній літературі немає єдиного підходу щодо визначення базових характеристик політичних партій. Виключне значення дія характеристики партій мають наступні критерії: ідеологія, політична платформа, особливості виконуваних функцій, класова природа, організаційна (внутрішня) структура, політичне лідерство, задуми партії, соціальна база і електорат та інші.
Виходячи із вище вказаних ознак, виділяють наступні типи політичних партій:
1  — за_класовою ознакою — пролетарські (робітничі), селянські, дрібнобуржуазні, буржуазні, поміщицькі, фермерські, християнсько-демократичні;
2 — за ідеологічною ознакою — соціалістичні, комуністичні, соціал-демократичні, ліберальні, консервативні, неоконсервативні, націоналістичні;
3 — за складом — масові, кадрові, елітарні;
4  — за організацією — демократичні, авторитарні, тоталітарні;
5  — за відношенням до існуючого режиму — революційні, .реакційні, консервативні, реформістські;
6  — за політичною орієнтацією — ліві, праві, центристські;
7  — за характером діяльності — помірковані, радикальні, екстремістські.
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органів та інші. Демократичні партії є законослухняними, для них існує єдиний засіб приходу до влади — перемога на виборах.
Що стосується тоталітарних партій, необхідно відмітити їх нехтування нормами демократії, законності, і як правило, застосування терористичних методів, прагнення до усунення з політичної арени інших партій.
Сьогодні в незалежній Україні вже заявили про свсє^ існування 53 політичних партії. Процес їх створення став можливим завдяки закріплення у Конституції України політичного плюралізму, який є реальним фактом політичного буття. Отже, у сучасній посттоталі-тарній Україні, як само і в інших пострадянських країнах, процес створення політичних партій ще не закінчився.
§ 8. Значення діяльності політичних партій для становлення в Україні громадського суспільства
Становлення в Україні громадянського суспільства — це завдання тривалого часу, вирішення якого залежить від багатьох факторів та умов. Насамперед, це визнання невід'ємних прав людини, свободи особи, багатоманіття форм власності, ідей правової держави, політичного і ідеологічного плюралізму, свобода слова і друку, незалежність засобів масової інформації та інші. З моменту проголошення незалежності України і особливо останнім часом відбулися значні зміни у напрямку плюралізації політичного і культурного життя.
Громадянське суспільство починається з громадянина та його свободи. Його існуванню і розвитку повинен надаватися беззаперечний пріоритет. Розвинуте громадянське суспільство складається з величезної кількості відносно самостійних, різноманітних угруповань — об'єднань, організацій, асоціацій, союзів, рухів.
За даними Міністерства юстиції України за станом на 30.12.1997 р. (а цей процес розпочався наприкінці 1990 року) в Україні легалізовано 53 політичних партії і зареєстровано за станом на 06.01.1998 року 833 громадських організації (у 1990 році — ЗО).
Політичні партії, як елемент політичної системи, відіграють важливу роль в Україні для створення громадянського суспільства. Правові засади їх діяльності закріплені, насамперед, в Конституції України і в Законі України "Про об'єднання громадян". Згідно ст. 15 Конституції "суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності". Дана стаття закріплює реальну можливість створення і діяльності різних об'єднань громадян (асоціацій, партій, рухів та ін.). Головною метою цих об'єднань є участь у виробленні державної політики, формуванні і функціонуванні органів державної влади, насамперед, органів законодавчої влади — Верховної Ради України, глави держави — Президента України і місцевого самоврядування.
Згідно ст. 36 Конституції усі об'єднання громадян рівні перед законом. Цією нормою закріплюється юридична рівноправність різних об'єднань громадян (наприклад, під час проведення виборів народних депутатів України політичні партії мають "формально" рівні можливості), а це є важливим показником громадянського суспільства.
Україна вже зробила перші кроки на шляху розбудови громадянського суспільства. Між тим реалізація цього наміру на сучасному етапі викликає занепокоєння. Це пов'язано з глибокою кризою як в економічній, так і в соціальній сферах. Між тим, маємо надію, що незважаючи на кризову ситуацію, завдяки реформам, які здійснює сьогодні Уряд нашої держави, в Укра'іні буде побудовано громадянське суспільство.
§ 9. Правові засади взаємовідносин між політичними партіями, а також політичними партіями і громадськими організаціями в Україні
Ці засади своє закріплення знайшли в ст. 36 Конституції України, а також в спеціальному Законі "Про об'єднання громадян". Громадяни України для задоволення своїх політичних інтересів можуть об'єднувати-
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ся в політичні партії. Зараз в Україні зареєстровано і діє 53 партії різних політичних спрямувань, детальний аналіз яких був приведений у відповідному питанні. Незалежно від своїх статутних цілей, партії підлягають реєстрації Міністерством юстиції України. Громадські організації створюються для задоволення своїх економічних, соціальних, культурних, творчих, вікових, спортивних та інших спільних інтересів. Членами цих організацій можуть виступати як громадяни України, так і іноземні громадяни, а також особи без громадянства.
Свою діяльність вказані види об'єднань громадян повинні здійснювати на засадах дотримання Конституції України і чинного законодавства, які виступають стимулюючим фактором у їх взаємовідносинах. Останнім часом особливо поглибилися взаємовідносини між політичними партіями. Вибори народних депутатів України, які відбулися в березні 1998 року, надали численні приклади блокування різних політичних партій, в результаті якого ці блоки висували єдиного кандидата в депутати, надавали необхідну для перемоги на виборах підтримку з боку партій. Досить ефективною виявилася діяльність партій у парламенті України шляхом створення депутатських фракцій, які об'єднують депутатів, насамперед, по членству в тій чи іншій партії. Все це дозволяє більш активно впливати на законодавчий процес у Верховній Раді, на відповідні призначення тих посадових осіб, які на свої посади призначаються Верховною Радою України, або на призначення яких потрібна її згода.
Свою діяльність партії здійснюють, як правило, по місцю проживання громадян, це надає їм певні переваги в плані встановлення зв'язків з чисельними громадськими організаціями. Саме через них партії мають можливість доводити свої програми і цілі до відома жителів населених пунктів, впливати на виборчий процес, на взаємовідносини громадян і місцевих органів державної влади і самоуправління.
§ 10. Тенденції конституційно-правового
регулювання статусу політичних партій і громадських організацій в Україні
Для конституційно-правового регулювання статусу політичних партій і громадських організацій в Україні на сучасному етапі характерно наступне. Насамперед, Конституція України у ст. 36 розширила статус об'єднань громадян. Так, згідно цієї норми в Україні діють такі види об'єднань громадян, як політичні партії, громадські організації. По^дрщге, в Основному Законі більш чітко, на відміну від Конституції 1978 року регламентуються поняття усіх видів об'єднань, хто може бути членом політичної партії, закріплюється дуже важливе положення, що усі об'єднання рівні перед законом. По-третє, стаття 37 Конституції закріплює, що забороняється діяльність політичних партій і громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободі людини, здоров'я населення.
Політичні партії і громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Також не допускається утворення і діяльність організаційних структур будь-яких політичних партій в органах місцевого самоврядування, військових формуваннях Збройних Сил, Національної гвардії, органах СБУ, прокуратури та МВС, Прикордонних військ тощо, а також на державних підприємствах, в установах, навчальних закладах та інших державних організаціях.
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РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
§ 1. Порядок створення політичних партій та громадських організацій в Україні
Діюче законодавство передбачає різні умови, при наявності яких можуть бути створені вищезгадані об'єднання громадян. Це стосується як засновників, так і порядку їх легалізації. Згідно з ч. 2 ст. 36 Конституції України право на свободу об'єднуватися в політичні партії надається тільки громадянам України. Цілком закономірно, що і засновниками партій можуть виступати громадяни України. Вони повинні досягти віку 18 років, мати право голосу, тобто в судовому порядку не визнанні недієздатними. Важливою умовою для таких осіб є те, що вони не повинні знаходитися в містах позбавлення волі. В інших випадках судимість значення не має.
Дещо інші вимоги пред'явлені для засновників громадських організацій. Ними можуть бути не тільки громадяни України, але й громадяни інших країн, в тому числі і особи без громадянства Вени повинні, досягти 18 років, а при створенні молодіжних та дитячих організацій — 15-річного віку. Інших вимог для них законом не передбачено.
Що стосується членства в об'єднаннях громадян, то членами політичних партій можуть бути особи, які до-сягли 18 років, громадських організацій — 14 років. Вік наймолодших членів передбачається статутом.
Діють об'єднання громадян на основі статутів, причому ці статути повинні відповідати законодавству України.
Свою діяльність політичні партії та громадські організації можуть розпочинати тільки після своєї легалізації (офіційного визнання), яка здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про створення.
§ 2. Статут і членство в об'єднаннях громадян України
Свою діяльність об'єднання громадян можуть здійснювати тільки на основі статутів. Ці статути розробляються і приймаються на з'їздах (конференціях) політичної партії та громадських організацій і являються для них найбільш важливим документом, який регламентує діяльність конкретного об'єднання громадян.
Вказані статути можуть включати в себе будь-які положення по створенню і діяльності об'єднання~гро-мадян, якщо вони стосуються особливостей створення і діяльності..Разом з тим, в статуті обов'язково повинні бути положення відносно цілей і задач об'єднання; умов і порядку прийняття громадян в~члени об'єднання та вибуття із нього; права та обов'язки членів (учасників) об'єднання; порядок створення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження; указані джерела і порядок використання коштів та іншої власності об'єднання; порядок звітності, контролю здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних задач. Статут повинен передбачати і положення відносно порядку внесення змін і доповнень в статут об'єднання, а також порядок припинення діяльності об'єднання громадян та вирішення питань власності, пов'язаних з його
ліквідацією.
І, звичайно, статут повинен мати в собі назву об'єднання громадян, яка не повинна повторювати назви уже існуючих об'єднань громадян, юридичну адресу об'єднання і його статут.
Що стосується членства в об'єднаннях громадян, то питання про нього вирішується залежно від виду об'єднання. Так наприклад, членом політичної партії мо-
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жуть бути тільки громадяни України і при умові, що вони досягли 18-річного віку.
Членами громадських організацій можуть бути як громадяни України, так і не громадяни. Вік членів молодіжних і дитячих організацій встановлюється в їх статутах, а в інших громадських організаціях вік встановлений в 14 років.
Закон допускає можливість колективного членства в діяльності громадських організацій, а також необов'язковість фіксованого індивідуального членства.
§ 3. Правові засади легалізації об'єднань громадян України
Ці засади передбачені ст.ст. 14 — 17 Закону. Об'єднання громадян можуть здійснювати свою статутну діяльність тільки після їх офіційного визнання державою. Таке визнання (легалізація) може бути здійснено як шляхом реєстрації об'єднання, так і шляхом повідомлення про створення.
Офіційне визнання об'єднання громадян шляхом реєстрації має для об'єднання особливе значення. Адже саме у випадку реєстрації об'єднання отримує статус юридичної особи, що дає можливість такому виду об'єднання в повній мірі користуватися своїми повноваженнями, займатися господарською та іншою комерційною діяльністю тощо.
Закон передбачає два види органів, які наділені правом здійснювати реєстрацію — Міністерство юстиції України та місцеві органи виконавчої" влади.
Міністерство юстиції України здійснює реєстрацію політичних партій, а також міжнародних і Всеукраїнських громадських організацій.
Легалізація громадських організацій з місцевим статусом здійснюється органами виконавчої влади на місцях.
Якщо діяльність місцевої громадської організації розповсюджується на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, то її легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.
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Законодавче урегульовані і питання про реєстрацію місцевих осередків, зареєстрованих Міжнародних і Всеукраїнських об'єднань. Вони підлягають реєстрації в обов'язковому порядку, але при умові, що це передбаче-;но їх статутними документами. Обов'язок здійснити реєстрацію таких осередків покладено на місцеві орга-ї,ии виконавчої влади. •••г!-.'
і        § 4. Порядок реєстрації, відмова в реєстрації ''              та повідомлення про створення об'єднань
громадян
Засновники об'єднання громадян в легалізуючий орган подають відповідні документи. Це, насамперед, заява про реєстрацію. Якщо реєстрації підлягає політична партія, то така заява повинна бути підтримана підписами не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу.
До заяви додається: статут (положення); протокол з'їзду (конференції) або загальних зборів засновників; дані про склад керівництва центральних статутних органів, про місцеві осередки; документи про сплату реєстраційного збору. Політичні партії повинні подати свої програмні документи.
Заява про реєстрацію повинна бути розглянута в двомісячний строк із дня надходження документів. Якщо в цьому е необхідність, реєструючий орган може провести перевірку відомостей, вказаних у представлених документах. В 10-денний строк заявнику в письмовому вигляді повинно бути повідомлено рішення про реєстрацію або про відмову в ній. Представники об'єднання громадян мають право бути присутніми при розгляді питання про реєстрацію.
Легалізуючий орган може відмовити в реєстрації, якщо статутні або інші документи, які були представлені для реєстрації, не відповідають законодавству України.
Закон допускає можливість легалізації громадських організацій і їх союзів шляхом письмового повідомлення легалізуючих органів — Міністерство юстиції України або місцевих органів виконавчої влади.            ,
Якщо в статутні документи об'єднання громадян внесло зміни після реєстрації, то воно повинно повідомити про це реєструючий орган на протязі 5 днів.
Важливим є і положення закону про те, що перереєстрація об'єднання громадян здійснюється у відповідності з чинним законом, тобто вона проходить в тому самому порядку, що і реєстрація.
Легалізуючий орган веде реєстр об'єднань громадян. Кабінет Міністрів України встановлює розмір реєстраційного збору, про що буде вказано у відповідному питанні.
§ 5. Символіка об'єднання громадян, порядок її реєстрації
Об'єднання громадян можуть мати свою символіку. Символіка — це важлива сторона функціонування об'єднання громадян, як універсального механізму самоорганізації суспільного життя. До таких символів звичайно відносять прапори, гімн, вимпели, емблеми тощо. При цьому не всі види об'єднань громадян можуть ці символи мати. Більшість із них мають тільки один — прапор.
Закон допускає і можливість для об'єднання громадян використовувати власну символіку, яка повинна реєструватися у відповідності із статутом об'єднання Міністерством юстиції України.
Спеціальна стаття закону забороняє політичним партіям встановлювати власну символіку, яка б повторювала державні або релігійні символи, що є цілком зрозумілим і логічним. Тим часом подібної заборони не передбачено у відношенні до символіки громадських організацій. Вважаємо, що в цій частиш законодавство повинно бути доповнено.
Символіка об'єднань громадян підлягає державній реєстрації. Цей порядок у повній відповідності з законом передбачений Постановою Кабінету Міністрів України № 144 від 26 лютого 1993 року, яким було затверджено Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян.
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Згідно з цим Положенням заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян при наявності всіх необхідних документів повинна бути розглянута у дво-місячний термін. Якщо з заявою про реєстрацію сим-воліки звертаються об'єднання громадян, що мають то-тожню чи схожу символіку, перевага віддається тому об'єднанню, яке першим подало заяву про реєстрацію символіки. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про відмову в її реєстрації. У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявнику видається свідоцтво про реєстрацію і рішення про це у 10-денний строк надсилається заявникові. Зареєстрованій символіці присвоюється відповідний номер, а дані про це вносяться до Реєстру символіки об'єднання громадян.
У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, якщо вона:
а)  тотожна чи схожа з уже зареєстрованою символікою;
б) складається з позначень, які не мають відмітних властивостей;
в) являє собою державні герби, прапори або офіційні назви держав, нагороди, печатки та інші відмітні знаки;
г)  належать до загальнодержавних символів і термінів;
д)  за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності й моралі;
є) містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, фак-сіміле окремих осіб без їх згоди;
ж) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи релігійні символи;
з) в інших випадках, якщо це суперечить законодавству України.
§ 6. Підстави і припинення діяльності об'єднань громадян
Діяльність об'єднання громадян може бути припинена згідно подання органа, який проводив легалізацію або прокурора. Рішенням суду об'єднання громадян
може бути примусово розпущене (ліквідується), якщс для цього е відповідні підстави. Закон передбачає кілька підстав для винесення такого рішення. Діяльність об'єд-^ нання громадян може бути припинена підставами, які) передбачені ст. 32 Закону. Це такі підстави:
1  — в разі здійснення діяння, передбаченого ст. Закону;
2 — системного або грубого порушення вимог ст. 2І
Закону;
3  — продовження противоправної діяльності після накладання стягнень, передбачених цим Законом;
4  — зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона не називається такою, тобто менше 1000 чоловік.
Рішення суду про припинення діяльності об'єднання громадян не е остаточним. Воно може бути оскаржене сторонами судового процесу, або опротестоване прокурором. Рішення вступає в силу тільки після розгляду скарги в суді 2-ї інстанції. Легалізуючий орган згідно рішення суду вносить відповідний запис в реєстрі політичної партії чи громадської організації і з цього часу таке об'єднання громадян перестає існувати як юридична особа. Більш детально це питання буде висвітлене у відповідних параграфах.
§ 7. Порядок реєстрації філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
Це питання урегульоване Постановою Кабінету' Міністрів України № 145 від 26.02.1993 р. "Про поря-' док реєстрації філіалів, відділень, представництв та І інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні". Цією ш>-становою Уряду України затверджено однойменне Положення.
Згідно із Положенням така реєстрація здійснюється Міністерством юстиції України, куди подаються відповідні документи, причому статут (положення) і до-
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кумент, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави повинні бути легалізовані відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством країни громадської організації.
Така заява розглядається у двомісячний термін. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію структурного осередку або про відмову в його реєстрації. У разі реєстрації заявнику видається свідоцтво про реєстрацію, а дані про це вносяться до реєстру об'єднань громадян, що ведеться Мінюстом.
Мінюст може прийняти рішення про відмову в реєстрації структурного осередку, якщо статутні або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України. Рішення про відмову в реєстрації в 10-денний термін надсилається заявникові. Про зміни в статутних документах представник громадської організації зарубіжної країни в 5-денний термін повинен письмово повідомити Міністерство юстиції.
Постанова передбачає необхідність внесення грошових виплат за реєстрацію. Так, за реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні збір встановлено в розмірі 500 доларів СІЛА. Цей збір може бути знижений на 50 відсотків, якщо мова йде про реєстрацію структурного осередку громадської організації інвалідів.
Від сплати реєстраційного збору звільняються структурні осередки дитячих громадських організацій.
50 доларів СІЛА повинно бути сплачено за видачу структурному осередкові громадської організації зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію.
Кошти збору за реєстрацію у розмірі 50 відсотків зараховуються до Державного валютного фонду України. Решта коштів збору, а також кошти за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію надходять на валютний рахунок Міністерства юстиції України.
Відповідне Положення регламентує процедурні питання, пов'язані з майбутньою реєстрацією осередків неурядових організацій зарубіжних держав в Україні.
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§ 8. Порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян
Це питання знайшло своє відображення в Постанов Кабінету Міністрів України № 143 від 26 лютого 199Ї роду "Про порядок справляння і розміри збору за реє страцію об'єднань громадян", яка була прийнята Уря дом України на підставі Закону України "Про об'єдуан ня громадян" і на виконання постанови парламенту про введення його в дію.
Згідно з постановою Уряду України встановлені таки розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян:
політичних партій — тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
всеукраїнських — двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
міжнародних — п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 500 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати;
місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, міжобласних, обласних, Київських і Севастопольских міських — десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних — п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Постановою передбачені випадки, які дозволяють встановлювати дещо менші розміри збору. Так, за реє страцію громадських організацій інвалідів і осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків. Розмір збору також може бути зменшено і в інших випадках органами, що здійснюють реєстрацію, але не більш як 50 відсотків. Від сплати реєстраційного збору звільнені дитячі громадські організації.
50 відсотків загальної суми реєстраційного збору об'єднання громадян повинно сплатити і за отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію.
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Постанова Уряду передбачає перелік тих органів, у бюджет яких перераховуються кошти збору:
а) Державний бюджет України та Державній валютний фонд України  —  кошти  збору  за  реєстрацію всеукраїнських: та міжнародних об'єднань громадян у розмірі 50 відсотків;
б)  розрахунковий та валютний рахунки Міністерства юстиції — решта коштів за реєстрацію, а також кошти збору за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян;
в)  бюджети органів місцевого самоврядування — кошти збору за реєстрацію місцевих об'єднань громадян, видачу дублікатів свідоцтв про їх реєстрацію.
РОЗДІЛ IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
§ 1.'Повноваження зареєстрованих об'єднань
громадян
Діюче законодавство наділяє об'єднання громадян досить широкими повноваженнями. Причому такими повноваженнями можуть користуватися тільки зареєстровані об'єднання*! тільки для здійснення тих цілей і задач, які зафіксовані в їх статутних документах.
Ці права для об'єднань громадян є надзвичайно важливими. Так, з моменту, коли об'єднання набуває права юридичної особи, воно може виступати учасником цивільно-правових відносин, отримувати майнові та не-майнові права. Можуть представляти і захищати свої законні інтереси і своїх членів (учасників) в державних і громадських органах, їм дозволяється створювати установи і організації, засоби масової інформації, розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї і цілі, вносити пропозиції в органи влади і управління. Важливим правом об'єднання громадян є їх право приймати участь в політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), отримувати від органів державної влади і управління, а також органів місцевого самоврядування інформацію, яка необхідна їм для реалізації своїх цілей і задач. Дозволяється ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.
Окрім цих важливих повноважень, якими об'єднання громадян можуть користуватися незалежно від того,
являються вони політичною партією чи громадською організацією, закон надає їм додаткові права. Наприклад, громадські організації мають право для виконання своїх статутних цілей ^Івор_ювати,. підприємств.д, що заборонено політичним партіям.
Важливої є і норма Закону, згідно з якою об'єднання громадян можуть користуватися і іншими правами, передбаченими законом України. А це свідчить про те, що права, якими об'єднання громадян можуть користуватися згідно спеціальних законів, не є вичерпними.
§ 2. Господарська та інша комерційна діяльність об'єднань громадян
Зареєстровані об'єднання громадян в цілях виконання своїх статутних задач і цілей можуть здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність, яку вони вважають за необхідну. Такі види діяльності можуть бути реалізовані шляхом створення господарських розрахункових установ і організацій, які набувають статусу юридичної особи. Вони мають право також, згідно з діючим законодавством України, створювати підприємства.
Певні обмеження стосовно зайняття господарської та іншої комерційної діяльності установлені відносно політичних партій, ціль створення яких кардинальним чином відрізняється від громадських організацій. Політичним партіям, а також створеним ними установам і організаціям заборонено створювати підприємства і займатися господарською та іншою комерційною діяльністю. Винятки становлять тільки засоби масової інформації, які політичні партії можуть створювати. Разом з тим, закон дозволяє займатися продажем суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою. Вони можуть проводити фестивалі, свята, виставки, лекції, інші суспільно-політичні заходи.
Якщо об'єднання громадян і створені ними установи і організації скористалися своїм правом і займаються такими видами діяльності, то вони повинні
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зареєструватися в органах державної податкової інспекції. Зобов'язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносити в бюджет платіжі в порядку і розмірі, передбаченому законодавством.
§ 3. Обмеження об'єднань громадян на отримання пожертвувань
Об'єднання громадян можуть мати власність, яка включає в себе фінанси та іншу власність, в тому числі і те, що було пожертвоване їм громадянами. Відношення законодавця відносно можливих пожертвувань об'єднанням громадян неоднозначне. Із тексту Закону не випливає того положення, що відносно громадських організацій установлені які-небудь обмеження, що звичайно означає можливість отримання таких пожертвувань без будь-яких обмежень. Разом з тим, досить жорсткі, але мабуть виправдані, обмеження пред'явлені, до політичних партій України, їх установ і організацій. Згідно із ст. 22 Закону їм заборонено прямо або опосередковано отримувати пожертвування від іноземних держав і організацій, міжнародних організацій, іноземних громадян і осіб без громадянства; державних органів, державних підприємств, установ і організацій, крім випадків, передбачених законами України; підприємств, які створені на засадах змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків; нелегалізованих об'єднань громадян та анонімних пожертвувачів.
Політичні партії не мають права отримувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм заборонено також мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них цінності.
Кожного року політичні партії зобов'язані доводити до загального відома свої бюджети шляхом публікації в засобах масової інформації. Громадським об'єднанням така вимога не передбачена.

'      § 4. Повноваження зареєстрованих •і              політичних партій в Україні
Ці повноваження передбачені ст. 20 Закону і є досить значними. Детальний аналіз повноважень зареєстрованих політичних партій дається в питанні "Повноваження, зареєстрованих громадських організацій". Повноваження партій в цій частині співпадають з повноваженнями громадських організацій.
Слід також відзначити, що на відміну від громадських організацій політичні партії отримали можливість приймати участь в формуванні органів влади і бути представленими в їх складі. Вони можуть приймати участь у виробці державної політики, а отже, і впливати на
неї. Під час виборчих, кемщі?й<їм повинен надаватися
КАІ/рАн/И         .. •   , доступ до державних засобів масової Інформації.
РОЗДІЛ V. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
§ 1. Державний контроль і нагляд за діяльністю об'єднань громадян
За діяльністю об'єднань громадян держава здійснює державний контроль. Здійснюють цей контроль такі органи: органи, які здійснюють легалізацію об'єднань громадян; органи прокуратури; фінансові органи; органи державної податкової інспекції; суд. Кожний із цих органів здійснює контроль в межах своїх повноважень, згідно діючого в Україні законодавства:
а) органи, які здійснюють легалізацію об'єднань громадян — Міністерство юстиції України і органи місцевої виконавчої влади. Вони здійснюють контроль за дотриманням об'єднаннями громадян їх статутних положень. Мають повноваження бути присутніми на тих заходах, які проводять об'єднання громадян, отримувати пояснення, вимагати необхідні документи і таке інше;
б) органи прокуратури — здійснюють нагляд за виконанням і дотриманням законності. В разі порушення законодавства прокурори окрім винесення застереження про недопустимість порушення законодавства, можуть звертатися в державні органи, які мають право примінити стягнення з відповідною вимогою. Наприклад, до суду з питанням про накладення стягнення;
в)  органи державної податкової інспекції — вони здійснюють державний контроль за своєчасними і правильними виплатами податків до бюджету;
г) органи фінансового контролю — здійснюють кон-
троль за джерелами і розмірами доходів і витрат об'єднань громадян, зобов'язуючи їх щорічно подавати в фінансові органи декларації про свої доходи і витрати.
Підвищені вимоги закон пред'являє до політичних партій. Так, в разі, якщо пожертвування, які вони отримали на свою діяльність, перевищують розмір, який установлюється Верховною Радою України, то в газеті "Голос України" публікуються списки таких осіб. Ці публікації здійснюються на підставі фінансових декларацій і щорічно.
Спеціальна комісія Верховної Ради, до складу якої входять народні депутати — представники всіх політичних партій, які представлені в парламенті, розглядають фінансову діяльність політичних партій за минулий рік. Свій висновок вона доводить до відома Верховної Ради України на пленарному засіданні парламенту.
Якщо буде встановлено порушення фінансової дисципліни політичною партією, то вона повинна бути притягнута до юридичної відповідальності і до неї може бути застосовано одне із стягнень, передбачене ст. 28 Закону "Про об'єднання громадян". Крім того незаконні надходження вилучаються в безперечному порядку та зараховуються до державного бюджету.
§ 2. Відповідальність за порушення
законодавства  про об'єднання громадян, особливості притягнення до відповідальності
За порушення законодавства України до юридичної відповідальності можуть бути притягнуті як об'єднання громадян, так і посадові особи і громадяни. Об'єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про об'єднання громадян. До них може бути застосовано одне із стягнень, закріплених в ст. 28 Закону. Відповідальність може бути передбачена і іншими законодавчими актами Україниг-,г,г иі!р
Посадові особи легалізуючих актів об'єднань громадян і громадяни за порушення законодавства про об'єднання громадян можуть бути притягнуті до дисцип-
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лінарної і цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності.
Звертав на себе увагу той факт, що, незважаючи на наявність вимог Закону, випадки притягнення посадових осіб до відповідальності е досить рідкими, про що свідчить відповідна статистика. Досить рідкими є випадки притягнення до відповідальності і об'єднань громадян.
§ 3. Види стягнень за порушення
законодавства про об'єднання громадян
За порушення даного законодавства об'єднання громадян несуть юридичну відповідальність і до них можуть бути застосовані адміністративні стягнення, а також застосовані конституційно-правові санкції.
До числа адміністративних стягнень відносяться:
а)  попередження — воно повинно бути винесено в письмовій формі. Відноситься до числа найбільш м'яких видів покарання. Застосовується органом, який проводив легалізацію об'єднання громадян і при умові, що допущене об'єднанням громадян правопорушення не передбачає обов'язкового застосування іншого виду стягнення;
б)  штраф — застосовується у випадках грубого та систематичного здійснення правопорушення. Штраф накладається в судовому порядку по поданню легалізуючого органу або прокурора.
Конституційно-правові стягнення:
а) тимчасова заборона (припинення) окремих видів діяльності;
б) тимчасова заборона (призупинення) діяльності;
в) примусовий розпуск (ліквідація).
Більш детально ці стягнення будуть розглянуті нижче.
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,       § 4. Правові засади тимчасової заборони
(призупинення) окремих видів чи всієї діяльності об'єднань громадян
У випадку порушення об'єднанням громадян діючого законодавства України, в цілях припинення його незаконної діяльності до такого об'єднання можуть бути застосовані стягнення, передбачені ст. 31 Закону. Дана стаття передбачає 2 вида стягнення:
а) тимчасова заборона (призупинення) окремих видів діяльності. Вона може здійснюватися шляхом встановлення заборони на проведення масових заходів — зборів, мітингів, демонстрацій, походів тощо. Тимчасово може бути припинена видавнича діяльність, проведення банківських операцій, операцій з матеріальними цінностями і т. ін.;
б)  тимчасова заборона (призупинення) всієї діяльності. Цей вид стягнення являє собою тимчасове повне припинення діяльності об'єднання громадян.
Рішення про накладення вказаних вище стягнень може прийняти суд по місцю знаходження об'єднання громадян, на строк до 3 місяців на основі подання легалізуючого органу або прокурора.
За поданням органу, який звертався до суду відносно тимчасової заборони окремих видів чи всієї діяльності об'єднання громадян, суд може продовжити цей строк, але саме стягнення не може перевищувати 6 місяців.
В Законі міститься важлива норма, згідно з якою суд може в повному обсязі поновити діяльність об'єднання громадян, якщо будуть усунуті ті причини, які послужили підставою для тимчасової заборони. Звертатися до суду з такою заявою може тільки те об'єднання громадян, яке притягувалося до юридичної відповідальності.
§ 5. Примусовий розпуск (ліквідація) об'єднань громадян
Об'єднання громадян можуть бути примусово розпущені (ліквідовані) згідно з рішенням судових органів. Порушити справу в суді відносно покладання такого вида стягнення може легалізуючий орган або прокурор. Закон допускає можливість застосування такого стягнення в таких випадках:
а) за здійснення дій, передбачених ст. 4 чинного Закону (наприклад, в разі пропаганди війни, насилля або жорстокості, фашизму і неофашизму);
б) систематичного або грубого порушення вимог ст. 22 даного Закону (наприклад, політична партія отримала від анонімних пожертвувачів гроші або інше пожертвування);
в) продовження противоправної діяльності після застосування стягнень, передбачених цим Законом;
г) зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона такою не признається — тобто стало менше 1 тисячі чоловік.
Рішення суду може бути оскаржене в касаційному порядку або опротестоване прокурором. З моменту вступу рішення в законну силу, об'єднання громадян втрачає статус юридичної особи.
РОЗДІЛ VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
§ 1. Правові засади міжнародних зв'язків об'єднань громадян України
Об'єднання громадян можуть вступати у відносини і підтримувати зв'язки з об'єднаннями громадян інших країн. Що стосується політичних партій України, то вони мають право створювати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів. Таке обмеження їх міжнародних зв'язків пояснюється, мабуть, статусом і тією особливою роллю, які притаманні політичним партіям України.
Громадські організації отримали більш широкі можливості в сфері міжнародних зв'язків. Вони, а також їх спілки у відповідності зі своїми статутами можуть не тільки створювати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, але і створювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, заключати відповідні угоди, їм не заборонено приймати участь в здійсненні різних заходів при умові, що вони не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
§ 2. Міжнародні громадські організації. Філії іноземних громадських організацій в Україні
У відповідності із законодавством про об'єднання громадян та іншими законодавчими актами України на території України можуть діяти міжнародні гро-
мадські організації. Це можуть бути як самі міжнародні організації так і їх філії, відділення, представництва, а також інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав.
Закон регулює і статус легалізованих громадських організацій України, які виступили засновником, або стали членом міжнародної організації чи іншим шляхом розповсюдили свою діяльність на територію іноземної держави. Така громадська організація зобов'язана змінити свій правовий статус на міжнародний, для чого їй потрібно в місячний термін подати в Міністерство юстиції України відповідні документи. Практика свідчить про те, що в Україні діє досить багато таких організацій. До них слід віднести Червоний Хрест і Полумісяць, Рух "зелених", "Грінпіс" та інші.
ВИСНОВОК
Конституційна реформа — це досить тривалий по-літико-правовий процес, який повинен мати свою чітку логіку розвитку та якісне наукове обґрунтування. При цьому важливо враховувати ту обставину, що чинна Конституція України принципово відрізняється від актів конституційного законодавства як СРСР, так і УРСР. Прийняття нової Конституції свідчить про перехід України до демократичних засад розвитку, сприйняття ліберальних цінностей та орієнтирів соціально-політичного і економічного розвитку.
Аналіз діючого законодавства свідчить про те, що норми українського законодавства в цілому відповідають високим міжнародним стандартам прав людини. Разом з тим, ще далеко не всі можливості поточного законодавства використані для більш результативного впливу на політично-правові процеси в цілому і на розвиток конституційного права громадян України в процесі створення і участі в своїх об'єднаннях.
Ми вважаємо, що формування демократичного законодавства про об'єднання громадян безпосередньо пов'язано із забезпеченням конституційних політичних прав і свобод громадян, становленням конституційного ладу, де права і свободи людини і громадянина будуть визначати функції і задачі державних органів. Тому для побудови в Україні правової демократичної Держави, взаємовідносин між державою і об'єднаннями громадян подальше вдосконалення відповідного законодавства має вирішальне значення.
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Додаток КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Відомості Верховної Ради, 1996, № ЗО, ст. 141)
(Витяг)
Стаття 36. Громадяни України мають право на свободз об'єднання у політичні партії та громадські організації дл.? здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення по літичних, економічних, соціальних, культурних та інших інте ресів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтере сах національної безпеки та громадського порядку, охорони .здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. Професійні спілки) утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України. Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються.
Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової
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„лади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.
Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.
Додаток 2 ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Прийнята і проголошена резолюцією 217 А/Ш/ Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року
(Витяг) Стаття 20
1.  Кожна людина має право на свободу мирних зборів і об'єднань.
2.  Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якого об'єднання.
Додаток З
МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
Прийнятий і відкритий для підписання, ратифікації та приєднання
резолюцією 2200 А/ХХІ/ Генеральної Асамблеї від 16 грудня
1966 року. Ратифікований Україною 19 жовтня 1973 року, набув
чинності   для України 25 жовтня 1991 року
(Витяг) Стаття 22
1.  Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів.
2.  Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод Інших осіб. Ця стаття не перешкоджає введенню законних обмежень користування цим правом осіб, які входять до складу збройних сил і поліції.
3.  Ніщо в цій статті не дає права державам-сторонам Конвенції Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи асоціацій і захисту права на організацію приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або застосовувати закон таким чином, щоб завдалася шкода цим гарантіям.
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Додаток
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС
(Витяг)
Стаття 32. Відповідальність юридичної особи
Юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй на праві власності (закріпленим за нею) майном, якщо інше не встановлено законодавчими актами.
Засновник юридичної особи або власник її майна не відповідають за її зобов'язаннями, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями власника або засновника, крім випадків, передбачених законодавчими актами чи установчими документами юридичної особи.
Юридична особа, яка фінансується власником, і за якою майно закріплено на праві оперативного управління (установа), відповідає за зобов'язаннями коштами, які є в її розпорядженні. У разі їх недостатності відповідальність за її зобов'язаннями несе власник відповідного майна.
(із змінами, внесеними Законом № 3179-12 від 5.05.93)
Стаття 36. Розмежування відповідальності
державно-кооперативної, кооперативної або іншої громадської організації та її учасників (членів)
Кооперативна або інша громадська організація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів.
Члени кооперативної або іншої громадської організації не відповідають по її зобов'язаннях, якщо для окремих видів кооперативних організацій інше не передбачено законом або їх статутами.
Звернення стягнення на пайові внески члена кооперативної організації не допускається, крім випадків, коли боржник вибуває з складу членів кооперативної організації.
Якщо вироком суду встановлено, що пайовий внесок члена житлово-будівельного, дачно-будівельного або іншого кооперативу складається з коштів, добутих злочинним шляхом, то сума пайового внеску повертається організації, якій заподіяно шкоду злочином, або звертається в доход держави.
Колгоспи — учасники міжколгоспної організації, а також учасники державно-колгоспної або іншої державно-кооперативної організації не відповідають по її зобов'язаннях. Збитки організації можуть бути розподілені між її учасниками відповідно до її статуту (положення).
Міжколгоспні, державно-колгоспні та інші державно-кооперативні організації не відповідають по зобов'язаннях своїх учасників.
(із змінами, внесеними Указом ПВР № 278-11 від 20.05.85)
Додаток 5
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(Витяг)
Стаття 1865. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань —
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Кодекс доповнено статтею 186-5 згідно із Законом А? 3552-12 від 11.11.93, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/ 97-ВР від 07.02.97)
Додаток 6
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Витяг)
Стаття 1878. Порушення законодавства про об'єднання громадян
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, —
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
(Кодекс доповнено статтею 1878 згідно із Законом № 3582-12 від 11.11.93)
\
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Додаток
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
"із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 16 червня 1992 року № 2460-ХП, ВВР, 1992 р., № 34, ст. 504,
від 11 листопада 1993 року № 3582-ХП, ВВР, 1993 р., № 46, ст. 427,
від 18 листопада 1997 року № 642/97-ВР, Голос України
-   від 17.12.97 р., Урядовий кур'єр від 18.12.97 р.
Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської
активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Об'єднання громадян
у Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.
Об'єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською організацією. Дія цього Закону не поширюється на релігійні, кооперативні організації, об'єднання громадян, що мають основною метою одержання прибутків,  комерційні фонди,  органи місцевого та регіонального самоврядування (в тому числі ради і комітети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні комітети), органи громадської самодіяльності (народні дружини, товариські суди тощо), інші об'єднання громадян, порядок створення і діяльності яких визначається відповідним законодавством.
Особливості правового регулювання діяльності профспілок визначаються Законом України про профспілки.
Стаття, 2. Політична партія
(^ Політичною партією є об'єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.
Стаття 3. Громадська організація
Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, 64                                     .— -'-"'
творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.
Стаття 4. Обмеження на створення і діяльність об'єднань громадян
Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є:
зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі територіальної цілісності держави;
підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав;
пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму;
розпалювання національної та релігійної ворожнечі;
створення незаконних воєнізованих формувань;
обмеження загальновизнаних прав людини.
Забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України, а також будь-яких структурних осередків політичних партій в органах виконавчої та судової влади, у Збройних Силах, Національній Гвардії та Прикордонних військах, на державних підприємствах, в установах і організаціях, державних навчальних закладах.
Стаття 5. Законодавство про об'єднання громадян
Законодавство про об'єднання громадян складається з Конституції України, цього Закону та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
II. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТАТУС ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Стаття в. Принципи створення та діяльності "            об'єднань громадян
Об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.
Обмеження діяльності об'єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
Всі основні питання діяльності об'єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об'єднання.
Об'єднання громадян повинно регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.
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Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод
громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до об'єднань громадян
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке] об'єднання громадян.   Належність  чи неналежність до і об'єднання громадян не може бути підставою для обмежен-| ня прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
Вимога про зазначення в офіційних документах щодо членства (участі) у тому чи іншому об'єднанні громадян не допускається, крім випадків, передбачених законами України.
Забороняється відмова у прийнятті або виключення з і політичної партії особи в зв'язку з її статтю або національною належністю.  Обмеження щодо перебування у політичних партіях  окремих  категорій громадян  встановлюється Конституцією та законами України.
На працівників апарату об'єднань громадян поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Стаття 8. Держава та об'єднання громадян
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів об'єднань громадян, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
Втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, так само як і втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян не допускається, крім випадків, передбачених Законом.
Верховна Рада України встановлює пільги щодо оподаткування доходів по окремих видах господарської, або іншої комерційної діяльності об'єднань громадян, створених ними установ та організацій, заснованих підприємств, максимальні розміри окремих та загальних річних пожертвувань на користь політичних партій, затверджує перелік всеукраїнських громадських організацій, яким держава надає матеріальну допомогу.
Стаття 9. Статус об'єднань громадян
Об'єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.
До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.
До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.
Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.
Політичні партії в Україні утворюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.
Стаття 10. Спілки об'єднань громадян
Об'єднання громадян мають право на;добровільних засадах засновувати або вступати між собою в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу.
Створення і легалізація спілок об'єднань громадян, порядок їх діяльності та ліквідації здійснюються відповідно до цього Закону.
III. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
Стаття 11. Засновники об'єднань громадян
Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності і не тримаються в місцях позбавлення волі.
Засновниками громадських організацій можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, а молодіжних та дитячих організацій — 15-річного віку.
Рішення про заснування об'єднань громадян приймаються установчим з'їздом (конференцією) або загальними
зборами.
Засновниками спілок об'єднань громадян є об'єднання громадян.
\
Стаття 12. Членство в об'єднаннях громадян
Членами політичних партій можуть бути тільки громадяни України, які досягли 18-річного віку.
Членами громадських організацій, крім молодіжних та дитячих, можуть бути особи, які досягли 14 років. Вік членів молодіжних та дитячих громадських організацій встановлюється їх статутами.
Громадські організації можуть не мати фіксованого індивідуального членства.
У діяльності громадських організацій у випадках, передбачених їх статутами, можуть приймати участь колективні члени.
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Стаття 13. Статут (положення) об'єднань громадян
Об'єднання громадян діє на основі статуту. Статут об'єднання громадян повинен містити:
1) назву об'єднання громадян (відмінну від існуючих), її статус та юридичну адресу;
2) мету та завдання об'єднання громадян;
.,   3) умови і порядок прийому в члени об'єднання громадян, вибуття з нього;
•|  4) права і обов'язки членів (учасників) об'єднання;
5)  порядок утворення і діяльності статутних органів об'єднання, місцевих осередків та їх повноваження;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
7)  порядок внесення змін і доповнень до статуту об'єднання;
8) порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.
У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання громадян.
Статут об'єднання громадян не повинен суперечити законодавству України
Стаття 14. Легалізація об'єднань громадян
Легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.
У випадку реєстрації об'єднання громадян набуває статус юридичної особи.
Політичні партії та міжнародні громадські організації підлягають обов'язковій реєстрації Міністерством юстиції України.
Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
У разі, коли діяльність місцевої громадської організації поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.
Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народ-
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них депутатів реєструються в обов'язковому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об'єднань.
Про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації.
(змінено згідно із Законом № 3582-ХП від 11.11.93 р.)
Стаття 15. Реєстрація об'єднань громадян
Для реєстрації об'єднань громадян її засновники подають заяву. Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.
До заяви додається статут (положення), протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору. Політичні партії подають також свої програмні документи.
Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня надходження документів. У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк.
При розгляді питання про реєстрацію можуть бути присутніми представники об'єднання громадян.
Про зміни, що сталися в статутних документах, об'єднання громадян повідомляє в 5-денний строк в реєструючий орган.
Перереєстрація об'єднання громадян здійснюється відповідно до цього Закону.
Органи, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, ведуть реєстр цих об'єднань.
Розмір реєстраційного збору встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 16. Відмова у реєстрації
У реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його статутні документи або інші документи, подані Для реєстрації об'єднання, суперечать законодавству України.
Рішення про відмову у реєстрації повинно містити підстави такої відмови. Це рішення може бути оскаржено судовому порядку.
Про відмову у реєстрації об'єднань громадян реєструючий орган повідомляє у засобах масової інформації.
(змінено згідно із Законом № 3582-ХІІ від 11.11.93 р.)
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Стаття 17. Повідомлення про заснування
Громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, се-, лищних, міських Рад народних депутатів.
Стаття 18. Символіка об'єднання громадян
Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку.
Символіка об'єднання громадян затверджується відповідно до його статуту.
Символіка політичних партій не повинна відтворювати державні чи релігійні символи.
Символіка об'єднання громадян підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 19. Припинення діяльності об'єднання громадян
Припинення діяльності об'єднання громадян може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
Реорганізація об'єднання громадян здійснюється відповідно до його статуту. Реєстрація новоствореного об'єднання здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.
Ліквідація об'єднання громадян здійснюється на підставі статуту або рішення суду.
IV. ПРАВА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН, ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 20. Права зареєстрованнх об'єднань громадян
Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання громадян користуються правом:
виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; •4~0&-
представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадсь-щих органах;
^   приймати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
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створювати установи та організації;
одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
вносити пропозиції до органів влади і управління;
розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
засновувати засоби масової інформації.
Громадські організації мають право засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.
У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії також мають право:
приймати участь у виробленні державної політики;
приймати участь у формуванні органів влади, представ^ ництва в їх складі;
доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації.
Об'єднання громадян користуються іншими правами, передбаченими законами України.
Стаття 21. Власність об'єднань громадян
. Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Об'єднання громадян набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
Політичні партії також мають право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів.
Громадські організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
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Стаття 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями
Політичним партіям, їх установам та організаціям забороняється прямо або опосередковано одержувати кошти та інше майно від:
—   іноземних  держав та організацій,  міжнародних організацій, іноземних громадян та осіб без громадянства;
— державних органів, державних підприємств, установ та організацій, крім випадків, передбачених законами України;
—  підприємств, створених на основі змішаної форми власності, якщо участь держави або іноземного учасника в них перевищує 20 відсотків;
—  нелегалізованих об'єднань громадян;
—  анонімних пожертвувачів.
Політичні партії не мають права одержувати доходи від акцій та інших цінних паперів, їм забороняється мати рахунки в іноземних банках та зберігати в них коштовності.
Політичні партії зобов'язані щороку публікувати свої бюджети для загального відома.
Стаття 23. Здійснення права власності                       .1
Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищії статутні органи управління (загальні збори, конференції, з'їзди! тощо) в порядку, передбаченому законодавством України та статутними документами.
Окремі функції щодо господарського управління майном може бути покладено вищими статутними органами управління на створювані ними органи, місцеві осередки або передано спілкам об'єднань громадян.
Стаття 24. Господарська та інша комерційна діяльність
З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
Політичні партії, створювані ними установи і організації не мають права засновувати підприємства, крім засобів масової інформації, та займатись господарською та іншою комерційною діяльністю, за винятком продажу суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів із власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів.
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Об'єднання громадян, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платіжі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
V. НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
,       Стаття 25. Державний нагляд та контроль за діяльністю об'єднань громадян
Державний контроль за діяльністю об'єднань громадян здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
Органи, що проводять легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням ними положень статуту.
Представники цих органів мають право бути присутніми на заходах, що проводяться об'єднаннями громадян, вимагати необхідні документи, одержувати пояснення.
Нагляд за виконанням та додержанням законності об'єднаннями громадян здійснюють органи прокуратури.
Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків об'єднаннями громадян здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.
Стаття 26. Порядок здійснення фінансового контролю
Об'єднання громадян у встановленому порядку подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.
Щорічно на підставі фінансових декларацій у газеті "Голос України" публікуються списки осіб, пожертвування яких на користь політичних партій, перевищують розмір, що визначається Верховною Радою України.
Спеціальна комісія Верховної Ради України, до складу якої входять депутати — представники усіх представлених. У парламенті політичних партій, розглядає їх фінансову Діяльність за рік і доповідає свої висновки на пленарному засіданні Верховної Ради України.
У разі порушень фінансової дисципліни політична партія Несе відповідальність згідно з законодавством. Незаконні надходження вилучаються за рішенням суду у порядку, встановленому законом, і зараховуються до Державного бюд-•Жету України.
Стаття 27. Відповідальність за порушення
законодавства                                            1
Посадові особи легалізуючих органів об'єднань громадян] та громадяни за порушення законодавства про об'єднання] громадян несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністра-1 тивну або кримінальну відповідальність.
Об'єднання громадян несуть відповідальність, передбачену цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося ; у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущене за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких ' об'єднань тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.
(змінено згідно із Законом № 3582-ХП від 11.11.93 р.) Стаття 28. Види стягнення
За порушення законодавства до об'єднання громадян можуть бути застосовані такі стягнення:
попередження; штраф;
тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності; тимчасова заборона (зупинення) діяльності; примусовий розпуск (ліквідація).
Стаття 29. Попередження
При вчиненні об'єднанням громадян правопорушення, яке не тягне за собою обов'язкового застосування іншого виду стягнення, передбаченого цим Законом, відповідний легалізуючий орган виносить письмове попередження.
Стаття ЗО. Штраф
В разі грубого або систематичного вчинення правопорушень за поданням легалізуючого органу або прокурора на об'єднання громадян може бути накладено штраф в судовому порядку.
Стаття ЗІ.Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян
З метою припинення незаконної діяльності об'єднання громадян за поданням легалізуючого органу або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності або тимчасово заборонити діяльність об'єднання громадян на строк до 3-х місяців.
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Тимчасова заборона окремих видів діяльності об'єднання громадян може здійснюватись шляхом встановлення заборони на проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо), здійснення видавничої діяльності, проведення банківських операцій, операцій з матеріальними цінностями тощо.
За поданням органу, який звертався до суду щодо тимчасової заборони окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, суд може продовжити цей термін. При цьому загальний термін тимчасової заборони не повинен перевищувати шість місяців.
При усуненні причин, що стали підставою для тимчасової заборони, за клопотанням об'єднання громадян, його діяльність може бути відновлена судом в повному обсязі.
Стаття 32. Примусовий розпуск (ліквідація) об'єднання громадян
За поданням легалізуючого органу або прокурора рішенням суду об'єднання громадян примусово розпускається (ліквідується) у випадках:
1) вчинення дій, передбачених статтею 4 цього Закону.
2) систематичного або грубого порушення вимог статті 22 цього Закону.
3) продовження протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених цим Законом.
4)  зменшення кількості членів політичної партії до числа, коли вона не визнається як така.
Суд одночасно вирішує питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації об'єднання громадян, яке примусово розпускається.
Про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації.
Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян на території України приймається Конституційним Судом України.
(змінено згідно із Законом № 3582-ХІІ від 11.11.93 р.)
VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
Стаття 33. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян
Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні
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громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також приймати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
Політичні партії мають право засновувати або вступати в міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координуючих центральних органів.
Стаття 34. Міжнародні громадські організації. Філіали іноземних громадських організацій
Міжнародні громадські організації, філіали, відділення, представництва, інші структурні осередки громадських (неурядових) організацій іноземних держав на території України діють відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України.
Легалізована громадська організація, що виступила засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом поширила свою діяльність на територію іноземної держави, зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для перереєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна.
Порядок реєстрації філіалів та інших структурних осередків громадських організацій іноземних держав встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Президент України
Л. КРАВЧУК
Додаток 8 ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1993 р. № 140 Київ
Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян
На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" (2461-12) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, що додається.
Інд. 28
Прем'єр-міністр України                  Л. Кучма
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України             В. Несміх
ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів
України від 26 лютого 1993 р. № 140
ПОЛОЖЕННЯ про порядок легалізації об'єднань громадян
1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про їх заснування.
Легалізація спілок об'єднань громадян здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.
2.  Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мінюс-том, місцевих об'єднань громадян — управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районними, районними в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.
3.  Для реєстрації об'єднання громадян до реєструючого органу подається заява (додаток № 1), підписана не менш як трьома засновниками об'єднання громадян або їх уповноваженими представниками.
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До заяви додаються:
1)  статут (положення) в двох примірниках;
2)  протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);
3)  відомості про склад керівництва центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
4)  дані про наявність місцевих осередків (додаток № 2), підтверджені протоколами конференцій (зборів);
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6)  відомості про засновників об'єднання громадян або спілок об'єднань громадян (для громадян — із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об'єднань громадян — назви об'єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також! доданням копії документа про легалізацію).
Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов'язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).
Спілка об'єднань громадян дадатково подає рішення центральних статутних органів об'єднань громадян про їх вступ до спілки.
Заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право.
Політична партія подає також свої програмні документи.
4.  Заява про реєстрацію об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний строк.
5. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднання громадян, у необхідних випадках проводить перевірку відомостей,  що містяться в поданих документах.
Порядок перевірки підписів на підтримку заяви про реєстрацію політичної партії визначається Мінюстом.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об'єднання громадян або про відмову в його реєстрації.
7.  У разі реєстрації об'єднання громадян засновникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка (додаток № 3).
Зареєстрованому об'єднанню громадян присвоюється відповідний номер, і воно вноситься до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться реєструючим органом.
У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва об'єднання громадян і місцезнаходження його статутних
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органів, дата затвердження статуту (положення), основна мета діяльності об'єднання, відомості про склад центральних статутних органів об'єднання, дата реєстрації, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору. Дані Реєстру всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій, зареєстрованих Мінюстом, публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".
8. Відомості про реєстрацію всеукраїнських об'єднань громадян та міжнародних громадських організацій Мінюст подає у 10-денний термін до головного обчислювального центру Мінстату. Відомості про реєстрацію місцевих об'єднань громадян реєструючий орган передає органу державної статистики відповідно в області, районі, місті.
9.  Для легалізації громадської організації шляхом повідомлення про її заснування до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.
Громадська організація, легалізована шляхом повідомлення про її заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.
У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації.
10.  Легалізація об'єднань громадян, що мають одну і ту ж назву, не допускається.
У разі коли із заявою про легалізацію звертаються об'єднання громадян, що мають одну і ту ж назву, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про легалізацію.
11.  Якщо статутні документи об'єднання громадян або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечать законодавству України, реєструючий орган приймає рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін надсилається заявникові.
12. Про зміни в статутних документах об'єднання громадян повідомляє в 5-денний термін реєструючий орган для внесення необхідних змін до Реєстру об'єднань громадян.
13.  У разі припинення діяльності об'єднання громадян реєструючий орган приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.
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Додаток № 1
до Положення про порядок
легалізації об'єднань громадян
ЗАЯВА
(прізвище, ім'я, по батькові засновників або
їх уповноважених
представників, рік народження, місце постійного
проживання,
Л» телефону)
подають установчі документи на реєстрацію
назва об'єднання
громадян і територія, в межах якої діє об'єднання) Статут (положення) прийнятий
(рік, місяц, число,
назва органу, який прийняв статут) Основна мета діяльності об'єднання________
Назва та юридична адреса постійно діючого центральне- і го статутного органу об'єднання громадян______________
Додаток № З
до Положення про порядок
легалізації об'єднань громадян
(назва органу, що здійснює реєстрацію)
СВІДОЦТВО про реєстрацію
_______об'єднання громадян
_________19_ р.
Назва об'єднання.
Вид об'єднання.
Постійно діючий центральний статутний орган об'єднання
(повна назва, адреса)
Дата
Прізвища засновників
Підписи
Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому коном порядку.
за-
Додаток № 2
до Положення про порядок
легалізації об'єднань громадян
Дані про місцеві осередки об'єднання громадян
№ п/п	Назва місцевого осередку	Прізвище, ім'я, по батькові керівника	Кількість членів осередку	Юридична адреса, № телефону	Дані про легалізацію
					
Примітка. Дані підписуються особою, яка очолює центральний статутний орган об'єднання громадян, що подало заяву про реєстрацію.
Керівник М.П.
Основна мета діяльності.
Підпис
ЦІЮ.
80
ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1993 р. № 143 Київ
Додаток 9
Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян
На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію (2461-12) Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Установити такі розміри збору за реєстрацію об'єднань громадян:
політичних партій —   тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
всеукраїнських —         двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
міжнародних —           п'ять неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і 500 доларів СИТА (за наявності ліцензії Націот пального банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати;
місцевих об'єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян:
міжобласних, обласних, Київських і Севастопольських міських — десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; міжрайонних,  районних, міських, сільських,
селищних —                п'ять неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
(Абзаци перший — сьомий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 113 (113-94-п) від 22.02.94)
За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.
Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.
Надати право органам, що здійснюють реєстрацію об'єднань громадян, знижувати розмір збору, але не більш як на 50 відсотків.
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(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ Л? 621 (621-96-п) від 08.06.96)
2.  За видачу об'єднанню громадян дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного збору.
3.  Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.
(Пункт 3 в редакції Постанов КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94, № 283 (283-98п) від 07.03.98)
4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об'єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, а також кошти, одержані від сплати зборів за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію місцевих об'єднань громадян і місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об'єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
(Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94, в редакції Постанови КМ № 283 (283-98п) від 07.03.98)
5. Міністерству культури забезпечувати виготовлення на замовлення Міністерства юстиції, місцевих органів державної виконавчої влади та виконавчих комітетів сільських, селищних і міських Рад народних депутатів бланків свідоцтв про реєстрацію об'єднань громадян.
Міністерству юстиції укласти з Державним комітетом з матеріальних ресурсів державний контракт про виділення для цієї мети відповідних ресурсів.
Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України            В.НЕСМІХ
Інд. 39
Додаток 10 ПОСТАНОВА
від 26 лютого 1993 р. № 144 Київ
Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян
На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію (2461-12) Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, що додається.
2. Установити такі розміри збору за реєстрацію символіки зареєстрованих об'єднань громадян:
всеукраїнських і місцевих — чотири неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
міжнародних —                     два  неоподатковуваних
мінімуми доходів громадян і 100 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати;
структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні —         200 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.
За реєстрацію символіки громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,розмір збору знижується на 50 відсотків-,-
Дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.
3.  За видачу об'єднанню громадян дубліката свідоцтва прореєстрацію символіки встановлюється плата в розмірі 50 відсотків загальної суми реєстраційного збору.
4.  Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію символіки об'єднань громадян, а також за видачу дублікатів
свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.
(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94, в редакції Постанови КМ № 283 (283-98п) від 07.03.98)
5. Міністерству культури забезпечувати виготовлення на замовлення Міністерства юстиції бланків свідоцтв про реєстрацію символіки об'єднань громадян.
Міністерству юстиції укласти з державним комітетом з матеріальних ресурсів державний контракт про виділення для цієї мети відповідних ресурсів.
6.  Зареєстровані об'єднання громадян, що використовують символіку в порядку, який діяв до затвердження Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян, вправі її перереєструвати відповідно до цього Положення.
Інд. 39
Прем'єр-міністр України                Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України           В.НЕСМІХ
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 144
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян
1. Об'єднання громадян можуть використовувати власну символіку: прапори, емблеми тощо, які є їх символами і відмітними знаками.
2.  Символіка об'єднань громадян затверджується центральними статутними органами об'єднань відповідно до їх статутів.
3.  Реєстрація символіки зареєстрованих об'єднань громадян здійснюється Мінюстом.
4. Для реєстрації символіки об'єднання громадян подається заява до Мінюсту, яка підписується двома членами центрального статутного органу об'єднання громадян. До заяви додаються:
1) положення про символіку об'єднання громадян; .....2) опис символу і відмітного знака;
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3)  рішення центрального статутного органу про затвердження положення та опису;
4)  зображення символіки;
5) документ про сплату реєстраційного збору;
6)  копії свідоцтва про реєстрацію об'єднання громадян та його статуту.
Положення про символіку повинно визначати види символіки, порядок її виготовлення, зберігання і використання.
Документи, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, подаються у трьох примірниках.
5.  Заява про реєстрацію символіки об'єднання громадян за наявності всіх необхідних документів розглядається у двомісячний строк.
6.  Якщо із заявою про реєстрацію символіки звертаються об'єднання громадян, що мають тотожну чи схожу символіку, перевага віддається об'єднанню громадян, яке першим подало заяву про реєстрацію символіки.
7. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію символіки або про відмову в її реєстрації.
8. У разі реєстрації символіки об'єднання громадян заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка, що додається.
9.  Зареєстрованій символіці об'єднання громадян присвоюється відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки об'єднань громадян, що ведеться Мінюстом.
У Реєстрі зазначається:
назва об'єднання громадян;
дата його реєстрації і номер;
вид символіки;
стислий опис;
дата включення до Реєстру.
10.  У реєстрації символіки об'єднання громадян може бути відмовлено, якщо вона:
1) тотожна чи схожа із уже зареєстрованою символікою;
2) складається з позначень, які не мають відмітних властивостей;
3) являє собою державні герби, прапори або офіційні назви держав, нагороди, печатки та інші подібні відмітні знаки;
4)  належить до загальнодержавних символів і термінів;
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5)  за своїм змістом суперечить державним інтересам, принципам гуманності і моралі;
6) містить прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсмі-ле окремих осіб без їх згоди;
7) якщо символіка політичної партії відтворює державні чи релігійні символи;
8) в інших випадках, якщо це суперечить чинному законодавству України.
11. Рішення про реєстрацію символіки об'єднання громадян у 10-денний строк надсилається заявникові.
Додаток
до Положення про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян
(назва органу, що здійснює реєстрацію)
СВІДОЦТВО про реєстрацію символіки об'єднання громадян
199 _ р.
Назва об'єднання.
Вид об'єднання.
Вид символіки і відмітного знака .
Опис символіки і відмітного знака .
М.П.
Керівник
Підпис
Додаток 11
П ОС ТАНО ВА
від 26 лютого 1993 р. № 145 Київ
Про порядок реєстрації філіалів, відділень,
представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій
зарубіжних держав в Україні
На підставі Закону України "Про об'єднання громадян" (2401-12) і на виконання постанови Верховної Ради України про введення його в дію Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, що додається.
2.  Установити збір за реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні у розмірі 500 доларів СІЛА (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.
(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94)
За реєстрацію структурних осередків громадських організацій інвалідів розмір реєстраційного збору знижується на 50 відсотків.
Структурні осередки дитячих громадських організацій від сплати реєстраційного збору звільняються.
3.  За видачу структурному осередкові громадської організації зарубіжної держави в Україні дубліката свідоцтва про реєстрацію встановлюється плата в розмірі 50 доларів СІЛА (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати.
(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94).
4. Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, а також за видачу дублікатів свідоцтв про реєстрацію структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, зараховуються до державного бюджету.
(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94), в редакції Постанови КМ №283 (283-98ІІ) від 07.03.98)
5. Міністерству культури забезпечувати виготовлення на замовлення Міністерства юстиції бланків свідоцтв про реєстрацію структурних осередків громадських організацій зарубіжних держав в Україні.
Міністерству юстиції укласти з Державним комітетом з матеріальних ресурсів державний контракт про виділення для цієї мети відповідних ресурсів.
Інд. 39
Прем'єр-міністр України                Л,КУЧМА
Перший заступник Міністра
Кабінету Міністрів України            В.НЕСМІХ
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації філіалів, відділень,
представництв та інших структурних осередків
громадських (неурядових) організацій зарубіжних
держав в Україні
1. Реєстрація філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні здійснюється Мінюстом.
2.  Для реєстрації структурного осередку, крім представництва, представники громадської організації зарубіжної держави подають заяву до Мінюсту.
До заяви додаються:
1)  документ, що підтверджує легалізацію громадської організації зарубіжної держави;
2)  статут (положення) громадської організації зарубіжної держави;
,3') рішення про створення структурного осередку;
4)  статут (положення) структурного осередку;
5)  відомості про склад керівництва вищих статутних органів структурного осередку (із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), номера телефона);
6)  документ про сплату реєстраційного збору.
3.  Документи, 'Зазначені у підпункта'х 1 і 2 пункту 2 цьо-: го Положення, повинні бути легалізовані відповідно до чин-
»
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ного законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством країни громадської організації.
4. Для реєстрації представництва подаються заява та документи, зазначені у підпунктах 1, 2 і 6 пункту 2 цього Положення, а також довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлена відповідно до законодавства країни, де вона видана (із зазначенням терміну її дії, прізвища, імені представника, його громадянства, місця проживання, повноважень).
(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №113 (113-94-п) від 22.02.94)
5.  Заява про реєстрацію структурного осередку за наявності всіх необхідних документів розглядається в двомісячний термін. У необхідних випадках Мінюст проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах.
При розгляді питання про реєстрацію структурного осередку можуть бути присутніми представники громадської організації зарубіжної держави.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію структурного осередку або про відмову в його реєстрації.
7.  У разі реєстрації структурного осередку заявникові видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка згідно з додатком.
8.  Зареєстрованому структурному осередку присвоюється відповідний номер. Дані про реєстрацію вносяться до Реєстру об'єднань громадян, що ведеться Мінюстом.
У Реєстрі зазначається: дата надходження документів, назва структурного осередку, його місцезнаходження, дата затвердження статуту (положення), мета діяльності, відомості про склад статутних органів і дата реєстрації осередку, відомості про зміни в статутних документах, сума внесеного реєстраційного збору. Дані Реєстру об'єднань громадян публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".
9. Відомості про реєстрацію структурних осередків Мінюст передає у 10-денний термін до головного обчислювального центру Мінстату.
10. Якщо статутні документи структурного осередку або інші документи, подані на реєстрацію, суперечать законодавству України, Мінюст приймає рішення про відмову в реєстрації структурного осередку.
Рішення про відмову в реєстрації структурного осередку в 10-денний термін надсилається заявникові.
11.   Про зміни в статутних документах представник (представники) громадської організації зарубіжної держави в 5-денний термін письмово повідомляє Мінюст.
12. У разі припинення діяльності структурного осередку Мінюст приймає рішення про скасування запису в Реєстрі об'єднань громадян.
13.  Перереєстрація структурних осередків здійснюється відповідно до вимог пунктів 5 — 10 цього Положення.
Додаток
до Положення про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні
(назва органу, що здійснює реєстрацію)
СВІДОЦТВО
про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні
"_____________199 _ р.
Вид структурного осередку громадської організації зарубіжної держави____________________________________
Назва держави, де знаходяться центральні статутні органи громадської організації------------------------------------------
Постійно діючий вищий статутний орган структурного осередку громадської організації зарубіжної держави -------
Основна мета діяльності структурного осередку
М.П.
Керівник
Підпис
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ПЕРЕЛІК ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПАРТІЙ,
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (з 01.01.97 р. по 01.09.98 р.)
№	№	Назва об'єднання або партії	Керівник, адреса
1	2		4
332	365	Обласна федерація тхеквандо	Саманджія Лесік Родженович м. Харків, м. Конституції, 1
333	366	Харківське обласне товариство українсько-в'єтнамської дружби, культури, економіки "Укрв'єтцентр"	Фам Ньет Вионг м. Харків, вул, Киргизська, 15
334	367	Харківське обласне об'єднання "Грузинська асоціація Ріоні"	Бухаідзе Вахтанг Іполітович
335	368	Федерація військово-прикладного спорту Харківської області	Зайцев Сергій Васильович
336	369	Харківське обласне відділення Українського союзу промисловців і підприємців	Рубаненко Леонід Іванівич
337	370	Харківське обласне відділення Міжнародної Спілки українських підприємців	Попов Володимир Олександрович
338	371	Харківський відділ українсько-географічного Товариства	Некос Володимир Юхимович
339	372	Харківська обласна спілка об'єднань інвалідів	Чекштурін Олег Миколайович
340	373	Харківська обласна організація Спілки композиторів України	Голова - Золотушін В. М. м. Харків, м. Конституції, 11/13
341	374	Союз жінок-трудівниць	Голова - Сахарова Н. В. м. Харків, вул. 23 серпня, 26
342	375	"За майбутнє дітей України"	Голова - Задорожній О. І. м. Харків, вул. Автогена, 10
343	376	Регіональна громадська організація виробників промислових газів "Автогентехгаз"	Голова - Ломакін О. О. м. Харків, вул. Тургснівська, 2
344	377	Харківське обласне товариство захисту прав інвалідів	Перший секретар - Лєпшеєв В. І. м. Харків, вул. Петровського, 28
345	378	Ленінська Комуністична спілка Молоді Харківщини	Голова - Бондаренко П. І. м. Харків, вул. Киргизська, 15
346	379	Харківське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України"	Голова - Сечкін М. А. м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 91, кв. 116
347	380	Харківська обласна організація інвалідів війни та Збройних Сил Харківська обласна громадська організація теквон-до	Президент - Петровський О. Г. м. Харків, вул. Чеботарська, 36
348	381	Асоціація рідних убиєних	Голова - Кащуба О. І. м. Харків, вул. Каразіна, 6, кв. 24
349	382	Харківський обласний духовний науково-культурних центр Ноїв ковчег	Голова - Слесарев Б. О. м. Харків, вул. Гіршмана, 14, кв. 3
350	383	Харківська обласна асоціація супутникового телебачення	Президент -Лихо В. М. м. Харків, пр. Московський, 122
351	384	Харківська обласна федерація пейнтболу	Голова - Данілічев В. В. м. Харків, вул. Рудіка, 2, кв. 22
352	385	Товариство взаємних зобов'язань "Життя"	Голова - Свидло С. М. м. Харків, вул. Паризької комуни, 23
353	386	Харківський обласний фонд сприяння соціальному розвитку села	Президент - Фірсова Л. В. м. Харків, вул. Мироносицька, 32, кв. 111
354	387	Харківський обласний комітет молодіжних організацій "Дія"	Голова - Валкова Н. А. м. Харків, вул. Героїв Праці, 17, кв. 295
1	2	3	4
355	388	Харківська обласна федерація греко-римської боротьби	Голова - Акопов С. П. м. Харків, вул. Чугуївська, 35
356	389	Харківська обласна Асоціація "Лазер і здоров'я"	Голова - Коробов А. М. м. Харків, м. Незалежності, 4
357	390	Харківська обласна громадська організація "Тавіта"	Голова - Воронюк Д. М. м. Харків, вул. Рилєєва, 73
358	391	Харківське обласне відділення Всеукраїнської Асоціації "Укрмолодьжитло"	Голова - Непомняший О. М. м. Харків, вул. Данілевського, 33
359	392	Харківська обласна Федерація сімей за мир в усьому світі та єднання	Голова - Поплавський В. Г. м. Харків, вул Гагаріна, 3, кв. 9
360	393	Харківський обласний спортивний клуб ім. І. В. Кулєшова	Президент - Кулєшов І. В. м. Харків, вул. Чернишевського, 58
361	394	Харківська обласна Рада ветеранів та інвалідів ВВв, однополчан 65-75-ої гвардійської Бахмачської двічі Червонопрапорної стрілецької дивізії	Голова - Мільнер Б. Л. м. Харків, пр. Московський, 19
361*	395	Кредитна Спілка "Харківське обласне кредитне товариство"	Голова - Карцев С. Е. м. Харків-22, пл. Свободи, 5, Держпром, 4 під. (цоколь)
362	396	Харківський обласний союз засобів масової інформації	Президент - Грінь О. О. м. Харків, вул. Дерев'янко, 1-А
363	397	Спілка працівників кіновідео-прокату Харківщини	Голова - Макаренко 3. М. м. Харків-106, вул. 23 Серпня, 61
364	398	Харківська обласна Федерація спортивного бриджу	Президент - Михайленко В. О.   м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2, т. 47-30-05
365	399	Харківська обласна організація Партії Зелених України	Голова - Шило В. В. м. Харків-141 , вул. Павлівська, 5, кім. 32
366	400	Харківська обласна організація Аграрної Партії України	Голова - Мироненко Б. В. м. Харків-145, вул. Космічна, 21
367	401	Федерація бадмінтону Харківської області	Президент Генкін А. О. м. Харків-078, вул. Артема, 50-А, спортклуб ХДПУ
368	402	Молодіжне народно-демократичне об'єднання	Голова - Гошовський В. С. м. Харків-001 , вул. Кірова, 38
369	403	Харківська обласна асоціація "Одноповерхова Україна"	Голова - Кроль Ю. Я. М. Харків, вул. Юр'ївська, 6
370	404	Народно-патріотична Ліга "Чистими руками"	Голова - Чавичалов В. М. м. Харків, вул. Чубаря, 4
371	405	Громадська організація "Асоціація підтримки платників податків України"	Голова - Кононенко Ю. В. Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин, вул. Харківська, 1
372	406	Спортивний клуб університету внутрішніх справ "УніВС"	Президент - Бандурка О. М. м. Харків-080, пр.50 річчя СРСР, 27, каб. ОБК-4
373	407	Харківське обласне об'єднання "Підтримка" (багатодітних сімей, сімей маючих батьків та дітей інвалідів та інших малозабезпечених верств населення)	Голова - Діденко Н. М. м. Харків, вул. Н. Ужвій, 104, кв. 38
374	408	Харківська обласна організація Прогресивної соціалістичної партії України	1 Секретар Обкому Стоженко В. Я. м. Харків, вул. Гв.Широнінців,79, кв. 226; м. Харків, вул. Тимурівців, 29, кв. 9
375	409	Центр сучасного мистецтва "Новая сцена"	Президент - М'ясоєдов С. Ю. м. Харків, вул. Сонячна, 11 , кв. 204
1	о	3	4
376	410	Асоціація приватних нотаріусів Харківської області	Президент - Коляда Т. Г. м. Харків, вул. Сумська, 82-А
377	411	Харківське обласне товариство осетинської культури "Аланія"	Президент - Кочієв А. К. м. Харків, вул. Пушкінська, 84
378	412	Харківський обласний клуб альпіністів	Голова - Григоренко-Пригода Ю. І. м. Харків, вул. Сумська, 14
379	413	Харківська обласна Федерація вільної боротьби	Президент - Никольченко Ю. М. м. Харків, вул. Ініціативна, 4, кв. 82
380	414	Харківське регіональне відділення "Ліги приватизованих підприємств"	Голова - Сирцов Є. О. м. Харків, вул. Червоножовтнева, 2
381	415	Харківська обласна Федерація кікбоксінгу	Президент - Алексеєв В. Г. м. Харків, вул. Селянська, 84
382	416	Харківська обласна громадська організація Служба громадського рятунку та допомоги правоохоронним органам "РАДА"	Президент- Кабачний С. М. м. Харків, вул. Гуданова, 9/11
383	417	Спілка молоді та студентів Харківського державного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва	Президент - Спасібко П. І. м. Харків-131 , п/в "Комуніст", учбове містечко, ХДАУ, корп. 1 , кім. 321 , 323
384	418	Федерація баскетболу Харківської області	Президент - Міронов Л. Г. м. Харків, Держпром, 7 під., 9 пов.
385	419	Харківський обласний фонд розвитку електронних засобів масової інформації	Президент - Яковенко А. Д. м. Харків, Держпром, 9 під., 7 пов., кім. 1013
386 В«*Л;.ііі-^_	420	Кредитна спілка "Толока"	Голова - Трацевич Т. І. м. Харків, пр. Леніна, 75
387	421	Спілка вчителів Харківщини	Керівник - Попикін І. А. м. Харків, вул. Блюхера, 62, кв. 50
388	422	Харківська обласна Федерація гімнастики	Голова - Білоконь А. М. м. Харків, вул. Динамівська, 5-А
389	423	Харківський обласний фонд соціально-трудової реабілітації інвалідів "Інватруд"	Президент Петровський В. А. м. Харків, Держпром, 3 під., 9 пов., кім. 293-А
390	424	Харківсько-слсбожанська обласна Паланка Війська Запорозького	Отаман - Абраменко В. М. м. Харків, вул. Челюскінців, 3
391	425	Харківська обласна організація Спілки юристів України	Голова - Богословська І. Г. м. Харків, вул. Червоножовтнева, 5, тел. 12-50-75
392	426	Федерація гандболу Харківської області	Президент- Чередніченко В. Д. м. Харків, Держпром, 9 лов., 7 під., кім. 846, т.43-57-73
393	427	Фонд наукового і економічного розвитку "Наука і життя"	Президент - Гримблат С. О. м. Харків, пров. Білостоцький, 14-А, кв. 4
394	428	Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання "Громада"	Президент - Мица Віктор Павлович м. Харків, вул. Киргизська, 15
395	429	Харківська обласна організація партії національно-економічного розвитку України	Голова - Котко Лідія Іванівна м. Харків, Комсомольське шосе, 10, кв. 176
396	430	Східно-українсьха міжрегіональна організація "Тарбут Лаам" ("Просвіта для народу")	Голова - Сиріцька Тетяна Антонівна м. Харків, вул. Блюхера, 22, кв. 303
397	431	Кредитна Спілка "Товариш"	Голова - Демідов Олександр Анатолійович м. Харків, вул. Сумська, 77/79, кв. 144
1	2	3	4
398	432	Комітет Червоного Хреста Південної залізниці Асоціації Червоного Хреста залізничників і транспортних будівельників України	Голова - Новіков Юрій Вікторович м. Харків, вул. Червоноармійська, 7
399	433	Харківське Уральсько-Сибірське Землячество	Президент- Конєв Василій Маркелович 310022, м. Харків, пр. Правди, 7, кв. 172
400	434	Харківська обласна організація Партії економічного відродження	Секретар Бикадоров Володимир Михайлович    м. Харків, вул. Мереф'янське шосе, ЗО, кв. 121
401	435	Харківське обласне товариство "Сприяння"	Голова - Закопайло Валерій Михайлович 310153, м. Харків, пр. 50 років ВЛКСМ, 36-А, кв. 92
402	436	Харківська обласна організація Всеукраїнського об'єднання "Порозуміння"	Голова - Мокроніс Василь Миколайович м. Харків-172, вул. Грицевця, 15/77
403	437	Тенісний спортивний клуб "Інтернаціоналіст"	Голова - Стороженко Сергій Федорович Харківська обл. Харківський р-н, с.Циркуни, буд. 38
404	438	Харківська обласна організація Української селянської демократичної партії	Голова - Львов Віталій Андрійович м. Харків, вул. Бакуліна, 6
405	439	Харківська обласна організація Української Національної Асамблеї	Голова - Каменюк Ігор Еммануїлович Харківська обл. Золочівський р-н, с. Феськи, вул. Хорошкова, 16
406	440	Харківська обласна організація народно-демократичного об'єднання "Нова Україна"	Голова - Покроєв Анатолій Георгійович м. Харків, пер. Слюсарний, 1
407	441	Харківська обласна федерація Кіокушинкай карате	Голова - Лаптій Віталій Іванович Харківська обл. сел. Покотилівка, вул.Ульянівка, 105
408	442	Харківська обласна організація партії Християнсько-народного союзу	Голова - Федоров Омельян Михайлович м. Харків, пр. Леніна, 80, кв. 74
409	443	Харківська обласна організація Соціал-демократичної партії України (об'єднана)	Голова - Євлахов Генадій Андрійович м. Харків, вул. Бапакірєва, 50-а, кв. 60
410	444	Харківська обласна організація республіканської Християнської партії	Голова - Кушнір Ігор Петрович м. Харків, вул. Мироносицька, 57, кв. 13
411	445	Громадська Правова Спілка	Голова - Малюк Вячеслав Анатолійович м. Харків, вул. Асхарова, 18-а
412	446	Міжобласне відділення Спілки театральних діячів України	Голова - Шестопалов Володимир Мусійович м. Харків, вул. Красіна, 3
413	447	Харківська обласна федерація контактного карате і тайландського боксу	Голова - Галіщев Олег Миколайович м. Харків, вул. Командарма Уборевича, 6, кв.19
414	448	Харківське регіональне відділення партії регіонального відродження України	Голова - Петросов Валерій Альбертович м. Харків, вул. В. Гончарівка, 33, к. 3
415	449	Харківська обласна організація Селянської партії України	Голова -Вишнезський Сергій Володимирович м. Харків, вул. Конєва, 1-А
416	450	Кредитна спілка "Вузівська"	Голова - Ключник Ігор Іванович м. Харків, пр. Леніна, 14, к. 216
417	451	Харківська обласна асоціація юристів	Президент - Рогожин Анатолій Йосипович м. Харків, вул. Рибасівська, 8
418	452	Харківська обласна група медіації	Голова - Черепухін Олексій Володимирович м. Харків, пр. Перемоги 74, кв. 13
419	453	Харківська обласна організація партії "Реформи і порядок"	Голова - Кучерук Віталій Петрович, м. Харків, вул. Кірова, 38
1	2	3	4
420	454	Харківське обласне товариство фітотерапевтів і валеологів	Голова - Віхтинська Іраіда Леонідівна Харківська обл., Харківський р-н, с. Васіщево, обласний аптечний склад
421	455	Харківській обласний осередок Всеукраїнської політичної партії "Союз"	Голова - Петухов Андрій Дмитрович м. Харків, пр. Сомінековський, 4
422	456	Харківська регіональна організація партії мусульман України	Голова - Азізбаєв Ісхак Халіллулович м.Харків, вул. Червоножовтнева,27
423	457	Федерація стрільби із лука Харківської області	Голова - Васильєв Анатолій Миколайович м. Харків, вул. Рудика, 2
424	458	Харківська обласна організація Всеукраїнської партії трудящих	Голова - Долгінцев Вячеслав Анатолійович м. Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, 3 під. к.16
425	459	Громадська організація "Жіночій клуб"	Президент - Мельничук Ольга Анатоліївна м. Харків, пр. Московський, 13-а
426	460	Харківська обласна асоціація артистів та діячів мистецтв "Скіфія"	Говорова Любов Миколаївна м. Харків, вул. Паризької комуни, 23
427	461	Інститут гармонії людини, суспільства та природи	Гориславець Володимир Микитович вул. Ольмінського, 4, кв. 13
428	462	Харківський обласний Комітет оборони прав людини	Потикун Юрій Павлович вул. Танкопія, 19/1 , кв 11
429	463	Поетизоване об'єднання розробки теорії Загальнонародного щастя ім. офіцера групи "Альфа" Г. Сергеєва	Давидов Юрій Опанасович вул. Героїв праці, 1 5-Б, кв. 6
430	464	Харківське регіональне об'єднання "Банківський клуб"	Симов'ян Саркіс Ваграмович, пр. Московський, 75
431	465	Харківське обласне теріологічне товариство	Токарівський Віктор Арсентійович вул. Метробудівників, 5, кв. 2
432	466	Федерація шейпінгу Харківської області	Плотніков Андрій Леонідович вул. 23 Серпня, 20-а
433	467	Харківське обласне відділення спілки працівників житлово-комунального господарства України	Жибер Григорій Назарович вул. Червоножовтнева, 90
434	468	Асоціація "Руський стиль"	Руденко Олександр Валентинович вул. Тобольська 42
435	469	Ліга підприємців Харківщіни	Давтян Олександр Саркісович пр. Правди, 10
436	470	Харківська обласна громадська організація федерації рок-н-ролу України	Кісіль Леонид Семенович вул. Данілевського, 19, кв. 39
437	471	Харківська обласна федерація боротьби дзюдо	Шепетін Володимир Леонидович ул. Малиновського, ЗО
438	472	Харківська обласна громадська організація "Центр лікарських ініціатив"	Гойденко Наталія Іванівна вул. Скрипника, 14
439	473	Об'єднання підприємців торгівлі та громадського харчування Харківської області "Торгова Єдність"	Слюнін Генадій Олександрович пл. Рози Люксембург, 43
440	474	Спілка бухгалтерів Харківської області "Ініціатива"	Кірш Олександр Вікторович, вул. О. Яроша, 7-а
441	475	Харківська обласна федерация самбо	Мовсесян Каріна Іванівна вул. Малиновського, ЗО
442	476	Харківський обласний спортивний клуб "Тхеквондо-Харків"	Пазов Костянтин Васильович Харківська обл., Харк. р-н, смт. Рогань, вул. Леніна, 53, кв. 4
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443	477	Громадська організація "Суспільна амністія"	Івакін Віталій Олександрович вул. Сумська, 47, кв.14
444	478	Регіональна громадська організація незалежних споживачів "Ніка"	Пешков Ігор Володимирович вул. Котлова, 210
445	479	Харківський обласний центр соціальної адаптації молоді	Мазур Наталія Юріївна Держпром, 1 під., 3 пов., кімн. 57
446	480	Харківський клуб спортивний клуб "Бос"	Вінник Анатолій Іванович вул. Динамівська, 5
447	481	Асоціація "Харківська громадська ініціатива"	Задихайло Дмитро Вітольдович вул. Плеханівська, 50, кв. 47
448	482	Харківське обласне Товариство "Діти Чорнобильської катастрофи"	Котунін Василь Едуардович вул. Сокольники, 3
449	483	Харківське обласне обєднання "Ліга молоді"	Даншин Владислав Леонідович пр. Правди, 10
450	484	Харківська громадська організація "Позіція"	Соколова Ірина Марківна вул. III Інтернаціоналу, 11, кв. 5
451	485	Асоціація ділового співробітництва молоді та студентів "Універсал - 21 "	Лозовий Владислав Олександрович пр. Л. Свободи, 42, Кв. 35
452   -	486	Харківське обласне громадське обєднання "Полум'я України"	Козлова Людмила Василівна пр. Московський, 131
453	487	Харківська обласна організація Товариства землевпорядників України	Думін Юрій Васильович Держпром, 7 під., 7 пов.
454	488	Харківська обласна організація Всеукраїнської екологічної Ліги	Размєтаєв Сергій Володимирович вул. Лермонтовська, 3, кв. 1
455	489	Харківська обласна організація джіу-джітсу	Давідіч Юрій Олександрович вул. Франтішика Крала, 25-а, кв. 35
456	490	Харківський обласний комітет молодіжних організацій "Надія"	Головко Олена Олексіївна пр. Слави, 7, кв. 120
457	491	Харківська обласна асоціація хворих множинною склерозою	Пластініна Алла Вікторівна пр. Перемоги, 71 , кв. 198
458	492	Харківський обласний фонд "Молода Україна"	Веремтчук Дмитро Сергійович вул. Леніна, 41, кв. 148
459	493	Харківський обласний центр сприяння розвитку вітчизняної освіти, науки, та виробництва "Овна"	Міщенко Іван Іванович, вул. Миру, ЗО, к. 36.
460	494	Харківська обласна організація безквартирних військовослужбовців запасу та у відставці	Балабан Олександр Вікторович Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, МЖК "Інтернаціоналіст", буд. 41
461	495	Харківська обласна організація Всеукраїнського жіночого народно-демократичного об'єднання "Дія"	Кім Лілія Антонівна б-р Юр'єва, 2
462	496	Харківський обласний клуб "Зоряний" фітнес	Неводнича Олена Іванівна вул. Вологаєвська, 56/28
463	497	Харківська обласна організація "Восход"	Самотей Олексій Юрійович пр. Фрунзе, 63, кв. 58
464	498	Громадська організація "Асоціація платників податків м. Харкова та Харківської області"	Таубе Володимир Михайлович пр. Леніна, 56
465	499	Товариство дружби "Україна - Норвегія" пам'яті Ф. Нансена	Табатчіков Олександр Ісакович вул. 23 Серпня, 27, к. 11
ПЕРЕЛІК ПАРТІЙ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(на 01.01.1998р.)
№ п/п	Назва партії	Дата і номер реєстрації	Дата перереєстрації	Адреса	Керівник
1	2	3	4	5	6
1	Українська республіканська партія	5.11.90р. №4	28.12.92р.	м. Київ, вул. Прорізна. 27, т. 228-03-06, 228-07-72	Ярошинський Богдан Харитонович
2	Українська селянська демократична партія	15.01.91 р. №33	03.11.93р.	м. Київ, вул. Грушевського, 10, к. 31 9, т.293-55-95	Присяжнюк Віктор Васильович
3	Партія Зелених України	24.05.91 р. № 80	25.01 .93 р.	м. Київ, вул. Лютеранська, 24т. 245-37-31 227-20-04	Кононов Віталій Михайлович
4	Демократична партія України	28.06.91 р. № 94	30.03.93 р.	м. Київ, вул. Червоноармійська, 93	Яворівський Володимир Олександрович
5	Ліберальна партія України	10.10.91 р. №132	09.12.92р. 03.06.93 р.	м. Київ, вул. Січневого повстання, 16, кв. 3, т. 290-29-65	Щербань Віктор Петрович
6	Українська Християнсько-демократична партія	14.11.92р. №153	19.02.93р.	м. Київ, вул. Саксаганського, 44-е, т.221-29-96	Сергієнко О.
7	Соціалістична партія України	25.11.91 р. №157	28.01.93р.	м. Київ-34, вул. Малопід-вальна, 21, к.41, т.291-60-63	Мороз Олександр Олександрович
8	Селянська партія України	03.03.92р. №214	12.01.93р.	м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, к. 302, т. 228-67-09	Довгань Сергій Васильович
9	Українська партія шанувальників пива	08.05.92 р. № 243	22.12.92р.	м. Київ, вул. Спаська, 12, т.224-05-55, 416-80-22	Єрмаков Владислав Кузьмич
10	Л іберально-демократична партія	17.07.92р. №268	10.02.93р.	м. Київ, вул. Братиславська, 40, к.1 10, т.290-70-36	Климчук Володимир Никифорович
11	Українська консервативна республіканська партія	21.07.92р. №270	—	м. Київ, вул. Димитрова, 6 т. 227-20-26	Хмара Степан Ількович
12	Українська національна консервативна партія	30.10.92р. №318	—	м, Київ, вул. Матеюка, 7, К. 35, Т. 224-05-55	Соскін Олег Ігоревич
13	Християнсько-демократична партія України	23.11.92р. №325	—	м. Київ, вул. Дарвіна, 5, п. 36 т. 224-27-94	Журавський Віталій Станиславович (на момент реєстрації) Розкол у партії
14	Партія праці	27.01 .93 р. № 388	—	м. Київ, вул. Саксаганського, 69, т.220-61-75	Ландик Валентин Іванович
15	Українська партія справедливості	09.02.93 р. № 398	—	м. Київ, вул. Банкова, 10, т.291-54-97	Гречка Михайло Якович
16	Партія еконо'мічного відродження	11.03.93р. №426	—	м. Сімферополь, вул. Ушинського, 2/46	Шеп'єв Володимир Ілліч
17	Конгрес українських націоналістів	26.01 .93 р. № 385	02.11.93р. 24.10.95р.	м. Київ, вул. Хрещатик, 21 , к.1 11, т.229-24-25	Стецько Ярослава Йосипівна
18	Народний Рух України	01 .02.93 р. № 391	—	м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/1 22, т.224-91-51	Чорновіл В'ячеслав Максимович
19	Соціал-демократична партія України	04.03.93р. №419	—	м. Київ, вул. Лютеранська, 12/27	Буздуган Юрій Олексійович
20	Всеукраїнське політичне об'єднання "Державна самостійність України"	23.03.93 р. № 433	—	м. Київ, вул. Курська, 20, к.1 4, т. 242-21-83, 242-47-38	Коваль Роман Миколайович
21	Конституційно-демократична партія	14.05.93р. №457	—	м. Київ, вул. Саксаганського, 45, к.1 2, т.220-41 -28	Золотарьов Володимир Євгенович
1	2	3	4	5	6
22	Партія національного врятування України	20.05.93 р. № 458	------	Дніпропетровська обл., смт. Межова, вул. Сонячна, 1 7-Б	Єршов Леонід Іванович
23	Партія вільних селян і підприємців	21 .05.93 р. № 460	"	м. Київ, вул. Воровського, 22, к.505, т. 244-68-98	Біскупський Михайло Михайлович
24	Громадянський Конгрес України	10.06.93р. №469	^~~	м. Донецьк, вул. Постишева, 68, т.441-92-53	Базилюк Олександр Філімонович
25	Українська партія солідарності та соціальної справедливості	28.07.93 р. № 484	------	м. Київ, вул. Воровського, 22, т.216-53-32	Лашутін Едуард Іванович
26	Комуністична партія України	05.10.93р. №505	~~	м. Київ, пров. Виноградний, 1/1 1 , т. 226-22-97, 293-34-58	Симоненко Петро Миколайович
27	Партія слов'янської єдності України	21.10.93р. №510		м. Київ, вул. Героїв Сталін-града, 9. кв.43. т. 553-1 9-97	Карпенко Ігор Костянтинович (згідно засновницьких документів) Розкол в партії
28	Організація Українських націоналістів в Україні	17.11. 43 р№ 518		м Львів, пр-т Шевченка, 17, т. 72-56-83	Сливка Микола Іванович (згідно засновницьких документів) Розкол в партії
29	Всеукраїнська партія Центру "Громадянська злагода"	09.02.94 р. № 539		М.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 11, кв. 159, т.416-12-76	Кожевін Ігор Володимирович
ЗО	Всеукраїнське об'єднання "Громада"	22.03.94 р. № 551	~	м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, т. 296-32-06	Турчинов Олександр Валентинович
31	Партія духовного, економічного і соціального прогресу	22.06.94 р. № 573	~~ "	м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44, к.1 1 25 т. 51 7-63-94	Бучак Іван Григорович
32	Партія комуністів (більшовиків) України	14.07.94р. №579		м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 29-а, кв. 7, т.41-44-29, 411-79-62	Ояперв Едуард Данилович
33	Партія реабілітації' тяжкохворих України	22.12.94р. №614	—	м. Київ, Контрактова площа, 8, т. 446-81 -71	Черниш Григорій Семенович
34	Партія "Міжрегіональний блок реформ"	31 .01 .95 р. № 625	—	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 7, Т. 229-26-42, 229-03-50	Гриньов Володимир Борисович
35	Соціал-національна партія України	16.10.95р. №686	—	м. Львів, пр-т Шевченка, 23	Андрушків Ярослав Михайлович
36	Християнсько-ліберальний союз	02.08.95 р. № 676	—	м. Київ, вул. Білецького, 5-а, кв. 53, т.483-1 9-59	Степанюк Ігор Павлович
37	Партія національно-економічного розвитку України	25.01 .96 р. № 709	—	м. Київ, пров. Шевченка, 16	Наконечна Валентина Григорівна
38	Народно-Демократична партія	30.05.96 р. № 744	—	м. Київ, вул. Лютеранська, 19-6, т.227-70-76	Матвієнко Анатолій Сергійович
39	Соціал-демократична партія України (об'єднана)	01 .07.96 р. № 751	—	м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, т. 219-12-60, 216-28-47	Онопенко Василь Васильович
40	Прогресивна соціалістична партія України	09.07.96 р. № 753	—	м. Київ, вул. П. Мирного, 27, кв. 51 , т. 294-72-50	Вітренко Наталья Михайлівна
41	Аграрна партія України	30.12.96р. №812	—	м. Київ, пр-т Гагаріна, 23 Т. 234-72-50	Зубець Михайло Васильович
42	Партія "Жінки України"	21 .03.97 р. № 836	—	м. Київ, вул. Каунаська, 14, кв. 48	Комарова Аліна Іванівна
43	Партія Християнсько-народний союз	27.03.97 р. № 840	—    •	м. Київ, вул. Л.Ґавро, 7	Ткаченко Галина Петрівна
44	Партія "Союз" Всеукраїнська партія	1 1. 06.97 р№ 867	—	Крим, м. Сімферополь, вул. Крупської, 5/9	Савченко Світлана Борисівна
1	2	3	4	5	6
45	Всеукраїнська партія трудящих	12.04.97р. №868	—	м. Київ, бул. Дружби Народів, 5, т. 291 -53-95	Вернигора Леонід Михайлович
46	Партія захисників Вітчизни	07.07.97 р. № 876	—	м. Харків, пр. Леніна, 38	Коломійцев Володимир Антонович
47	Республіканська християнська партія	24.07.97 р. № 886	—	м. Київ, вул. Володимирська, 42	Поровський Микола Іванович
48	Українська національна асамблея	29.09.97 р. № 923	—	м. Київ, вул. Строкача, 6	Вітович Олег Васильович
49	Партія "Реформи і порядок"	24.10.97 р. № 932	—	м. Київ, вул. Димитрова, 1 4-6	Пинзеник Віктор Михайлович
50	Всеукраїнська партія жіночих ініціатив	27.10.97р. №933	—	м. Харків, вул. М.Панасівська, 6/14	Даценко Валентина Юхимівна
51	Партія регіонального відродження України	06.11.97р. №939	—	м.           , вул. М.Коцюбинського, 7, кв. 5	Рибак Володимир Васильович
52	Партія мусульман України	25.11.97р. №945	—	м. Донецьк, пр. Маршала Жукова, 1	Брагін Рашид Євгенович
53	Партія солідарності України	30.12.97р. №959	—	м. Донецьк, пр. 25-річчя РСЧА, 7	Болдирєв Олександр Володимирович
ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ

№ п/п1	Назва об'єднання	Дата і номер реєстрації, дата перереєстрації	Адреса	Керівник
1	2	3	4	5
1	Слов'янський фонд України	05.11.90р. №1/5.02.93	м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, 264-1 7-70, 21 6-00-83 , 41 9-61 -93	Президент Сенченко М.І.
2	Українське товариство "Діти Чорнобиля"	05.11.90р. № 2/ 26.01 .93	м. Київ, бул. Дружби Народів, 8-а, т. 268-64-58	Голова Суботіна Л.А.
3	Українська Асоціація творчої інтелігенції "Світ культури"	05.11.90р. №3/11.02.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 2, т.229-15-06	Президент Янівський Б. Я.
4	Українська Духовна Республіка	14.11.90р. №5/17.11.92	м. Київ, вул. Прорізна, 8, к. 209,т. 228-52-26	Провідник Бердник О.П.
5	Громадська організація "Спілка адвокатів України"	•14.11.90р. №6	м. Київ, бул. Шевченка, 5/7, к. 749, т. 229-00-41	Президент Медведчук В. В
6	Український фонд "Нове покоління"	14.11.90р. № 7/ 22.09.93	м. Київ, вул. Банківська, 1 0	Президент Макеєнко В.В.
7	Кінологічна Спілка України	14.11.90р. №8/15.01.93	м. Київ, вул. Рогнединська, 3, 227-01-43, 295-84-46, 225-31-24	Президент Мацука Г.
8	Селянська спілка України	23.11.90р. № 9/ 05.02.93	м. Київ, вул. Грушевського, 10, К. 324, т. 293-38-06, 291-62-03	Голова Мозговий І. О.
9	Міжнародна Асоціація Українських дитячих письменників, видавців, діячів культури	30.11.90р. №10	м. Київ, вул. Тургенівська, 46, т.216-63-10, 216-55-61	Президент Сердюк Ю.
1	2	3	4	5
10	Союз організацій інвалідів України	30.11.90р. №11/28.12.92	м. Київ, вул. Курнявська, 26-28, т. 212-25-77, 291-52-84, 212-39-44	Голова Корнеєв А. В.
11	Українська асоціація "Рух за здоровий спосіб життя"	30.11.90р. №13/14.01.93	м. Київ, вул. Чкалова, 65, т.216-39-18, 216-80-25, 213-93-58	Президент Апанасенко Г.Л.
12	Фізкультурне-спортивне товариство "Динамо"	30.11.90р. №15/09.09.92	м. Київ, вул. Інститутська, 29, т. 293-89-65	Голова Терещук О. В.
13	Товариство дружби і культурних зв'язків України з Федеративною республікою Німеччини	30.11.90р. №16/21.12.92	м. Київ, вул. Артема, 59-а, кв. 22	Голова Правління Бедзик Ю.Д.
14	Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України	30.11.90р. №17/23.02.93	м. Київ, вул. Гринченка, 1, т. 229-79-05, 229-78-93	Голова Достоєвський П.П.
15	"Українська Асоціація якості"	12.12.90р. №19/14.12.92	м. Київ, пр.Академіка Глушкова, 40, т. 266-35-10	Президент Калита П.Я.
16	Організація солдатських матерів України	19.12.90р. № 20/ 31 .05.93	м. Київ, вул. Софіївська, 2, т.228-16-09, 277-13-77	Співголова Артамонова В.А.
17	"Спілка поляків України"	24.12.90р. №27/30.10.92	м. Київ, вул. Гоголівська, 23, т.216-31-77	Голова Костецький С.І.
18	Український фонд "Реабілітація інвалідів"	24.12.90р. №29/16.12.92	м. Київ, Кудрявська, 26-28, к. 505, т. 265-26-43, 212-18-71	Голова Правління Накул Є.І.
19	Українська асоціація клубів ЮНЕСКО	24.12.90р. №30/16.09.93	м. Київ, вул. Щорса, 27	Президент Яцків Я.
20	Міжнародна асоціація грузинсько-українських культурних взаємозв'язків ім. Давида Гурамішвілі	31.12.92р. № 36/ 22.02.93	м. Київ, вул. Боричівтік, 25	Президент Чілагава Р.Ш.
21	Чеське та словацьке культурно-освітнє товариство ім. Я.А.Коменського в Україні	11.12.90р. № 39/ 23.02.93	м. Київ, вул. Р.Люксембург, 16	Співголова Капел В.
22	Асоціація "Народний спорт і здоров'я України"	06.02.91 р. № 40/ 25.01 .93	м. Київ, вул. Станіславсько-го, 3, т. 229-39-56, 229-35-98	Президент Глузман Л.С.
23	Громадська організація "Спілка урбанистів України"	06.02.91 р. №41/28.01.93	м. Київ, вул. В. Житомирська, 9, т. 225-70-79, 296-33-15	Президент Дьомін М.М.
24	Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики	06.02.91 р. №42/15.02.93	м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1 , т. 448-45-54, 484-92-63	Президент Богаров В.П.
25	Український фонд миру	06.03.91 р. №43/18.12.92	м. Київ, вул. Грушевського, 5-а, т.293-58-68, 293-41-55	Голова Правління Бедзик Ю.Д.
26	Міжнародна Асоціація сприяння комп'ютерізації народного господарства	06.03.91 р. № 45/ 05.03.93	м. Київ, вул. Чигоріна, 14	Президент Тищенко Г.І.
27	Спілка наукових та інженерних об'єднань України	06.03.91 р. №47/23.11.92	м. Київ, вул. Артема, 21 , т.212-42-85	Голова Трефілов В.Л.
28	Національний олімпійській комітет України	06.03.91 р. №48/15.03.93	м. Київ, вул. Куйбишева, 42, т.220-13-09	Президент Борзов В.П.
29	Всеукраїнська музична спілка	06.03.91 р. № 49/ 21 .01 .93	м. Київ, вул. Пушкіна, 32, т. 225-20-55, 225-20-00	Голова Авдієвський А.Т.
ЗО	Українська федерація в'єтнамських бойових мистецтв за кордоном В'єт Во Дао Хай НГОАЙ	06.03.91 р. №50/30.12.92	м. Київ, вул. Чкалова, 44	Президент Чан Ті Зунг
31	Всеукраїнська громадська організація "Союз Чорнобиль України"	29.03.91 р. №51/26.02.93	м. Київ, вул. Обсерваторна, 1 1 /1 , т. 244-66-49, 21 6-59-89	[ Ірезидент Андреєв Ю.Ь.
32	Товариство "Знання України"	29.03.91 р. №53/15.12.92 __________________	м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3	"олова Правління Шинкарук В. І.
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33	Асоціація психіатрів України	29.03.91 р. № 54/ 04.03.93	м. Київ, вул. Фрунзе, 103, т.435-02-71, 435-36-11	Президент Кузнєцов В.М.
34	Асоціація "Інститут українознавства"	29.03.91 р. № 55/ 05.02.93	м. Київ, бул. Шевченка, 14, кім. 116	Голова Ради Кононенко П.П.
35	Академія гірничних наук України	03.04.91 р. №56/15.11.92	м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37, т.71-56-27. 23-24-25	Президент Бизов В.Ф.
36	Творча науково-технічна Спілка будівельників України	03.04.91 р. № 57/ 30.09.92	м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, т.216-18-76, 216-53-20	Голова Спілки Друкований М. Ф.
37	Федерація космонавтики України	12.04.91 р. № 60/ 01 .02.93	м. Київ, вул. Тростянецька, 12, т. 556-24-46	Голова Завалишин А.П.
38	Українське хімічне товариство	12.04.91 р. №61/25.12.92	м. Київ, вул. Димитрова, 9-а, т.227-45-41, 227-24-1 6	Президент Кухар В.П.
39	Українська Асоціація "За відродження і розвиток національної культури"	24.04.91 р. №63/28.12.92	м. Київ, вул. Щорса, 36, т. 269-98-32	Президент Поплавський М.М.
40	Товариство "Україна - США"	24.04.91 р. №64/10.11.92	м. Київ, вул. Кірова, 32, т. 293-92-59	Президент Кундієв Ю.І.
41	Асоціація лікарів України	24.04.91 р. №65/11.01.93	м. Одеса, вул. Р.Люксембург, 29	Президент Гордон Ю.Н.
42	"Українська Асоціація "Чорнобиль" органів та військ МВС	26.04.91 р. №66/07.12.92	м. Київ, вул. Богомольця, 1 0, т. 291-36-37,291-33-31, 291-34-28	Голова Корнейчук В.М.
43	Всеукраїнське товариство колишніх в'язнів і репресованих	05.05.91 р. №68/10.03.93	м. Київ, вул. Богатирська, 2,кв. 349	Голова Пронюк С.В.
44	Науково-технічне товариство автомобільного транспорту та шляхового господарства України	05.05.91 р. № 69/ 21 .01 .93	м. Київ, вул. Червоноармійська, 1 5	Голова Рева В.М.
45	Республіканський Фонд "Відродження України"	12.05.91 р. №70/19.03.93	м. Київ, вул. Тимошенка, 1 8, 411-63-97	Президент Хоменко О. В.
46	Міжнародна Асоціація "ЗОЗ-Чорнобиль"	12.05.91 р. №71/05.02.93	м. Київ, вул. Будьоного, 1 , т.213-06-05	Президент Сіваченко Т.П.
47	Науково-технічна спілка аграрників України	12.05.90р. №72/18.12.92	м. Київ, вул. Мечнікова, 16, К. 403, т. 290-85-93	Голова Полонезь В. І.
48	Шахова Асоціація незрячих України	21.05.91 р. №73/09.12.92	м. Київ, вул. Круглоуніверси-тетська, 14, кв. 15	Голова Правління Волсін С.А.
49	Асоціація єврейських громадських організацій України	24.05.91 р. №74/15.03.93	м. Київ, вул. Курська, 6, т. 276-74-31	Голова Зісепьс Й.С.
50	Астрологічна Українська республіканська Асоціація	21 .05.91 р. №76/02.12.92	м. Київ, вул. Інститутська, 1 , Т. 228-79-52	Президент Бондаренко В.Г.
51	Всеукраїнська науково-педагогічна асоціація "Арон Пумнул"	24.05.91 р. № 77/ 20.01 .93	м. Чернівці, Центральна площа, 9, т. 2-42-85	Голова Константинович А. В.
52	Науково-технічне товариство працівників нафтової та газової промисловості України	24.05.91 р. №78/15.12.92	м. Київ, вул. Хмельницького, 6, к. 232, т.221-92-45, 224-65-18	Голова Ковалко М.П.
53	Український Рух "Педагоги за мир та взаєморозуміння"	24.05.91 р. №79/29.12.92	м. Київ, просп. Перемоги, 10, к. 220, т.216-79-13	Голова Морочковський О.М.
54	Науково-технічне товариство металургів України	03.06.91 р. №81/04/12/92	м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 1 , к. 422, т. 41-82-96	Голова Котов К.І.
55	Українська Рада миру	05.06.91 р. №82/18.11.92	м. Київ, вул. Грушевського, 5-а, 293-84-71 , 293-84-71 , 293-95-84	Голова Гончар ОТ.
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56	Науково-технічне товариство радіотехніки, електроніки і зв'язку України	03.06.91 р. № 83/ 25.02.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 22, т. 228-39-51 , 229-92-53	Голова Соловйов Ю.Я.
57	Український Фонд активізації масової творчості	17.06.91 р. № 84/ 01 .02.93	м. Київ, вул. Горького, 180, т. 269-20-75	Президент Єрмошенко М.М.
58	Науково-технічне Товариство легкої промисловості	17.06.91 р. №85/10.11.92	м. Київ, вул. Куйбишева, 8/10, к. 817	Голова Соколов О. В. Заступник Катасонова П.С.
59	Науково-технічне Товариство харчової промисловості України	17.06.91 р. №86/03.11.92	м. Київ, вул. Рейтерська, 19, к. 4, т.225-23-12	Голова Виноградов О.М.
60	Спілка письменників України	18.04.91 р. № 90/23.04.93	м. Київ, вул. Банківська, 2, т. 293-95-52	Голова Мушкетик Ю.М.
61	Асоціація Українських правників	28.06.91 р. №91/02.07.93	м. Київ, бул. Т.Шевченка, 37/122	Президент С.П. Головатий
62	Науково-технічна Спілка енергетиків та електротехніків України	28.06.91 р. № 92/23.02.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 12	Президент Семенюк В.М.
63	Кооперативно-профспілкове фізкультурно-спортивне товариство "Колос"	28.06.91 р. № 93/09.02.93	м. Київ, вул. Флоренції, 1/11 , т.517-33-26, 517-74-00	Голова Центральної . Ради Ісенко А.П.
64	Товариство "Україна - Ізраїль"	28.06.91 р. №95/10.11.92	м. Київ, Золотоворітська, 6	Голова Крижановський В.
65	Товариство "Україна - В'єтнам"	28.06.91 р. №96/20.12.93	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Голова Гавриленко М.М.
66	Спілка юристів України	28.06.91 р. №97/11.02.93	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15, Т. 213-32-50	Голова Сумін В. О.
67	Асоціація серцево-судиних хірургів України	28.06.91 р. № 98/25.02.93	м. Київ, Протасів яр, 11	Президент Книшов Г.В.
68	Громадська організація "Спілка економістів України"	10.07.91 р. №99/15.02.93	м. Київ, вул. Артема, 26, т.219-29-00, 219-29-41	Президент Дзісь Г.В.
69	Туристсько-спортивна спілка України	12.07.91 р. №100/12.03.93	м. Київ, вул. В. Житомирська, 15, т.229-17-94	Президент НІкітюк Є.Д.
70	Товариство "Україна - Канада"	10.07.91 р. №101/30.10.92	м. Київ, вул. Золотоворггська, 6, т. 224-80-81	Президент Яворівський В. О.
71	Товариство "Україна - Індія"	10.07.91 р. №102/02.02.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 46, т.216-39-18	Голова Олененко Ю.О.
72	Українська уфологічна Асоціація	08.07.91 р. №104/30.09.92	м. Київ, вул. Тельмана, 5, т. 268-05-07	Президент Поканевин В.С.
73	Міжнародна Асоціація ветеранів фізичної культури і спорту	12.07.91 р. №106/31.12.92	м. Київ, вул. Володимирська, 65, т. 220-02-32, 220-73-46, 220-15-93	Президент Стеценко Ю.Н.
74	Спілка жінок України	25.07.91 р. №108/28.01.93	м. Київ, вул. Інститутська, 16, к. 3, т.293-53-11	Голова Орлик М.А.
75	Українська медична Асоціація міжнародного співробітництва "Укрінтермедас"	31.07.91 р. №109/25.03.93	м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, т. 512-66-76, міська клінична лікарня № 3	Президент Трещинський А. І.
76	Академія наук технологічної кібернетики України	25.07.91 р. №112/02.12.92	М.Харків, вул. Плеханівська, 126	Президент Канівець Г.Є.
77	Українська Асоціація письменників художньо-соціальної літератури	02.08.91 р. №113/10.09.92	м. Київ, вул. Банкова, 2, т. 277-99-92	Президент Бедзик Ю.Д.
78	Союз українського студентства	02.08.91 р. №114/26.02.93	м. Київ, вул. Прорізна, 27, т. 229-29-67, 229-58-34	Голова Дудник К. О.
79	Українська спілка колишніх малолітніх в'язнів фашизму	02.08.91 р. №115/17.06.93	м. Київ, вул. Німанська, 7, т. 295-62-03	Голова Макутов М.А.
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80	Академія технологічних наук України	02 08 91 р. №117/14.12.92	м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 42, т. 266-54-43	Голова Морозов Л.О.
81	Науково-технічне товариство комунального господарства та побутового обслуговування України	26.08.91 р. №118/22.12.92	м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 29-а, т.417-1 5-88, 417-11-13	Голова Правління Лихогива Ю.В.
82	Академія інженерних наук України	08.08.91 р. №119/22.12.92	м. Київ, пр. Перемоги, 37, т.441-12-36	Президент Таланчук Л.М.
83	Українське оптичне товариство	08.08.91 р. №120/23.02.93	м. Київ, вул. Глушкова, 6, к. 311, т.224-45-68	Президент Стрижановський В.
84	Український Фонд винахідницької діяльності	08.08.91 р. №121/24.03.93	м. Київ, вул. Рейтерська, 19, т.228-46-60, 228-50-15	Голова Свірчевський В. І.
85	Товариство "Україна - Польща"	26.08.91 р. №122/04.11.92	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6 т.244-29-11	Голова Горинь Б.М.
86	Асоціація "Дзюдо"	30.08.91 р. №124/05.01.93	м. Київ, вул. Володарського, 1	Президент Трубчанінов Ю.Н.
87	Національний екологічний центр України	30.08.91 р. №125/04.03.93	м. Київ, вул. Володимирська, 54	Голова Глеба Ю.Ю.
88	Чорноморо-Азовська Асоціація лоцманів	11.09.91 р. №126	м. Одеса, пр. Бісквітний, 16-а	ПрезидентМолчанов Є.Г.
89	Федерація народної кінотворчості України	27.09.91 р. №128/18.12.92	м. Київ, вул. Саксаганського, 6. т. 227-75-57	Віце-президент Будкова Л.Г.
90	Спілка молодіжних організацій України	09.10.91 р. №130/03.02.93	м. Київ, пл. Михайлівська, 1 , т.212-85-13, 212-82-86	Голова Бутко В. І.
91	Товариство сприяння обороні України	10.10.91 р. №131/27.01.93	м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, т.446-80-11	Голова Харчук Б. І.
92	Товариство Червоного Хреста України	10.10.91 р. №133/01.09.92	м. Київ, вул. Пушкінська, ЗО, т.225-01-57	Голова Ісіченко І.Г.
93	Український фонд пошуку	11.10.91 р. №134/18.12.92	м. Київ, пл. Михайлівська, 2	Президент Здоренко В.П.
94	Спілка піонерських організацій України	11.10.91 р. №135/28.12.92	м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44, т. 224-80-82, 224-14-68	Голова Гончарова Т.В.
95	Українське товариство інформатики та обчислювальної техніки	11.10.91 р. №136/24.11.92	м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 40, т. 265-74-59	Президент Михалевич В.С.
96	Товариство книголюбів України	17.10.91 р. №137/07.12.92	м. Київ, вул. Межигірська, 23/22, т. 416-22-84, 416-45-73	Канашевич В.Д.
97	Педагогічне товариство України	17.10.91 р. №138/11/11/92	м. Київ, пров. Чекістів, 6, т. 293-49-34	Голова Сухомлинська О. В.
98	Спілка офіцерів України	22.10.91 р. №139/24.12.92	м. Київ, вул. Грушевського, 30/1 , т. 293-32-30	Голова Білоус В. О.
99	Міжнародна федерація ділових жінок "Либідь"	22.10.91 р. №140/24.12.92	м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1 , к. 11 2, т.228-82-89	Супліна Т.П.
100	Науково-технічне товариство машинобудівників України	30.10.91 р. №142/12.11.92	м. Київ, вул. Басейна, 23, к. 33, т. 274-02-61	Голова Радій П.Р.
101	Українське відділення Асоціації Італія -Україна	30.10.91 р. №143/27.01.93	м. Київ, вул. Суворова, 46, т.280-13-52	Президент Франко Бертеліні
102	Український Фонд культури	01.11.91р. №145/11.11.92	м. Київ, вул. Липська, 16, т. 293-27-73, 293-74-79	Голова Олійник Б. І.
103	Науково-технічне товариство торгівлі України	01.11.91 р. №146/26.02.93	м. Київ, пров. Шевченка, 7, т. 228-39-91 , 296-49-53	Голова Чайківський В.С.
м. Київ, вул. Ковпака, 4, сек. 38
Українське товариство геодезії,
аерокосмічних зйомок і картографії
м. Київ, вул. Лук'янівська, 9-6,
Українсько-американський благодійний фонд для здорового способу життя
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Українське товариство тверезості та
здоров'я
'Спілка гірничних спеціалістів України"
Українське молодіжне аерокосмічне об'єднання "Сузір'я"
---------------——-------------—------
Науково-технічне товариство
лісової, целюлозно-паперової і
деревообробної промисловості
України
Спілка будівельників України
Українська Академія наук Національного
прогресу
Інженерна Академія України
Асоціація корейців України по сприянню
01.11.91 р. №147/12.11.92
-.                           •    '
22.11.91 р. №154/21.01.93
25.11.91 р. №159/03.12.92
27.11.91 р. №161/17.11.92
27.11.91 р. №162/07.04.97
м. Київ, вул. Доброхотова, 5-а,
Л Л А    4~7    Л~Т
29.11.91 р. №166/12.02.93
28.11.91 р/03.12.9*
05.12.91 р. №168/090292
м. Київ, вул. Р.Люксембург, 16-6, т. 293-53-02, 293-82-33^
м. Донецьк, вул. Артема, 97, т. 90-49-39
м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, 14, т.9-91-16
------.------------——-------------
м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 к. 601-А, т.295-09-27
м Харків, вул. Пожарського, 2/10, т. 95-95-68, 95-27-64
м Одеса, вул. Філатова, 49/99, т.67-23-19
Голова Ромаданов А.П.
Президент Галазов Р.А.
Голова Правління
Петров О.
.--------.---------------------
Голова Мурашко А.П.
Президент Борисовський В.З.
Президент Оніпко О.Ф.
Голова Підгорний А.М.
~
Президент Ким Ен Сугв
об'єднання Кореї
.-----------------------
Організація ветеранів України
Іт	Дитячий Фонд України	09.12.91 р. №174/151292	м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, к. 415, т. 229-85-92, 221-26-65	Голова Усенко В. В.
не	Українське відділення незалежної міжнародної неурядової організації "Оклахома-Чорнобиль-міст"	09.12.91 р. №175/090293	м. Київ, вул. Горького, 24/2, т. 227-26-72	Голова Генін І.
117	Спілка художніків України	17.12.91 р. №177/1211 92	м. Київ, вул. Артема, 1-5, Т.212-14-54, 212-01-33	Голова Чепелик В.А.
118	Українська телевізійна Спілка	17.12.91 р. №179/11.05.93	м. Київ, пр.50 років Жовтня, 2-6, т. 477-68-22	Президент Цендровський В.А.
119	Асоціація народної дипломатії України	17.12.91 р. №180/301292	м. Київ, вул. Івана Франка. 42-Б, т.219-27-23	Президент Карпенко В. О.
120	Українська інженерна спілка	20.12.91 р. №181	м. Київ, пр. Перемоги, 37, ч к. КПІ, т.274-69-13	Президент Козоріз В. В.
121	Творча науково-технічна спілка працівників преси України	20.12.91 р. №183/18.02.93	м. Київ, вул. Нестерова, 4, к. 402, т.441-88-32	Шемрей В. І.
122	Добровільне пожежне товариство України	20.12.91 р. №184/14.08.92	м. Київ, вул. Тарасівська, 4, т. 220-63-46	Голова Давиденко В.С.
123	"Молодіжна морська ліга України"	24.12.91 р. №185/14.01.93	м. Севастополь, пр.Жовтневої революції, 8, т. 24-20-90	Голова Рябик В.Л.
124	Український Фонд студентів	31.12.91 р. №186/25.12.92	м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44т. 225-61-66	Храплкж С.М.
125	Український національний фонд допомоги інвалідам Чорнобиля	09.01 .92 р. №188/13.10.92	м. Київ, вул. Січневого повстання, 3, кв. 68, т. 290-54-40	Президент Багров Ю.А.
126	Міжнародна молодіжна Ліга	16.01.92р. №189/16.01.92	м. Київ, пл. Михайлівська, 1 , т. 228-69-92	Чиж О.С.
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127	Українська Асоціація науково-технічного та культурного співробітництва з країнами азіатсько-тнхоокеанського регіону	16.01.92р. №190/08.04.94	м. Київ, вул. Володимирська, 45, т. 224-42-36	Правління
128	Спілка композиторів України	22.01 .92 р. №193/22.10.92	м. Київ, вул. Пушкінська, 32, т.225-13-37	Голова Степаненко Є.Ф.
129	Українська Асоціація молодіжних житлових комплексів воїнів-інтернаціоналістів "Укрінтербуд"	22.01 .92 р. №194/13.05.93	м. Харків, вул. Данилевського, 38, т. 43-20-31	Голова Кривуц С.А.
130	Українське наукове, інженерно-технічне товариство суднобудівників	22.01 ,92р . №195/05.01.93	м. Миколаїв, пл. Суднобудівників, З-б, кім. 26	Мільто О О.
131	Товариство зв'язків з українцями за межами України	27.01 .92 р. №196/17.12.92	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т. 224-80-81	Драч І.Ф.
132	Всеукраїнське товариство "Просвіти" ім. Т. Шевченка	29.01 .92 р. №197/25.01.93	м. Київ, пров. Музейний, 8, т. 228-45-80	Голова Мовчан П.М.
133 134	Міжнародна українська спілка учасників війни Спілка Дзесинмон Серирю Карате-до України	04.02.92 р. №199/29.01.93 14.02.92р. №201/17.03.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 25, т.228-21-78 м Одеса, Французький бул. 24/26, Т. 63-77-48	Голова Михайленко М.О. Голова Панько М.М.
135	Спортивне товариство профспілок "Україна"	14.02.92р. №201/18.11.92	м. Київ, вул. Володарського, 1 , т.228-87-98, 216-53-81	Голова Клопов 1. 1.
136	Асоціація анестезіологів України	14.02.92р. № 204/ 05.02.93	м. Київ, вул. П. Запорожця, 26, т.512-66-76	Голова Трещинський А. І.
137	Українська асоціація "Кадри для будівництва"	17.02.92р. №206/19.02.93	м Київ, Повітрофлотський просп., 31 , кв. 232, т. 276-53-30	Тугай А.М.
138	Союз Українок	17.02.92р. №207/13.04.93	м, Київ, бул. Шевченка, 37/1 22, к. 302, т.216-83-33	Голова Пашко А. В.
139	Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)	17.02.92р. №208/10.12.92	м. Київ, вул. Банкова, 10, т. 291-56-190	Президент Червонописький С.В.
140	Всеукраїнське лікарське товариство	24.02.92 р. № 209/ 30.07.93	м. Київ, вул. Толстого, 7, 475-43-94, 225-03-19, 510-43-94	Президент Пиріг Л.
141	Академія підприємництва та менеджменту України	24.02.92 р. №210/22.12.93	м. Київ, вул. (.Франка, 36-г, т. 216-25-70	Президент Пахомов Ю.М.
142	Міжнародна організація "Союз Чорнобиль"	24.02.92 р. №211/29.04.93	м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, т. 296-Ї4-39	Шовкошитний В.Ф.
143	Міжнародний Фонд "Ділова діаспора України"	28.02.92 р. №212/07.05.93	м. Київ, вул. Урицького, 45. т.271-72-41	Президент Гриньов В. Б.
144	Асоціація працівників закладів культури профспілок України	03.03.92 р. №213/03.02.93	м. Київ, вул. Станіславського, 3 т. 229-69-85	Голова Бурмака С.А.
145	Миссия благай вести благотворения й милосердия, християн верьі Евангельськой "Филадельфия"	05.03.92 р. №215/22.12.92	м. Кривий Ріг, вул. Паризької комуни, 76, т. 66-00-37, 66-42-02	Латук Ф.А.
146	Дніпровське науково-техничне товариство водного транспорту України	06.03.92 р. №216/14.01.93	м. Київ, вул. Сагайдачного, 10, т.416-72-55, 416-38-26	Заст. Голови Пономаренко Є.Д.
147	Українське товариство імені Альберта Швейцера	06.03 92 р. №217/27.10.92	м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 18, к. 328, т. 441-98-52, 441-19-57	Голова Стрипчак Т.Г.
148	Український екологічний Фонд	10.03.92р. №21831.01.94	м. Київ, вул. Урицького, 39, кв. 9, т. 228-24-28	Президент Єсаулов О.Ю.
149	Український інститут екології людини	17.03.92р. №22012.03.93	м. Київ, проспект Науки, 46, т.265-08-12	КурикМ.В.
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150	Демократична Спілка угорців України	17.03.92р. №221/09.03.93	м. Ужгород, вул. Духновича, 2, Т. 3-37-20, м. Київ, 228-70-45	Голова Яноги Віг
151	Український благодійний Фонд допомоги українцям за межами України "Українська родина"	17.03.92р. №22	м. Київ, бул. Шевченка, 3, т. 229-78-24	Мовчан П.М.
152	Українське козацтво	17.03.92р. №223/ 11. 03.93 (Зміни і доп. 07.08.96)	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп.19, т. 290-63-41	Головний отаман Чорновіл В.М
153	Український союз промисловців і підприємців	31 .03.92 р. № 225/ 25.03.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 34, т. 228-30-69	Президент Євтухов В. І.
154	Фонд милосердя і здоров'я України	31 .03.92 р. №227/11.02.93	м. Київ. вул. Кудрявська, 26-28, т. 212-34-55, 212-40-80	Президент Ситник К.М.
155	Спілка архитекторів України	31.03.92р. № 228/ 27.01 .93	м. Київ, вул. Грінченка, 7, т. 223-63-46	Президент Шкара І.П.
156	Спортивне товариство "Спартак" профспілок України	07.04.92 р. №231/20.01.93	м. Київ, вул. Станіславського, 3, т. 229-75-20, 229-35-98	Голова Панченко В.Р.
157	Міжнародний благодійний Фонд    . ім.О.І.Куінджі	07.04.92 р. № 232/ 22.02.93	м. Маріуполь, пр.Леніна, 88, т. 33-54-41 , 33-54-60	Голова Щербаков С.А.
158	Міжнародний Добродійний Фонд "Шлях Серця"	07.04.92 р. №233/19.10.92	м. Київ, бул. Л. Українки, 8, 12, т. 224-76-09	Павликович-Йонан О.М.
159	Українська інженерно-хімічна Асоціація	07.04.92 р. №235/26.11.92	м. Київ, пр. Перемоги, 37, т. 441-96-81,441-11-69	Президент Статюха Г.О.
160	Спілка дизайнерів України	17.04.92р. №236/17.02.93	м. Київ, вул. Мануільського, 25-6, т.213-16-53	Голова Маторін О.С.
161	Міжнародний Фонд "Відродження Чорнобилю"	17.04.92р. № 237/ 22.04.93	Київська обл., м. Біла Церква, вул. 60 років Жовтня, 1 0, т. 6-82-25, 6-75-97	Віце-Президент Таранчук В. О.
162	Українська академія архітектури	23.04.92 р. №238/16.02.93	м. Київ, бул. Л. Українки, 26, т. 296-49-48	Президент Штолько В.Г.
163	"Нова Україна"	23.04.92 р. №239/20.11.92	м. Київ, вул. Лютеранська, 19-6 т.229-17-53	Голова Гриньов Й. Б.
164	Науково-технічне товариство працівників галузі хлібопродуктів України	30.04.92 р. № 240/ 29.01 .93	м. Київ, вул. Саксаганського, 1 , к. 418, т.220-44-69	Голова Правління Персіянов О.Б.
165	Наукове товариство хірургів України	30.04.92 р. №241/22.12.92	м. Київ, вул. Героїв Севастополя, ЗО, т. 488-44-88	Голова Товариства Шалімов О. О.
166	Транспортна Академія України	08.05.92 р. №242/18.01.93	м. Київ, вул. Суворова, 1 , т. 290-79-40. 290-82-03	Президент Канарчук В. Є.
167	Міжнародний Фонд сприяння іноземним інвестиціям	08.05.92 р. №244/18.02.93	м. Київ, вул. Чапаєва, 4-6	Віце-президент Івченко В. А.
168	Українське товариство колишніх каторжан у Німеччині 1941-45 р.р.	27.05.92 р. № 246/ 26.02.93	м. Полтава, Червона Площа, 15, т. 2-14-95	Голова виконавчого бюро Котляр В.Ф.
169	Суспільна служба України	27.05.92 р. № 247/ 5.02.93	м. Київ, вул. Студентська. 12-а, т.219-20-01	Голова служб Фесюк Б.М.
170	Асоціація радіологів України	27.05.92 р. №248/2412.93	м. Київ, вул. Ломоносова, 35/43, т. 266-75-78	Президент Бабий Я.С.
171	Українська Асоціація футболу "Колос"	04.06.92 р. № 249/ 25.05.94	м. Київ, вул. Флоренції, 1/11, т.517-80-45	Голова Антонкж В.П.
172	Академія наук прикладної радіоелектроніки	04.06.92 р. №250/17.12.92	м. Харків, майдан Свободи, 6, т.43-65-09, 43-70-10	Алмазов В. Б.
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173	Спілка аудиторів України	04.06.92 р. №251/24.03.93	м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а, т.221-26-54	Голова Кужель О. В.
174	Фонд відродження української музики і народної творчості	04.06.92 р. № 252/ 24.09.92	м. Київ, вул. Пушкінська, 32	Голова Фонду Дяків Р.С.
175	Спілка журналістів України	09.06.92 р. № 253/ 20.01 .93	м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а, т. 224-52-09, 224-20-96	Голова Спілки Вербило Є.Ф.
176	Міжнародний фонд "Україна і світ"	18.06.92р. №255/14.01.93	м. Харків, вул. Гуданова, 5/7, т.43-21-15, 47-55-17	Президент Єрдик С.С.
177	Українська Ліга громадян Причорноморських Міст	23.06.92 р. №256/16.12.92	м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 7, кв. 50, т. 23-69-39	Полтава І.М.
178	Відділення Міжнародного корпусу експертів добровольців в Україні	23.06.92 р. № 257/ 06.04.93 Зміни і доп. 26.08.93	м. Київ, вул. Заньковецької, 7, кв. 21 , т. 228-1 1 -65. 228-04-83	Директор відділення Винничок Б.
179	Науково-технічне товариство залізничників України	24.06.92 р. №258/15.12.92	м. Київ, вул. Лисенка, 6, т.223-41-18, 223-50-21	Голова Федюшин Ю.М.
180	Міжнародний фонд захисту дитячого книговидання в Україні "Веселка"	29.06.92 р. № 259	м. Київ, вул. Мельникова, 63, т.213-95-01	Голова Гоян Я.П.
181	Спілка викладачів вищої школи та науковців України	29.06.92 р. №261/10.03.93	м. Київ, вул. Кропивницького, 14, т.267-14-20	Кузьменко В. О.
182	Геологічне Товариство України	29.06.92 р. №262/16.02.93	м. Київ, вул. Володимирська, 34, т. 229-12-34, 228-26-04	Президент ЗарицькийО !
183	Українська Асоціація соціальних працівників	06.07.92 р. №16310.06.93	м. Київ, вул. Вірменська, 5-а, т.560-15-06	Президент Маркелова І. О.
184	Міжнародна Академія оригінальних ідей	06.07.92 р. № 264/ 22.02.94	м. Київ, вул. Артема, 32/38, к. 1, т.216-83-55	Президент Шепа В. В.
185	Українська Екологічна Академія наук	06.07.92 р. № 265/ 26.01 .93	м. Київ, бул. Шевченка, 60, т.216-91-72	Президент Дорогунцев С.І.
186	Українське науково-технічне Товариство приладбудівників та метрологів	13.07.92р. №266/17.12.92	м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 68, т. 224-23-47	Голова Кононенко М.О.
187	Комітет громадських організацій "Крим з Україною"	13.07.92р. №267	м. Київ, вул. Володимирська, 42, к. 1 , Т 225-43-43	Голова Поровський М.І.
188	Асоціація авіації загального призначення України	21 .07.92 р. № 271	Запорізька обл., аеродром "Широке Запорізьке училище льотчиків"	Президент Акчурін Ф.І.
189	Спілка Української молоді	21 .07.92 р. № 272	м. Київ, бул. Т. Шевченка, 37/ 122, к. 304, т. 244-64-04	Голова Деркач І.С.
190	Восточно-Украинскии Центр Международ-ной неправительственнои организации "Международная корпорация вьіпускников советских учебньїх заведений"	24.07.92 р. № 273	м. Харків, вул. Сумська, 1 4	Генеральний директор Щербак С.А.
191	Федерація польських організацій на Україні	24.07.92 р. № 274	м. Київ, вул. Саксаганського, 99/4, т. 220-99-67	Голова Хмельова Е.П.
192	Міжнародна християнська місія "Добра звістка і милосердя"	24.07.92 р. № 275/ 17.09.92 Зміни і доп. 01.12.95	м. Дніпропетровськ, вул. К.Цеткін, 13-а, т.47-03-95	Голова Голуб П.Д.
193	Українська Академія інформатики	25.07.92 р. № 276	м. Київ, вул. Горького, 180. т. 269-34-62, 269-05-31	Президент Єрмошенко М.М.
194	Українська Асоціація політологів	30.07.92 р. № 277	м. Київ, вул. рьохсвятительсь-ка, 4, т.228-51 -55	Президент Шемшученко Ю.С
1	2	3	4	5
195	Всеукраїнський Фонд дворазового олімпійського чемпіона О.Колчинського	04.08.92 р. № 278	м. Київ, вул. Пархоменко, 53	Президент Колчинський О.Л.
196	Добродійний Фонд Ніни Матвієнко	05.08.92 р. № 279	м. Львів, вул. 700-річчя Львова, 45-а	Матвієнко Н.
197	Асоціація Червоного Хреста залізничників і транспортних будівельників України	05.08.92 р. № 280	м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8, т. 223-63-64	Президент Пленко Н.М.
198	Український Фонд інтелектуальної власності військовослужбовців	07.08.92 р. № 281	м. Київ, вул. Харківське шосе, 21 0, т. 556-44-04, 556-52-1 1	Голова Дубинський О.Г.
199	Міжнародний Інститут глобальної і регіональної безпеки	07.08.92 р. № 282	м. Київ, вул. Мельникова, 36/1	Голова Видрін Д.Г.
200	Українська Асоціація соціальних педагогів та спеціалістів по соціальній роботі	07.08.92 р. № 283	м. Київ, вул. Воровського, 2, т.212-14-23	Голова Сидоров В.М.
201	Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків	31 .08.92 р. № 284	м. Харків, вул. Чайковського, 4, т. 47-05-31	Голова Носко Б.С.
202	Українська асоціація вчених та спеціалістів з автоматичного керування	31 .08.92 р. № 285	м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 40, т. 266-43-08	Голова Кунцевич В.М.
203	Ліга радіоаматорів України	03.09.92 р. № 286	м. Київ, вул. Янгеля, 1/39, т. 446-28-39	Гострий М.В.
204	Асоціація корейців України	03.09.92 р. № 287	м. Київ, вул. Паладіна, 7/60, к. 256, т.293-91 -01	Юн Г.М.
205	Асоціація учнівської молоді України	07.09.92 р. № 288	м. Київ, вул. Леніна, 44	Голова Ситник О.Д.
206	Академія зв'язку України	07.09.92 р. № 289	м Одеса, вул. Челюскінців, 1 , т. 23-22-44	Панфілов І.П. - і
207	Центр ринкових реформ	11.09.92р. №291	м. Київ, вул. Урицького, 45	Гриньов В. Б.
208	Фонд підтримки українського паспорта	16.09.92р. №292	м. Київ, вул. Володимирська, готель Ленінградський, н. 306, т. 229-54-92	Президент Діденко І.М.
209	Олімпійська Академія України	16.09.92р. №293	м. Київ, вул. Фізкультури, 1 , т. 227-65-05	Президент Запорожанов В.О.
210	Українське Товариство сліпих	18.09.92р. №294	м. Київ, узвіз Печорський, 3, т.224-11-27	Голова Більчич В.М.
211	Національна Асоціація гуманітарних комунікацій "Світ України"	18.09.92р. №295	м. Київ,.вул. Прорізна, 2, т. 228-06-31	Президент Попович М.В.
212	Канадсько-українська благодійна громадська організація "Центр Чорнобильські діти"	18.09.92р. №296	м. Київ, вул. Богатирська, ЗО, т.412-45-09	Директор Герасимова О.Ю.
213	Український національний комітет молодіжних організацій	21 .09.92 р. № 297	м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, к. 11	Голова Міленін О. В.
214	Кримське відділення Фонда милосердя і здоров'я Азербайджанської республіки	21 .09.92 р. № 298	м. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 211-а, т. 32-97-19	Директор Барятинський О. В.
215	Всеукраїнське об'єднання "Порозуміння"	22.09.92 р. № 299	м. Київ, вул. Червоноармійська, 93-17	Голова Тернопільський Б.
216	Міжнародна Асоціація "Надія"	24.09.92 р. № 300	Республіка Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 8	Президент Корпачєва Н.І.
217	Український Фонд соціальної реабілітації інвалідів та допомоги малозабезпеченим верствам населення "Віра"	24.09.92 р. № 301	м. Київ, вул. Голосіївська, 7, гот. "Театральний", к. 847	Голова Спітковська В.М.
218	Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України	30.09.92 р. № 302	М.Київ, вул. Косіора, 37-а, к. 3	Президент Сологуб А.І.
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219	Міжнародна асоціація нетрадиційної медицини і паранормальних явищ	29.09.92 р. № 303	м. Вінниця, вул. 1 травня, 88, т. 5-43-01	Президент Кравець Г.П.
220	Міжнародна Асоціація народних цілителів	30.09.92 р. № 304	м. Київ, вул. Артема, 72, т.216-96-83	Президент Горобець В. А.
221	Український центр "Відродження"	30.09.92 р. № 305	м. Київ, вул. Героїв Революції, 5т. 476-99-32	Ковтун П.К.
222	Християнська Асоціація евангелізації і милосердя "Єммануіл"	30.09.92 р. № 306	м. Київ, вул. Січневого повстання, 16, к. 6, т. 290-91-46	Президент Миссил Стив Вебер (США)
223	Асоціація дослідників українського голоду-геноциду 1 932 - 1933 років в Україні	30.09.92 р. № 307	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.225-23-18	Голова Коваленко-Маняк Л.Б.
224	Українське товариство глухих	05.10.92р. №308	м. Київ, вул. Червоно-армійська, 74, т. 220-56-73	Голова Максименко Ю.П.
225	Бершадське відділення ліги християнських підприємців Росії	08.10.92р. N8309	м. Бершадь, вул. Червоноармійська, 206	Дзепко Ф.Т.
226	Українське відділення міжнародного спортивного клубу інвалідів "Україна"	14.10.92р. №310	м. Київ, вул. Червоно-армійська, 36, т. 268-36-94	Президент Марченко В.К.
227	Асоціація надмарафону України	14.10.92р. №311	м. Одеса, вул. Г.Петрова, 70-26	Сосновський С.Д.
228	Міжнародний благодійний фонд Чорнобиля "Агат"	14.10.92р. №312	м. Київ, вул. Бойченко, 2/6, к. 151	Президент Троян О.Г.
229	Міжнародний фонд суспільної допомоги "Свята Надія"	21.10.92р. №313	м. Харків, вул. Гоголя, 2	Президент Корх О.В.
230	Українське товариство охорони пам'яток історії та культури	21.10.92р. №314	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21 , к. 1 9, т. 290-64-63	Голова Толочко П.П.
231	Всеукраїнська молодіжна єврейська організація "Шахар"	21.10.92р. №315	м. Київ, вул. Шусева, 26, кім. 10, т.440-35-55	Голова Птельмак І. Б.
232	Українське товариство мисливців і рибалок	21.10.92р. №316	м. Київ, Нестерівський провулок, 7-9	Голова Шпігал В. Є.
233	Міжнародний центр християнської культури та освіти "Логос"	04.11.92р. №319	м. Київ, пр. Маяковського, 31	Президент Мельник Л.
234	Союз греков України	04.11.92р. №320	м. Донецьк, а/с 1 1 8, т. 92-30-1 5	ПрезидентБарьяхтар В.Г.
235	Товариство "Україна- Болгарія"	10.11.92р. №321	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.244-29-11	Президент Сохань П.С.
236	Міжнародне енциклопедичне бюро з фізики	10.11.92р. №322	м. Київ, пр. Вернадського, 87, пр-т Науки, 46, 255-07-77	Вик. директор Шендеровський В.А.
237	Національна Ліга українських композиторів	10.11.92р. №323	м. Київ, вул. Лютеранська, 335, т.293-14-53	Голова Петров-Омельчук П.В.
238	Всеукраїнська національна Федерація Аматорів політово-спортивного голубівництва	23.11.92р. №324	м. Київ, вул. Василенка, буд. 25, кв. 17, т.483-85-18	Президент Бойко М.М.
239	Міжнародна Асоціація по наданню допомоги потерпілим від авари на Чорнобильській АЕС	23.11.92р. №326	м. Київ, пл. Незалежності, 2	Ген. директор Москаленко Ф.
240	Українсько-Американський благодійний Фонд "Сейбр-Світло"	23.11.92р. №327	м. Львів, вул. Винниченка. 24, т. 72-07-36	Ісаєвич О.В.
241	Українське ботанічне товариство	23.11.92р. №328	м. Київ, вул. Терещінківська, 2, т. 224-51-57	Президент Ситник К.М.
242	Асоціація працівників медичних вузів України	24.11.92р. №329	м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, т. 32-06-85	Президент Мороз В.М.
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243	Товариство лісників України	25.11.92р. №330	м. Київ, вул. Хрещатик, 5, к. 360, т. 228-03-84	Голова Бабіч Г.І.
244	Всеукраїнська спілка автомобілістів	26.11.92р. №331	м. Київ, вул. Деггярівська, 8-а	Голова Краснопивцев В.М.
245	Українська асоціація лікарів з нових малоінвазивних ендоскопічних та лазерних технологій	26.11.92р. №332	м. Одеса, вул. Свердлова, 134	Президент Запорежан В.М.
246	Асоціація Філателістів України	26.11.92р. №333	м. Київ, вул. Соломінська, 3, к 902	Голова Бехтір В.Г.
247	Українська Асоціація користувачів операційної системи ІІМІХ	30.11.92р. №334	м. Київ, пр. Комарова, 1, т. 484-96-49	Голова Ястреб М.М.
248	Українське товариство охорони природи	02.12.92р. №335	м. Київ, вул. А. Барбюса, 5-6, т. 220-71-73	Голова Грінчак !.Л.
249	Всеукраїнський громадський фонд "Харчування - екологія - людина -здоров'я"	02.12.92р. №336	м. Київ, вул. Мануільського, 8	Голова Яворівський В. О.
250	Асоціація кардиологів України	02.12.92р. №337	м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5, т. 271-70-57	проф. Бобров В. О.
251	Міжнародна Асоціація комп'ютерних наук і систем	05.12.92р. №338	м. Київ, вул. ВасилевськоІ, 7, т.211-57-21	Президент Тарасов В.О.
252	Український філіал некомерційної організації "Крисчен Аутрич їнтернешенл, ІНК"	05.12.92р. №339	м. Донецьк, вул. Куйбишева, 67	Директор Новіков 1. 1.
253	Український Міжнародний фонд якості	07.12.92р. №340	м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, т. 266-35-1 0	Президент Удовиченко Є. Т.
254	Міжнародний благодійний фонд І. Диченко	07,12.92р. №341	м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8	Президент Диченко І.
255	Товариство рятування на воді	07.12.92р. №342	м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 45, т. 411-26-53	Голова Маньков В.С.
256	Українське мембранне товариство	07.12.92р. №343	м. Київ, пр. Вернадського, 42, т. 444-75-21	Президент Брик М.Т.
257	Українське відділення "Славутич" Міжнародного фонду розвитку кіно і телебачення для дітей та юнацтва"Фонд Ролана Викова"	07.12.92р. №344	м. Київ, вул. Кіото, 27, т.513-07-66	Ген. директор Стрєлков О. І.
258	Український центр жіночих студій	09.12.92р. №345	м. Київ, пр.Гагаріна, 3-а, кв. 1	Купряшкіна С.В.
259	Українське товариство російської культури "РУСЬ"	09.12.92р. №346	м. Київ, вул. Р.Люксембург, 1 6	Голова Єрмолова В. І.
260	Громадська організація "Спілка незалежних підприємців"	14.12.92р. №347	м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, т. 226-33-92	Голова Ємельянов О.С.
261	Товариство "Україна - Сербія"	14.12.92р. №348	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.244-29-11	Голова Ющук І.П.
262	Товариство "Україна - Хорватія"	14.12.92р. №349	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.244-29-11	Президент Пащенко Є.М.
263	Український Фонд "Оздоровлення та спорт"	14.12.92р. №350	М.Київ, вул. Володарського, 1, т.216-53-81	Керівник Усенко М.М.
264	Національний Прес-клуб Українського Незалежного Інформаційного Агентства Новини	15.12.92р. №351	м. Київ, вул. Хрещатик, 4	Рубан В.М.
265	Українське відділення міжнародної спілки "Екологія людини"	15.12.92р. №352	м. Київ, вул. Пападіна, 34	Кобатбвим Є. В.
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266	Міжнародна Чорноморська Ліга	15.12.92р. №353	м. Севастополь, вул. Героїв Бресту, 7-50, т. 23-69-39	Президент Полтава І.М.
267	Міжнародна Асоціація духовного єднання	15.12.92р. №354	м. Київ, вул. Немировича-Данченко, 12	Президент Коренна Л.Є.
268	"Спілка пасічників України"	15.12.92р. №355	м. Київ, вул. Заболотного, 19, т. 229-68-06, 266-67-98	Голова БоднарчукЛ.І.
269	Українське Товариство кролівників і звірівників любителів	15.12.92р. №356	м. Київ, вул. Михайлівська, 11	Голова Толкачев В.А.
270	Український Фонд соціального захисту військовослужбовців "Творець"	16.12.92р. №357	м.,Київ, вул. Софіївська, 2	Голова Ларцев В.С.
271	Асоціація працівників дитячих оздоровчих закладів профспілок України	18.12.92р. №358	м. Київ, майдан Незалежності, 2, т. 228-01-39	Голова Піщейко О.О.
272	Християнсько-демократичний альянс Румун в Україні	21.12.92р. №359	м. Чернівці, вул. А.Барбюса, 38, кв. 4	Голова Олару К.В.
273	Черниговское отделение фонда социально-зкономической помощи (Зеленого креста й зеленого полумесяца)	23.12.92р. №360	м. Чернігів, вул. О.Кошевого, 25/12	Голохвастов С.О.
274	Товариство винахідників і раціоналізаторів України	23.12.92р. №361	м. Київ, вул. Артема, 21 , т.212-04-33	Голова Рязанцев В. І.
275	Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство "Меморіал" ім.В.Стуса	25.12.92р. №362	м. Київ, вул. Банкова, 2, т.296-14-33	Танюк Л.С.
276	Міжнародна Асоціація "АУРА"	25.12.92р. №363	м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 14, т. 228-04-50	Віце-П резидент Бондаренко В.Г.
277	Міжнародна Чорноморська Ліга	15.12.92р. №353	м. Севастополь, вул. Героїв Бреста, 7/50, т. 23-69-39	Президент Полтава І.М.
278	Міжнародний конгрес християнських підприємців України	28.12.92р. №364	м. Київ, пров. Михайлівський, 4	Степанов О.Г.
279	Українська скаутська організація "ПЛАСТ"	29.12.92р. №365	м. Львів, вул. Валова, 31/219, вул. Вахняніна, 29, т. 72-26-75	Керівник Стебницький В.
280	Міжнародний Фонд "Святого Петра"	29.12.92р. №366	м. Київ, вул. Драйзера, 11 , кв. 85	Журавський В.С.
281	Український національний фонд соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів збройних сил	29.12.92р. №367	м. Київ, вул. Академіка Антонова, 4-6, т. 264-70-53	Голова Нагорнюк В. І.
282	Українська Асоціація акупунктури і лазеротерапії	29.12.92р. №368	м. Київ, вул. Артема, 52, т.211-39-45	Мачерет Є.Л.
283	Міжнародна громадська організація "Товариство німців-'Відергебурт"	29.12.92р. №369	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 8	Голова Ганерж В. Е.
284	Спілка майстрів народного мистецтва УкраїниУкраїнська екологічна	30.12.92р. №370	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп.19	Голова Прядка В.М.
285	Асоціація "Зелений світ"	30.12.92р. №371	м. Київ, Контрактова площа, 4, т.417-02-83	Керівник Самійленко Ю.І.
286	Українська наукова Асоціація	31.12.92р. №372	м. Київ, вул. Володимирська, 62	Президент Кислий П.С.
287	Спілка фотохудожників України	31.12.92р. №373	м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а	Селюченко М.І.
288	Товариство єврейської культури України	05.01 .93 р. № 374	м. Київ, вул. Неманська, 7, т. 295-65-93	Левітас І. М.
289	Всеукраїнська Рада молодих вчених і спеціалістів (ВРМВС)	06.01 .93 р. № 375	м. Київ, вул. Аніщенка, 3-а, т.290-15-77	Голова Гежа В. Б.
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290	Молодіжна організація спілки офіцерів України "Сокіл"	10.01.93р. №376	м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, к. 211	Голова Яворський В. І.
291	Міжнародна Асоціація християн віри євангельської "Альфа та омега"	10.01.93р. №377	м. Київ, вул. Саксаганського, 141, к. 10	Президент Лащук Ф.
292	Християнська місія "Кожний дім для Христа"	12.01.93р. №378	м. Київ, пр-т Радянської України, 7-а, т. 433-93-98	Директор Шевчук В.А.
293	Міжнародне Наукове Братство Українських Антропологів, Етнографів і Демографів"	12.01.93р. №379	м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 41 2, т.288-1 5-76	Президент ПономарьовА.П.
294	Міжнародний фонд "Фенікс" ("Фенікс-Фонд")	12.01.93р. №380	м. Київ, вул. Богомольця, 8-а, кв. 1 8	Президент Дехтеренко В.
295	Асоціація ревматологів України (АРУ)	14.01.93р. №381	м. Київ, вул. Стражеско, 6, т. 488-62-24	Президент Коваленко В.М.
296	Спілка орендарів і підприємців України (СОПУ)	05.02.93 р. № 382	м. Київ, вул. Г. Сковороди, 5, т. 416-07-64,416-06-64, 462-53-70	Ген. директор Хмільовський В.М.
297	Міжнародний центр німецької культури Трюс Гот*	21 .01 .93 р. № 383	м. Київ, вул. Чкалова, 75	Мариненко Л.О.
298	Товариство"Україна - Туреччина"	26.01 .93 р. № 384	м. Київ, вул. Грушевського, 32, т. 293-58-88	Президент Масаутов Р.З.
299	Єврейська Рада України	26.01 .93 р. № 386	м. Київ, вул. Німанська, 7	Голова Левітас І.М.
300	Аерокосмічна академія України	26.01 .93 р. № 387	м. Київ, вул. Гречко, 22, т.442-13-69, 228-15-08	Президент Кислов В. В.
301	Біблейний коледж "Святого Якова"	29.01 .93 р. № 389	м. Київ, вул. Магнітогорська, 1	Адміністратор Курдюлова Т.
302	Українська студентська спілка	29.01 93 р. № 390	м. Київ, вул. Володимирська, 60, к. 221 ,Т.221-32-61	Голова Кириленко В.А.
303	Українське-Американське бюро захисту прав людини	01 .02.93 р. № 392	м. Київ, вул. Героїв Сталінгра-да, 27-а, кв. 268, т. 410-41-60	Співголова Глузман С.Ф.
304	Українська організація борців антифашистського опору	01 .02.93 р. № 393	м. Київ, вул. Михайлівська, 6, к. 303, т.228-57-15	Голова Іванов В. В.
305	Українське об'єднання акваріумістів і тераріумістів "Акватера"	03.02.93 р. № 394	м. Київ, вул. Стадіонна, 2/1 0	Голова Шамонін Г.
306	Всенародний рух України (анульовано -Наказ Міністра юстиції № 58/6 від 1 9.02.93 р.)	02.02.93 р. № 395	м. Київ, вул. Прорізна, 27	Іськів В.
307	Міжнародна організація "Жіноча громада"	08.02.93 р. № 396	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т. 224-80-81	Голова Драч М.М.
308	Українське фізичне товариство	08.02.93 р. № 397	м. Київ, просп. Глушкова, 6, т.226-21-67	Президент Бар'яхтар В.Г.
309	Міжнародний меморіальний Фонд "Янівський Табір"	09.02.93 р. № 399	м. Львів, вул. Технічна, 6/14	Президент Мирський Р.Я.
310	Фронт трудящих України	09.02.93 р. № 400	м. Київ, вул. Жовтневої Революції, 8, т.291-52-32, 293-61-78	Голова Завернивовк П.Р.
311	Українська ліга медитації та воїнських мистецтв	10.02.93р. №401	м. Львів, вул. Чернігівська, 1 2/4	Президент Лесюк Я.
312	Українське наукове терапевтичне товариство	11.02.93р. №402	м. Київ, бул. Шевченка, 17	Голова Передерій В.Г.
313	Міжнародна громадсько-благодійна організація "Реквієм"	16.02.93р. №403	Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Будівельників, 40, кв. 1 04	Президент Авраменко В. В.
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314	Асоціація детективів України "АРСС"	16.02.93р. №404	м. Київ, вул. Попова, 6	Президент Попов О.М.
315	Асоціація дружби "Україна - Куба"	17.02.93р. №405	м. Київ, вул. Пушкінська, 20, кв.19	Президент Ковальчук В.
315	Всеукраїнська ергономічна Асоціація	19.02.93р. №406	м. Київ, вул. Дмитрівська, ЗО, т.216-55-44	ПрезидентТрофімов Ю.Л.
317	Адвентистське агентство допомоги та розвитку на Україні	21 .02.93 р. № 407	м. Київ, вул. Лук'янівська, 9-6, т.416-78-39	Директор Галан Г.Г.
318	Українська Ліга танцю та спортивного танцю	24.02.93 р. № 408	м. Львів, вул. Кульпарківська, 1 33/90	Президент Бусь І.
319	Асоціація спортивного танцю України (АСТУ)	24.02.93 р. № 409	м. Львів, вул. Зелена, 29/8, Т. 75-42-71 , 65-99-61	Президент Влох Святослав
320	Всеєвразійська федерація кікбоксингу	25.02.93р. №410	м. Київ, вул. Городецького, 10	Президент Чистов А. В.
321	Міжнародна незалежна Асоціація тверезості	25.02.93р. №411	м. Київ, Демієвський провулок, 5-а	Співголова Красовський К.С.
322	Всенародний Рух України	26.02.93р. №412	м. Київ, вул. Володимирська, 42, т/ф. 225-00-72	Скорик Л.П.
323	Асоціація дитячих неврологів України	26.02.93р. №413	м. Донецьк, пр. Ілліча, 16, Т. 99-42-82	Президент Євтушенко С.К.
324	Міжнародне товариство гомеопатів "Паллада"	26.02.93р. №414	м. Київ, вул. Толстого, 9	Констинская Н.Є.
325	Гідроекологічне товариство України	26.02.93р. №415	м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 12	Президент Романенко В.Д.
326	Соціологічна Асоціація України	26.02.93р. №416	м. Київ, вул. Володимирська, 60	Президент Волович В. І.
327	Українська Асоціація обробки інформацій та розпізнавання образів	02.03.93р. №417	м. Київ, просп. Ак.Глушкова, 40, т. 266-43-56	Голова Вінцюк Т.К.
328	Міжнародний гуманітарний фонд	04.03.93р. №418	м. Харків, пр. 50-років ВЛКСМ, 156	Президент Назаренко М.Н.
329	Спілка театральних діячів України	04.03.93 р. № 420	м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14, т.228-25-87	Керівник Ярошевич Й. В.
330	Союз комуністів України	10.03.93р. №421	м. Київ, вул. Остапа Вишні, 7, кв. 22, Т. 269-37-24	Співголова Грачев О.А.
331	Академія наук вищої школи України	10.03.93р. №422	м.Київ, вул. Володимирська, 64, т.224-51-67	Президент Стріха В. І.
332	Українське відділення Міжнародного Слов'янського університету	11.03.93р. №423	м. Харків, Бурсацький узвіз, 4	Президент Раковський Х.В.
333	Асоціація судових медиків України	11.03.93р. №424	м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 14, т. 46-34-45	Президент Юрченко О.М.
334	Громадська організація "Спілка цукровиків України"	11.03.93р. №426	м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, т. 226-23-53	Голова Кулініч М.Ф.
335	Спілка кінематографістів України	11.03.93р. №427	м. Київ, вул. Саксаганського, 6, т. 227-75-46	Перший секретар Беліков М.О.
336	Українська суворовсько-нахімовська Асоціація	11.03.93р. №428	м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 20	Президент Полянський Б. І.
337	Український центр Міжнародного Пен-клубу	15.03.93р. №429	м. Київ, вул. Банківська, 2, кв. 19	Президент Сверистюк Є.
338	Українське відділення міжнародної	15.03.93р. №430	м. Київ, вул. Пирогова, 5, кв. 6,	Директор Савран О. В.
	незалежної неурядової організації Грінпіс Інтернешнл "Грінпіс Україна"		т. 244-38-36	
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339	Українське відділення міжнародної громадської організації "Слово життя"	17.03.93р. №431	м. Київ, вул. Харківське шосе, 178, кв. 6	Президент Радзівілкж Г.П.
340	Міжнародна християнська місія "Сапфір"	22.03.93 р. № 432	м. Донецьк, вул. А.Барбюса, 33, т.21-19-92	Керівник Соболєв А. О.
341	Національний комітет України по організації обміну студентами	25.03.93 р. № 434	м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 18, ауд.328	Секретар Стрижак Т.Г
342	Українська Національна Асамблея підприємництва	26.03.93 р. № 435	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15, т. 229-29-42	Голова Сумін В. О.
343	Всеукраїнська національна федерація аматорів всіх видів птахів	29.03.93 р. № 436	м. Київ, вул. Василенка, 25, кв. 17, т.483-85-1 8	Президент Бойко М.М.
344	Ассірійська Асоціація України	30.03.93 р. № 437	м. Київ, вул. Червоноармійська, 85/87, кв. 65, т. 269-29-59	Президент Тамразов П.М.
345	Українське ядерне товариство	07.04.93 р. № 438	м. Одеса, просп. Шевченка, 1 , т. 32-19-91,604-160, а/с136, вул. Сонячна, 5	Президент Сапронов В.Г.
345	Українське товариство істориків науки	07.04.93 р. № 439	м. Київ, вул. Грушевського, 4, кім. 627, т. 229-06-72	Голова Храмов Ю.О.
347	Всеукраїнська спілка краєзнавців	07.04.93 р. № 440	м. Київ, вул. Липська, 16, т. 228-02-38	Голова Тронько П.Т.
348	Торговий союз України (анульовано -Наказ Міністра юстиції України від 29.09.95 № 28/5)	15.04.93р. №441	м. Київ, 23 вул. Ш.Руставелі, 39/41, т.220-86-63	Президент Маковей А.Ф.
349	Міжнародна асоціація "Україна -"Римський клуб"	22.04.93 р. № 442	м. Київ, бул. Шевченка, 60, т.216-90-97	Президент Кухар В.П.
350	Міжнародний трейд-клуб в Україні	22.04.93 р. № 443	м. Київ, Львівська площа, 8, к. 1116, т.212-55-72	Президент Томаш Беркі
351	Всеукраїнська Асоціація дитячих хірургів	22.04.93 р. № 444	м. Київ, вул. Мануїльського, 8 т.213-63-28	Президент Кривченя Д.Ю.
352	Всеукраїнська громадська організація "Культурно-просвітницький центр "Нове життя"	23.04.93 р. № 446	м. Київ, вул. Мильчакова, 5/а, а/с 298	Президент Калюжний А. І.
353	Українська нафтогазова Академія	30.04.93 р. № 447	м. Львів, площа Міцкевича, 8, т. 72-20-90	Президент Іванюта М.М.
354	Товариство військових мисливців та рибалок України	03.05.93 р. № 448	м. Київ, Повітрофлотський проспект, 1 , т. 274-62-35	Голова Гурін М.М.
355	Українська Всесвітня координаційна рада	03.05.93 р. № 449	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т. 224-80-81	Голова Драч І.Ф.
356	Українська Рада бального танцювання	04.05.93 р. № 450	м. Харків, вул. Котлова, 83, т. 20-24-29	Президент Литвинов О.
357	Академія політичних наук	04.05.93 р. № 451	м. Київ, вул. Круглоуніверси-тетська, 6-6	Президент Михальченко М.І.
358	Товариство "Україна - Фінляндія"	05.05.93 р. № 452	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т. 225-02-40	Президент Циганок Б. А.
359	Клуб прихльників активного відпочинку і водних видів спорту "Ажіо"	06.05.93 р. № 453	м. Київ, вул. Лескова, 9, К. 320, т. 294-88-89	Голова Сорокопуд С.О.
360	Українська християнська місія милосердя	07.05.93 р. № 454	м. Київ, вул. Саксаганського, 32, т. 227-37-97, 227-23-04	Президент Сумін В. І.
361	Спілка цивільних інженерів України	12.05.93р. №455	м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22	Злобін Г.К.
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362	Українське товариство "Досконалість"	14.05.93р. №456	м. Київ, вул. Соломінська, 28, кв. 65	МаріуцМ.І.
363	Український фонд сприяння Міжнародному спілкуванню	20.05.93 р. № 459	м. Київ, вул. Кутузова, 8	Голова Курас І.Ф.
364	Православна Асоціація "Добролюбіє"	01 .06.93 р. № 461	м.Київ, Майдан Незалежності, 2, т. 261-63-41	Президент Медвідь В.М.
365	Спілка ректорів вищих навчальних закладів України	02.06 93 р. № 462	м. Київ, вул. Володимирська, 60	Скопенко В. В.
366	Українське біофізичне товариство	03.06.93 р. №,463	м. Київ, вул. Богомольця, 4, т.293-20-13	Президент Шуба М.Ф.
367	Товариство "Україна - Росія"	04.06.93 р. № 464	м. Київ, Киянівський провулок, 3-7	Президент Ситник К.М.
368	Українське географічне товариство	04.06.93 р. № 465	м.Київ, вул. Володимирська, 44, т. 225-00-00, 225-52-56	Віце-Президент Мариніч О.М.
369	Спілка юристів-аграрників	07.06.93 р. № 466	м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінсільгосппром, к. 61 2	Президент Коцюба О.П.
370	Українська нотаріальна палата	08.06.93 р. № 467	м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1 2	Президент Черниш В.М.
371	Асоціація Україна - Франція	08.06.93 р. № 468	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Попович М.В.
372	Світовий Християнський Конгрес	17.06.93р. №470	м.Львів, вул. Миколи Вороного, 3	Співголова Колодчин В.М.
373	Фонд незалежної преси України	17.06.93р. №471	м. Київ, просп. Перемоги, 50, редакція газети "Незалежність", т. 224-22-85	Голова Кулеба В.Ю.
374	Асоціація технологів-машинобудівників України	23.06.93 р. № 472	м. Київ, вул. Автозаводська, 2, т. 435-83-46	Президент Рижов Е. В.
375	Українсько-німецька благодійна організація "Кімната одягу"	29.06.93 р. № 473	м. Луцьк, вул. Суворова, 2 а, т. 4-25-74	Директор Сидун В. О.
376	Асоціація викладачів біблеиних інститутів України	02.07.93 р. № 474	м. Київ, вул. Ак.Курчатова, 18/ 334, т.518-21-51	Президент Прокопець Я.П.
377	Товариство "Україна - Японія"	14.07.93р. №475	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Гриньов В. Б
378	Всеукраїнське товариство Івана Огієнка	15.07.93р. №476	м. Кам'янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61	Голова Сохацька Є. І.
379	Рада національних товариств України	16.07.93р. №477	м. Київ, вул. Німанська, 7, т. 559-39-61	Голова Левітас І.М.
380	Асоціація традиційного карате-до України	16.07.93р. №478	м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 23/13, кім. 45, т.22-03-59	Президент Савченко В. В.
381	Міжнародне товариство "МИР"	16.07.93р. №479	м. Київ, вул. Межигірська, 2	Голова Правління Кулініч В. Я.
382	Академія економічних наук України	23.07.93 р. № 480	м. Донецьк, вул. Університетська, 77, т. 55-75-53	Президент Чумаченко М.Г.
383	Центр китайської культури "ВЕЙ ФОН"	23.07.93 р. № 481	м. Київ, вул. Незалежності, 2	Президент Лак Тсан Еунг
384	Всеукраїнська Федерація багатодітних сімей	27.07.93 р. № 482	м. Харків, Держпром, кім. 357, т. 40-84-97	Голова Захарова Т.
385	Українська Асоціація релігієзнавців	27.07.93 р. № 483	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, т. 229-48-12, 229-48-41	Президент Колодний А.М.
386	Товариство зварників України	29.07.93 р. № 485	м. Київ, МПС-5, вул. Боженка, 11, т.227-74-46	Президент Кучук-Яценко С.І.
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387	Українська ліга підприємців агропромислового комплексу	30.07.93 р. N8 486	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-в, т. 228-77-38	Президент Козаченко Л.П.
388	Товариство "Україна - Румунія"	02.08.93 р. № 487	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.244-29-11	Президент Семчинський С.В.
389	Асоціація "Молодіжна ініціатива"	02.08.93 р. № 488	м. Київ, вул. Василенка, 23-а, кв. 17, т.483-84-02	Голова Дубицький В. Я.
390	Асоціація ветеранів війни та праці залізничного транспорту України	02.08.93 р. № 489	м. Київ, вул. Лисенка, 6, Т. 223-44-22	Голова Левашов П.С.
391	Українська Асоціація "Відлуння війни"	02.08.93 р. № 490	м. Київ, вул. Філатова, 1/22, кв. 86, т. 268-80-39	Президент Штефан Володимир Давидовим
392	Всеукраїнське братство "Тарасові джерела"	12.08.93р. №491	м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 32, т. 47-24-93	Співголова Кравчук Л.М.
393	Асоціація медичних фізиків України	16.08.93р. №492	м. Київ, вул. Володимирська, 61 -Б. т.220-75-44	Президент Сітько С.П.
394	Громадська організація "Українська соціально-демократична молодь"	18.08.93р. №493	м. Ки'щ, вул. Лютеранська. 26/17	Голова Мустафін О.Р.
395	Українська технологічна Академія	25.08.93 р. № 494	м. Київ, вул. Немировича-Дан-ченко, 2, т. 291-21-00, 295-72-89	Президент Нестеров В.П.
396	Українське товариство з механіки руйнування матеріалів	07.09.93 р. № 495	м. Львів, вул. Наукова, 5, т. 65-42-33	Голова Панаскж В. В.
397	Всеукраїнська Асоціація культуризму	20.09.93 р. № 496	м. Львів, вул. Дорошенка, 15/6, т. 74-50-25	Президент Єременко Ю.П.
398	Всеукраїнське об'єднання підприємців	22.09.93 р. № 497	м. Київ, вул. Прорізна, 15, т. 228-64-81	Президент Бабич В.Г.
399	Організація Українських націоналістів	24.09.93 р. № 499	М. Київ, пр-т Перемоги, 25, кв. 99	Голова Плав'юк М.
				
400	Асоціація діячів кіноосвіти України	24.09.93 р. № 500	м. Київ, вул. Саксаганського, 6, т. 293-75-25	Президент Полікарпова Г.К.
401	Міжнародний фонд духовної єдності "Світ"	24.09.93 р. № 501	м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 54, т. 27-61 -62	Президент Яшина С.І.
402	Товариство "Україна - Греція"	27.09.93 р. № 502	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.266-13-20	Президент Пономарів О.Д.
403	Християнське товариство "Місіонерське братство"	29.09.93 р. № 503	м. Рівне, вул. Малий Узвіз, 1 -а	Президент Приступа Т.М.
404	Світовий підприємницький Конгрес	01.10.93р. №504	м. Київ, вул. Михайлівська, 11	Президент Степанов О.Г.
405	Асоціація керівників шкіл України	06.10.93р. №506	м. Київ, вул. Хрещатик, 6 (обласне управління освіти)	Президент Орловський В.А.
406	Українська Асоціація споживачів України	08.10.93р. №507	м. Київ, вул. Комінтерна, 23, т. 244-53-96	Президент Самчишин О.Т.
407	Міжнародний фонд розвитку сільського господарства України	14.10.93р. №508	м. Київ, вул. Шовковична, 12, т. 293-34-92	Президент Мозговий І.
408	Асоціація етнологів	18.10.93р. №509	м. Київ, вул. Грушевського, 4	Співголова Костюк О.Г.
409	Всеукраїнська асоціація євреїв — колишніх в'язнів ГЕТТО і нацистських концтаборів	25.10.93р. №511	м. Одеса, вул. Воровського, 46-а, т. 24-00-22	Голова Сушан Л.П.
410	Міжнародний фонд підтримки молодих вчених в галузі електроніки і комп'ютерних технологій	26.10.93р. №512	м. Київ, вул. Кіквідзе, 4, кв. 33	Голова Пімахов С.С.
411	Товариство "Коло Україна - Франція"	27.10.93р. №513	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	ПрезидентЖупинський М.Г
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412	Український фонд сприяння виборам в Україні у 1 994 році "Україна у XXI сторіччі"	28.10.93р. №514	м. Київ, вул. Героїв оборони, 7, к. 9, т.261-40-81	Президент ТараненкоА.Б.
413	Український фонд розвитку бойових мистецтв та духовної спадщини країн світу	01.11.93р. №515	м. Київ, вул. А.Барбюса, 5-6, к. 1 , т. 220-79-04	Президент Мельников С.В.
414	Всеукраинское общество месхетинских турок "Батан"	04.11.93р. №516	Миколаївська обл., с. Вино-градівка, вул. Степна, 19	Голова Расулов Р.
415	Асоціація ветеранів волейболу України	04.11.93р. №517	м. Київ, вул. Горького, 1 1 4	Президент Бейрум С.П.
416	Українське мінеральне товариство	24.11.93р. №519	м. Київ, пр-т Палладіна, 34, т 444-02-42	Президент Павлишин В. І.
417	Асоціація арбітрів України	24.11.93р. №520	м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-а	Голова Пінчук А.М.
418	Українське електрохімічне товариство	24.11.93р. №521	м. Київ, пр-т Палладіна, 32/34, т.444-33-11	Президент Кублановський В.С.
419	Міжнародна економічна асоціація	26.11.93р. №522	м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26, т.290-82-10	Президент Коропецький І.С.
420	Союз жінок-трудівниць "За майбутнє дітей України"	26.11.93р. №523	м. Київ, вул. Верховної Ради, 19-а, к. 9	Покотило Н.О.
421	Международная неправительственная гуманитарно-зкологическаяорганизация "Интер-Чернобьіль"	29.11.93р. №524	м. Харків, вул. Гамарника, 12	Чикало В.С.
422	Спілка творчої молоді України "Ліга Артіс"	29.11.93р. №525	м. Київ, вул. Ак.Богомольця, 8-а, к. 28, т.517-63-28	Президент Клименко Г.В.
423	Асоціація психотерапевтів і психоаналітиків України	03.12.93р. №526	м. Донецьк, пр. Ілліча, 90-а, т.94-01-13	Президент Табачников С.І.
424	Українське геральдичне товариство	07.12.93р. №527	м. Львів, пл. Воз'єднання, 3-а, т. 35-27-55	Голова Гречило А.Б.
425	Всеукраїнське об'єднання громадян "Спілка приватних підприємців в Україні"	15.12.93р. №528	м. Київ, вул. Межева, 23-6	Голова Борзовець В. В.
426	Українська асоціація допомоги громадянам, втягнутим у трудові конфлікти "Справедливість"	23.12.93р. №529	м. Київ, вул. П.Запорожця, 9 т.514-53-16	Президент Вишневський М.М.
427	Міжнародна академія наук, технологій та інжинірингу	05.01 .94 р. № 530	м. Харків, вул. Плеханівська, 126, т.45-60-27	Президент Канівець Г.Є.
428	Федерація акваріумістів і тераріумістів України	17.01.94р. №531	м. Чернігів, вул. Щорса, 23, т. 4-/І2-18	Голова Кравчинський А. В.
429	Асоціація незрячих есперантів України	17.01.94р. №532	м. Вінниця, вул. Свердлова, 186/1 11, т.38-66-20	Президент Галицька Л.Т.
430	Українська асоціація нейрохірургів	19.01.94р. №533	м. Київ, вул. Мануїльського, 32, т.216-41-59	Президент Зозуля Ю.П.
431	Міжнародна асоціація судових експертів	27.01 .94 р. № 534	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 19, т. 212-21-91	Голова Стринжа В.К.
432	Асоціація жінок "За генофонд України"	28.01 .94 р. № 535	м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 , т. 296-86-56	Президент Пільтяй Л.В.
433	Українсько-американський культурний центр "Анум-Центр"	28.01 .94 р. № 536	м. Київ, вул. О.Телеги, 32/2, т. 440-06-33	Президент Анум-Дорхусо-Адотей
434	Товариство "Україна - Китай"	07.02.94 р. № 537	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т.294-92-19	Президент МірошниковП.В.
435	Товариство Субуд України	08.02.94 р. № 538	м. Черкаси, вул. Фрунзе, 24, к. 18, т.45-26-71	Голова Попов Ю.К.
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436	Молодіжна громадська організація "Молодь XXI століття"	11.02.94р. №540	м. Київ, вул. Панаса Мирного, 27, к. 45	Президент Заїка А.М.
437	Українська академія економічної кібернетики	18.02.94р. №541	м. Одеса, вул. Свердлова, 112	Президент Ліференко А.П.
438	Академія будівництва України	18.02.94р. №542	м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, т. 296-48-22	Президент Злобін Г.К.
439	Український комітет радіосоюзу	22.02.94 р. № 543	м. Київ, пр. Ак.Глушкова, 6, т. 266-05-80	Голова Находкін М.Г.
440	Християнський місіонерський духовно-доброчинний центр "Життя"	28.02.94 р. № 544	м. Львів, вул. 700-річчя Львова, 99, кв. 7, т. 59-10-45	Коваль В.М.
441	Півнична Академія наук України	01 .03.94 р. № 545	м. Львів, вул. Пушкіна, 103, т.35-43-64	Президент Туниця Ю.Ю.
442	Федерація кікбоксінгу України	04.03.94 р. № 546	м. Київ, вул. Городецького, 10/ 1 , т. 462-06-83	Президент Орел П.О.
443	Асоціація випускників інституту державного управління та самоврядування при КМУ	05.03.94 р. № 547	м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, т.441-46-76	Голова Гребенкж Л.В.
444	Автомобільна федерація України	09.03.94 р. № 548	м.Львів, вул. Шевченка, 317	Президент Атоян А.К.
445	Українсько-німецьке товариство	17.03.94р. №549	м. Київ, Кудрявський узвіз, 7, т. 225-63-78	Президент Жердицький В. У.
446	Українське товариство інженерів-механіків	17.03.94р. №550	м. Дніпропетровськ, вуп. Писаржевського, 5, т. 46-05-84	Президент Пилипенко В. В.
447	Міжнародна християнська організація "Міст Надії'	08.04.94 р. № 552	м. Київ, вул. Симиренка, 13/1, т.555-71-35	Президент Шкільов М.В.
443	Українська асоціація по сертифікації учбових планів, дипломів про освіту, вчених ступенів та вчених звань	14.04.94р. №553	м. Київ, вул. Суворова, 1 , т.291-03-36	Президент Стельмахівський Ю.С.
449	Міжнародна християнська асоціація "Затверджені на Сіоні"	20.04.94 р. № 554	м. Київ, вул. Тимошенка, 33/35, кв. 195	Президент Давід Ніколсон
450	Міжнародна асоціація супертехнологій	20.04.94 р. № 555	м. Київ, вул. Чорнобильська, 14, кв. 28, т.558-18-74	Президент Дякін В. В.
451	Українська асоціація викладачів права	20.04.94 р. № 556	м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1, т.446-41-42	Президент Опришко В.Ф.
452	Соціалістичний конгрес молоді	20.04.94 р. № 557	Донецька обл., м. Макіївка, вул. Радянська, 206, кв. 1	Савін В.К.
453	Українська асоціація працівників морських агентів "Інфлот"	20.04.94 р. № 558	м. Київ, вул. Горького, 51	Голова Олійник В. О.
454	Товариство "Україна - Вірменія"	03.05.94 р. № 559	м. Кілів, вул. Золотовор'ггська, 6, т.244-29-11	Президент Божко О.І.
455	Об'єднання ветеранів Збройних Сил України	06.05.94 р. № 560	м. Київ, вул. Антонова, 4 "б", т. 290-37-72	Голова Воронцов В.Г.
456	Міжнародне товариство прав людини -Українська секція	11.05.94р. №561	м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 , к. 501 , т. 296-85-85	Голова Сухоруков А.О.
457	Асоціація дружби "Україна-Лівія"	11.05.94р. №562	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6, т. 244-26-36	Президент Москаленко В. В.
458	Асоціація фермерів України	13.05.94р. №563	м. Київ, вул. Грушевського, 10, т.293-33-17	Президент Шкарбан М.І.
459	Всеукраїнська асоціація "Ганімед"	13.05.94р. №564	м. Київ, вул. Мечнікова, 3, т.224-81-56	Співголова Тараненко Л.
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460	Всеукраїнський комітет захисту дітей	20.05.94 р. № 565	м. Київ, вул. Червоно-армійська, 64, т. 269-36-1 6	Голова Петрова Н.І.
461	Українське орнітологічне товариство ім. К.Ф.Кесслера	02.06.94 р.№ 567	м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 1 5	Президент Воїнственський М.А.
462	Естонське земляцтво в Україні	10.06.94р. №568	м. Київ, вул. Кутузова, 8, к. 111, т. 296-28-86	Голова Кирвел В.
463	Асоціація українських германістів	10.06.94р. №569	м. Львів, вул. Університетська, 1	Президент Комарницька Т.М.
464	Українська студентська Ліга	10.06.94р. №570	м. Київ, вул. Василенка, 23-а, кв. 17, т.483-84-02	Голова Арбузов О. Є.
465	Загальноукраїнське об'єднання приватних підприємців та власників	13.06.94р. №571	м. Київ, вул. Терещенківська, 3	Голова Лановий В.Т.
466	Українська організація інвалідів війни та Збройних Сил	16.06.94р. №572	м. Київ, вул. Хрещатик, 25, т. 228-22-78	Голова Черниш І.П.
467	Асоціація ветеранів ракетних військ стратегічного призначення України "Єдність"	28.06.94 р. № 574	м. Вінниця, вул. Червоноармій-ська, 1, т.27-20-67	Голова Топольцев В.Ф.
468	Міжнародна Асоціація судновласників чорноморського басейну	29.06.94 р. № 575	м. Одеса, вул. Гоголя, 4	Президент Лук'янченко С.О.
469	Українське Вакуумне товариство	05.07.94 р. № 576	м. Київ, пр.Вернадського, 36, т. 444-32-20	Голова Черепін В.Т.
470	Азербайджанський громадсько-культурний Центр України ім. Нізамі Гянджеві	06.07.94 р. № 577	м. Київ, вул. Червоно-армійська, 3	Голова Алішов Н.
471	Український комітет міжнародної Ради з питань пам'яток і визначених місць _______	11.07.94р. №578	м. Київ, вул. Смірнова-Ласточкіна, 20, т. 212-10-48	Президент Прибега Л.В. ^•Ш
472
В'єтнамська община на Україні
22.07.94 р. № 580
м. Київ, бул. Дружби Народів, З-б, кв. 1
Президент Нгуен Ба Шау
473
Українське товариство кріобіології і кріомедицини
22.07.94 р. № 581
м. Харків, вул. Переяслівська, 23, т.72-41-43
Директор Грищенко В. І.
474
Асоціація професійних бухгалтерів України
25.07.94 р. № 582
м. Київ, бул. Шевченка, 5, готель "Україна", кім. 104
Голова Юхниця Є.Л.
475
Асоціація болгарських національно-культурних товариств та організацій України
26.07.94 р. №583
м. Одеса, вул. Свердлова, 83, к. 916
Президент Каражеков Ф.П.
476
Українська Асоціація викладачів зарубіжної літератури
26.07.94 р. № 584
м. Київ, вул. П. Тичини, 17
Президент Ковбасенко Ю.І.
477
Федерація керівників аудиторських фірм України
27.07.94 р. № 585
м. Київ, вул. Підгірна, 1, кім. 35-а
Президент Корнієнко Г.В.
478
Асоціація українських мореплавців
29.07.94 р. № 586
м. Одеса, вул. Суворова, 1
Президент Бакаєв Г.А.
480 481
482
483
Асоціація соціальної підтримки і захисту
колишніх співробітників спецслужб України "Співдружність"____________
Українська Молодіжна Екологічна Ліга Товариство "Україна - Нідерланди"
О4.08.94 р. № 587
04.08.94 р. № 588
М. Київ, вул. ЩерОакова, 45 "а"
Голова КоЕґгун Г.К.
05.08.94 р. № 589
м. Київ, вул. Вишгородська, 19
------_-------------•-----------------------
м. Київ, вул. Лютеранська, 19-6, т.462-02-82
Голова Кирильчук І.Г. Голова Філенко В.П.
.-----------------------------•------           ' —
Всеукраїнський комітет оборони прав людини
09.08.94 р. № 590
м. Київ-99, вул. Заслонова, З
Асоціація "Україна - Бельгія"
11.08.94р. №591
484
Громадська організація "Міжнаціональний конгрес "Злагода"
12.08.94р. №592
м. Київ, вул. Предславинська, 28, т.268-71-22
__
м. Київ, вул. Кругло-університетська, 46
Голова Вансовська Л.В. Президент Федів 1.1.
Президент Музиченко Р.Є.
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485	Міжнародна Асоціація "Допомога родинам Чорнобиля"	18.08.94р. N2593	м. Київ, пр-т Маяковського, 11, П. 4, т.547-1 5-58	Президент Бацула Г.І.
486	Товариство "Україна - Південно-Африканська республіка"	15.09.94р. №594	м. Київ, вул. Ежена Потье, 20	Президент Свінціцький В.М.
487	Асоціація іай-до, кендо та кабудо України	28.09.94 р. № 595	м. Дніпродзержинськ, вул. Ковалевича, 3/113, т. 3-67-62	Президент Сівачук Ю.О.
488	Асоціація лоцманів України	03.10.94 р. № 596	м. Миколаїв, вул. Айвазовсько-го, 5-а, к. 57, т. 25-04-65	Президент Бездапьний В. В.
489	Національна Асоціація кредитних спілок України	05.10.94р. №597	м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, т.219-41-92	Президент Козинець П.М.
490	Українська асоціація системної ендимотерапії	10.10.94р. №598	м. Київ, вул. Народного ополчення, 5, т. 488-62-24	Президент Коваленко В.М.
491	Міжетнічна педагогічна асоціація УкраїниТовариство"Україна-Бєларусь"	17.10.94р. №599	м. Київ, вул. Жилянська, 88, к. 21 , т. 220-67-83	Президент Войцеховський Ю.С.
492	Українське відділення неурядової організа-ції	20.10.94р. №600	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Походня І.К.
493	"Центр просвітницьких програм Махш"	24.10.94р. №601	м. Київ, вул. С.Сосніних, 12, кв. 8, т.474-53-54	Директор Раймонд Ле Клер
494	Громадська організація "Ділова спілка півдня України"	04.11.94р. №602	м. Ялта, вул. Бірюкова, 1 6, т.31-88-63	Голова Потапенко С.В.
495	Український альянс демократичної молоді	10.11.94р. №603	м. Київ, вул. Драйзера, 2-а, кв. 144	Голова Драч С.В.
496	Міжнародна термоелектрична академія	15.11.94р. №605	м. Чернівці, вул. Дубинська, 9-а	Президент Анатичук Л.І.
497	Всеукраїнський комітет підтримки програми Організації Об'єднаних Націй щодо навколишнього середовища	21.11.94р. №606	м. Київ, вул. Володимирська, 64	Президент Шеляг-Сосонко Ю.Р.
498	Всеукраїнське наукове товариство ортопедів-травматологів	25.11.94р. №607	м. Харків, вул. Пушкінська, 80, т. 43-02-86	Голова Корж О.О.
499	Українська Академія триботехніки	25.11.94р. №608	м. Київ, вул. Слов'янська, 28, кв. 42	Президент Назаренко П.В.
500	Конфедерація Армянських общин	28.11.94р. №609	м. Сімферополь, вул. Леніна, 9	Секретар Микаелян К.З.
501	Українське православне братство	28.11.94р. №610	м. Київ, вул. Пушкіна, 36	Голова Шевченко О.Є.
502	Український філософський фонд	29.11.94р. №611	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 401, т.228-81 -24	Президент Бистрицький Є.К.
503	Міжнародна федерація мистецтв "Дракон"	29.11.94р. №612	м. Полтава, вул. Куйбишева, 20-а, т. 58-64-96	Президент Кицько П.
504	Міжнародна громадська організація "Ліга народної дипломатії Республіки Крим"	08.12.94р. №613	м. Сімферополь, вул. Автомобілістів, 2	Президент Жданов-Луценко М.І.
505	Інвалідна асоціація настільного тенісу України "Інвант Україна"	23.12.94р. №615	м. Київ, вул. Голосіївська, 10, кв. 121	Президент Онищук С.М.
506	"ВАЙВАМ"	23.12.94р. №616	м. Київ, вул. Ентузіастів, 3, кв. 65, т. 555-74-97	Президент Худікофф К.С.
507	Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України"	28.12.94р. №618	м. Київ, вул. Михайлівська, 22-г, к. 78	Голова Пастуленко Т.Б.
508	Українська асоціація звільнених у запас кадрових військовослужбовців	03.01.95р. №619	м. Київ, вул. Мельникова, 81, т.213-72-16	Президент Ларін Л.К.
509	Українське-Австрійське товариство	11.01.95р. №620	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	П резидент Затонський Д. В .
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510	Всеукраїнське жіноче товариство ім. Олени Теліги	13.01.95р. №622	м. Київ, вул. Січневого повстання, 6	Голова Кобець О.С.
511	Товариство землевпорядників України	13.01.95р. №623	м. Київ, вул. Грушевського, 10, кім. 31 4, т.293-93-77	Бондаренко Б. І.
512	Міжнародна академія біоенерготехнологій	13.01.95р. №624	м. Київ, вул. Прорізна, 8, т.224-31-47	Президент Ткаченко В.А.
513	Міжнародна академія наук з апіфітотерапії і бджільництва	01 .02.95 р. № 626	м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 33-г	Президент Дудов І. О.
514	Міжнародний клуб культури та творчого співробітництва дітей та молоді "Колиска миру"	03.02.95 р. № 627	м. Чернівці, вул. Червоно-армійська, 5, т. 5-05-00	Президент Пілаш І. В.
515	Українське товариство оцінювачів	10.02.95р. №628	м. Київ, вул. Інститутська, 25	Голова Коваль О. В
516	Товариство "Україна-КНДР"	14.02.94р. №629	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Головко Д.Б.
517	Українська асоціація регіональних наук	20.02.95 р. № 630	м. Донецьк, вул. Університетська, 77	Президент Чумаченко М.Г.
518	Українська християнська ліга молоді	21 .02.95 р. № 631	м. Київ, вул. Лепсе, 43-а, кв. 35	Президент Шкелебей 1. 1.
519	Всеукраїнська асоціація біологів рослин	27.02.95 р. № 632	м. Київ, пр-т Глушкова, 2, корп.12	Президент Гродзинський Д.М.
520	Асоціація стоматологів України	01 .03.95 р. № 634	м. Київ, вул. Зоологічна, 1 , т.213-83-38	Президент Данилевський М.Ф.
521	Міжнародна Християнська Асоціація	06.03.95 р. № 635	м. Тернопіль, Старий Парк, 1	Голова Білак С.Д.
522	Історичне товариство Нестора-літописця	06.03.95 р. № 636	м. Київ, вул. Володимирська, 64, к. 343, Т. 224-09-71	Президент Толочко П.П.
523	Всеукраїнське братство ОУН-УПА ім. Генерала Романа Шухевича-Тараса Чупринки	31 .03.95 р. № 637	м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 , к. 626, т. 3-72-94	Голова Зеленчук М.Ю.
524	Всеукраїнська асоціація студентів і молодих спеціалістів, які займаються економікою і управлінням	03.04.95 р. № 638	м. Київ, пр. Комарова, 1	Президент Барська О. О.
525	"Україна - Йорданія"	10.04.95р. №639	м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 5, к. 24, т. 261-72-14	Президент Луцький Г.М.
526	Міжнародна Конфедерація інвалідів Чорнобиля	12.04.95р. №640	м. Київ, вул. Тростянецька, 8-6, к. 352	Варивода А. Й.
527	Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації	13.04.95р. №641	м. Київ, бул. Шевченка, 60, т.244-19-82	Голова Лобанова Л.С.
528	Асоціація міжнародного співробітництва "Атлантична рада України"	14.04.95р. №642	м. Київ, пр. Перемоги, 37	ПрезидентГречанов В. О.
529	Українське дитячо-юнацьке товариство "СІЧ"	17.04.95р. №643	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21 , корп.19, К. 9, Т. 290-63-41	Наказний Отаман Скребцов Б. І.
530	Центральний галузевий фізкультурно-спортивний клуб "Харчовик"	19.04.95р. №644	м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, кім. 516	Голова Жихарев Ю.В.
531	Український пресовий клуб	19.04.95р. №645	м. Київ, Хрещатик, 21 , к. 1 1 1 , т. 229-24-25	Голова Лабунський В.О.
532	Адвентистська медична асоціація України	20.04.95 р. № 646	м. Київ, вул. Лук'янівська, 9-6	Президент Зубарєв Г.П.
533	Товариство "Україна - Іспанія"	04.05.95 р. № 647	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Табачник Д.В.
534	Українське громадське об'єднання хворих множинною склерозою	04.05.95 р. № 648	м. Київ, вул. Малишко, 3, к. 193 т. 543-84-71	Голова Ярош О.А.
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535	Українська федерація працівників недержавних служб безпеки	05.05.95 р. № 649	м. Київ, бул. Шевченка, 54/1	ПрезидентОнищенко Г.Г.
536	Асоціація нумізматів України	06.05.95 р. № 650	м. Київ, вул. Почайнинська, 27	Голова Шамін О.С.
537	Всеукраїнська спілка кобзарів	10.05.95р. №651	м. Київ, бул. Шевченка, 50-52	Голова Горбатюк В.Г.
538	Українське товариство охорони птахів	10.05.95р. №652	м. Київ, пр-т Глушкова, 65	Голова Адамацька Т.Б.
539	Міжнародна асоціація сприяння розвитку середнього класу та ринкової економіки в Україні (Асоціація "Середній клас")	16.05.95р. №653	м. Київ, вул. Володимирська, 21/20	Голова Шелест В.
540	Асоціація народних депутатів України попередніх скликань Верховної Ради	22.05.95 р. № 654	м. Київ, пл. Л. Українки, 1 , к. 601	Президент Кислий П.С.
541	Товариство "Україна - Албанія"	23.05.95 р. № 655	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Романова Н.В.
542	Українська Асоціація вчителів натурального планування родини	24.05.95 р. № 656	м. Київ, вул. Воровського, 20	Голова Максименко Л.І.
543	Українське товариство стійкого розвитку	Г24.05.95 р. № 657	м. Київ, вул. Палладіна, 34	БалюкГ.І.
544	Всеукраїнська асоціація управління інвестиціями	25.05.95 р. № 658	м. Київ, вул. Володимирська, 60, к. 416	Президент Лисенко В.С.
545	Українська екологічна спілка "Врятування від Чорнобилів"	07.06.95 р. № 659	м. Київ, просп. Глушкова, 32, кв. 115	Голова Корбецький Є. В.
545	Асоціація українських стипендіатів ДААД	09.06.95 р. № 660	м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп.18, к. 328	Президент СтрижакТ.Г.
547	"Українська федерація Таїландського боксу Муей-Тай"	22.06.95 р. № 661	м. Одеса, вул. Єкатеринінська, 8/1 0	Президент Труханов Г.Л.
548	Міжнародний центр "Енергетика та інформатика XXI століття"	30.06.95 р. № 662	м. Київ, пр. 50-річчя Жовтня, 2-6	Голова Цендровський В. А.
549	Всеукраїнське об'єднання "Вітчизна"	04.07.95 р. № 663	м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4-6	Голова Мартиросян В.А.
550	Асоціація ливарників України	06.07.95 р. № 664	м. Київ, бул. Вернадського, 34/1	Президент Найдек В.Л.
551	Українське Ентомологічне товариство	10.07.95р. №665	м. Київ, вул. Хмельницького, 1 5	Президент Долін В.Г.
552	Міжнародне громадське об'єднання "Вінницьке земляцтво"	10.07.95р. №666	м. Київ, вул. Хмельницького, 26	Голова Безносюк В.Д.
553	Міжнародна Асоціація Слов'янського Єднання ім. П. А. Столипіна	13.07.95р. №667	м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, кв. 11	Голова Меліков А.В.
554	Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти	14.07.95р. №668	м. Київ, вул. Володимирська, 85	Ніколаенко С.М.
555	Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики	17.07.95р. №669	м. Київ, вул. Боженка, 11	Голова Троїцький В. О.
556	Асоціація студентів-медиків України	17.07.95р. №670	м. Ужгород, пл. Корятовича,1/31	Президент Бенедик О. І.
557	Асоціація "Україна - Непал"	21 .07.95 р. № 671	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Валеня І.Ю.
558	Всеукраїнська федерація роботодавців і товаровиробників	25.07.95 р.№ 672	м. Київ, Хрещатик, 34, т. 228-30-69	Голова Євтухов В. І.
559	Федерація Грецьких товариств України	28.07.95 р. № 674	м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129. т.34-62-13	Голова Проценко О. І.
560	Українська бібліотечна Асоціація	01 .08.95 р № 675	м. Київ, вул. Чигоріна, 14	Президент Пашков В.С.
561	Міжнародна Асоціація Кікбоксингу "Майстер"	04.08.95 р. № 677	м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 27, т. 419-36-40	Президент Нагібін О.Г.
562	Українське об'єднання військовослужбовців запасу та у відставці	16.08.95р. №678	м. Харків, пр. Леніна, 38	Голова Іванцов В.М.
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563	Молодіжний оздоровчий фонд "Берегиня"	16.08.95р. №679	м. Київ, вул. Хмельницького, 44	Голова Поліщук С. В.
564	Всеукраїнське громадське об'єднання "Союз миролюбних сил "Батьківщина"	28.08.95 р. № 680	м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 1 , к. 307	Голова ПрісняковВ.Ф.
565	Міжнародна Рада сприяння розвитку агропромислового комплексу та інших галузей економіки України	14.09.95р. №681	м. Київ, вул. Борщагівська, 97-6	Не визначено
566	Всеукраїнське жіноче об'єднання "Солідарність"	18.09.95р. №682	Харківська обл., м. Балаклія, майдан Ростовцева, 23	Голова Гошовська В.А.
567	Міжнародна спілка громадських організацій "Міжнародний антифашистський комітет"	19.09.95р. №683	м. Київ, вул. Арсенальна, 5	Голова Шлаєн С.А.
568	Українське товариство сприяння соціальним інноваціям	25.09.95 р. № 684	м. Київ, вул. Шовковична, 12, т.291-51-07	Афонін Е.А.
569	Світовий конгрес Українських юристів	0610.95р. №685	м. Київ, вул. Білоруська, ЗО	Президент Стретович В.
570	Асоціація патологів України	16.10.95р. №687	м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 26	Не визначено
571	Всеукраїнський союз робітників	19.10.95р. №688	м. Київ, вул. Депутатська, 7, к. 34	Голова Бондарчук О. В.
572	Асоціація авторів наукових відкриттів України	19.10.95р. №689	м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 2-а	Президент Булаї А.Ф. ______ . _______________ • — ^ —
573	Міжнародна асоціація захисту тварин	23.10.95р. №690	м. Київ, вул. Ломоносова, 7, кв. 46	Віце-президент Попова М. Є.
574	Всеукраїнська асоціація	25.10.95р. №691	м. Київ, вул Червоноармійська, 56	Голова Омельчук В.А.
4
575	Громадська організація "Інститут посткомуністичного суспільства"	26.10.95р. №692	м. Київ, вул. Леонтовича, 5, к. 406	Президент Полохало В. І.
576	Українська Асоціація молодих юристів	02.11.95р. №694	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4	Президент Сірий М.І.
577	Українська громадська організація "Асоціація зброярів України"	04.11.95р. №695	м. Київ, вул. Ново-Костянтинівська, 1	Голова Недригайло В.
578	Громадська організація "Спорт-благовіст"	16.11.95р. №696	м. Київ, вул. Гру шевського, 28/2	Президент Бака М.М.
579	Всеукраїнська спілка організаторів реклами "Реклама-Світ"	21.11.95р. №697	м. Київ, Хрещатик, 15	Президент Лука Р.І.
580	Асоціація аматорів собаківництва України	28.11.95р. №698	м. Київ, вул. Бажана, 96, кв. 261	Президент Левицький Р.Г.
581	Українська Рада танцю	29.11.95р. №699	м. Львів, вул. П.Панча, 26/13	Співголова Бусь І. В.
582	Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "ПАННА"	30.11.95р. №700	м. Харків, Держпром. під'їзд 6, т.47-17-61	Президент Хрисанова С.Ф.
583	Міжнародна асоціація слов'янсько-німецького культурного та ділового партнерства	12.12.95р. №701	м. Київ, вул. Остапа Вишні, 9, к. 21	Голова Правління Костерєв Ю.О.
584	Всеукраїнська Асоціація "Канінг Шалом"	21.12.95р. №702	м. Київ, вул. Тичини, 5-а, кв. 20	Президент Базанов М.Л.
585	Міжнародна громадська організація "Спілка підривників України"	22.12.95р. №703	м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 40, ВПП "Кривбасвибухпром"	Президент Борисов В. І.
586	Українська федерація спортивної медицини	28.12.95р. №704	м. Київ, вул. Тарасівська, 6	Президент Стороженко В.А.
587	Асоціація хірургів-косметологів України	28.12.95р. №705	м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 61	Президент Гліченко О. І.
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588	Всеукраїнська громадська організація "Жінки України"	28.12.95р. №706	м. Київ, вул. Саксаганського, 73	Голова Понеділко В.Г.
589	Всеукраїнське громадське об'єднання інвалідів Чорнобиля, інших осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи "Єдність" (Анульовано Наказом Міністра № 71/5 від 20.10.97 р.)	28.12.95р. №707	м. Харків, вул. Морозова, 7	Президент Короп О.О.
590	Українська асоціація китайців	12.01.96р. №708	м. Київ, вул. Голосіївська, 7	Голова Сяо Фей
591	Міжнародне благодійне ритуальне Чорнобильське об'єднання "Емпатія"	25.01.96р. №710	м. Київ, Харківське шосе, 7	Президент Кухарчук В.Д.
592	Громадська організація "Християнсько-демократична молодь України"	26.01.96р. №711	м. Київ, вул. В.Василевської, 6, кв. 85	Голова Ярема О. Й.
593	Міжнародна громадська організація "Фонд сприяння карному розшуку"	01.02.96р. №712	м. Київ, вул. Жилянська, 49/51	Президент Гора В.Х.
594	Всеукраїнське товариство захисту та сприяння розвиткові духовної культури народу України "Прометей"	09.02.96р. №713	м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 22, кв. 156	Голова Кудін В.
595	Українська світова спілка професійних учителів	13.02.96р. №714	м. Київ, вул. Горького, 4/6	Голова Хорошковська О.Н.
596	Асоціація "Спільний простір"- АСП	16.02.96р. №715	м. Київ, вул. Мельникова, 36/1	Президент НестерякЮ.В.
597	Товариство меліораторів та водогосподарників України	21.02.96р. №716	м. Київ, вул. Васильківська, 37	Голова Коваленко П.І.
598	Асоціація власників літальних апаратів	21.02.96р. №717	м. Київ, вул. Гогопівська, 22/24, к. 1105	Президент Зенченко А. В.
599	Міжнародна громадська організація "Асоціація "Нова музика"	22.02.96р. №718	м. Одеса, пр. Миру, 4, к. 33	Голова Цепколенко К.С.
600	Українська протиепілептична ліга	22.02.96р. №719	м. Київ, вул. Фрунзе, 103-а	Президент Музичук Л.Є.
601	Асоціація психіатричних медичних сестер України	04.03.96 р. № 720	м. Київ, вул. Фрунзе, 103	Президент Федик Т.В.
602	Всеукраїнська ліга українських жінок	06.03.96 р. № 721	м. Київ, Хрещатик, 21/111	Голова ГусякД.Ю.
603	Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка	12.03.96р. №722	м. Київ, вул. Володимирська, 57, кім. 15	Голова Погрібний А.Г.
604	Всеукраїнське наукове та професійне товариство ім. Миколи Міхновського	12.03.96р. №723	м. Київ, Хрещатик, 21, к. 111	Головний науковий секретар Манько Ю.П.
605	Асоціація фахівців з нерухомості (ріелтерів) України	12.03.96р. №724	м. Київ, Кріпосний провулок, 4	Голова Найдьонов М.І.
606	Міжнародна громадська організація "Торговий дім Україна - В'єтнам"	14.03.96р. №725	м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80	Президент Даниленко А.І.
607	Міжнародна громадська організація "Всесвітній Російський Собор"Міжнародна організація	22.03.96 р. № 726	м. Київ, вул. Драгоманова, 5, к. 354	Голова Одинцов М.Г.
608	"Дитячий культурно-просвітницький центр"	05.04.96 р. № 727	м. Київ, вул. Липська, 16	Президент Байда Л.Ю.
609	Асоціація політичних психологів України	05.04.96 р. № 728	м. Київ, вул. Паньківська, 3	Президент Слюсаревський М.
610	Всеукраїнська Асоціація молодих дизайнерів і стилістів	10.04.96р. №729	м. Київ, вул. Хмельницького. 44, к. 211	Голова Пінчук О,П.
611	Українська спілка психотерапевтів	11.04.96р. №730	м. Львів, вуп. Кульпарківська, 95	Президент Коробов О.О.
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612	Спілка підприємців малих, середніх І приватизованих підприємств України	1 1. 04:96 р. №731	м. Київ, бул. Шевченка, 16, кім. 104	Президент Якусевич Б. В.
613	Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів і наркологів України	11.04.96р. №732	м. Харків, вул. Ак.Павлова, 46	Голова Волошин П.В.
614	Спілка християнсько-демократичної молоді України	12.04.96р. №733	м. Київ, вул. Інститутська, 25	Голова Павленко Ю.О.
615	Всеукраїнське товариство "Україна -Алжир"	16.04.96р. №734	м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп.1, к. 119	Президент Шеховцов В. І.
616	Українське математичне товариство	17.04.96р. №735	м. Київ, вул. Терещенківська, 3	Президент Скрипник І. В.
617	Асоціація співробітників служб безпеки Українських банків	17.04.96р. №736	м. Київ, вул. Лєскова, 9	Президент Шелудько Г.П.
618	Міжнародний спортивно-стрілецький клуб "Сапсан"	19.04.96р. №737	Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова, 29	Президент Кізько Ю-А.
619	Ліга діячів заповідної справи України	24.04.96 р. № 738	м. Київ, вул. Терещенківська, 2	Голова Андрієнко Т.Л.
620	Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)	07.05.96 р. № 739	м. Київ, вул. К.Маркса, 11, кв. 50	Президент Мошинська Н.М.
621	Українська асоціація Паблік Рілейшнз	15.05.96р. №740	м. Київ, вул. Грушевського, 3	Президент Почепцов Г.Г.
622	Всеукраїнське учнівське творче об'єднання Культурних, Розумних, організованих, кмітливих, спритних "КРОКС"	17.05.96р. №741	Київська обл., Фастівський р-н, смт. Борова, вул. Фастівська, 41	Голова Косенко В.М.
623	Асоціація скаутів України	28.05.96 р. № 742	м. Ялта, вул. Ленінградська, 14/1, т.32-37-1 4	Президент Бочарніков В.А.
624	Всеукраїнське громадське об'єднання "Українська кінологічна федерація"	30.05.96 р. № 743	м. Одеса, вул. Базарна, 32	Президент Бєлкін Д.О.
625	Асоціація ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології	07.06.96 р. № 745	м. Київ, вул. Героїв Севастополя, ЗО, т. 483-96-79	Президент Нікішин Л.Ф.
626	Асоціація вчителів російської мови та літератури України	07.06.96 р. № 746	м. Київ, вул. Прорізна, 1 9	Голова Корсаков В. О.
627	Клуб військових інженерів України	17.06.96р. №747	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, к. 19	Президент Іващенко П.М.
628	Освітній науково-методичний центр "Україна - Діаспора"	21 .06.96 р. № 748	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Голова Хорошковська О.Н.
629	Спілка рекламістів України	26.06.96 р. № 749	м. Київ, вул. Верхній Вал, 2	Голова Рудаков В. О.
630	Українська асоціація "Міжнародна Амністія"	01 .07.96 р. № 750	Львівська обл., м. Драгобич, вул. Княгині Ольги, 12, кв. 29	Голова Маринович М.
631	Спілка працівників будівельного комплексу України	02.07.96 р. № 752	м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 4/6	Президент Череп В. І.
632	Міжнародна асоціація пластичної хірургії "Гідрофільні імплантанти"	15.07.96р. №754	м. Київ, вул. Топстого, 5-а/1 , кв. 3	Президент Павлик Б. І.
633	Міжнародна спілка українських підприємців	16.07.96р. №755	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Голова Кравчук Л.М.
634	Українська асоціація студентів-правників	17.07.96р. №756	м. Київ, вул. Саксаганського, 41	Президент Бігун В.С.
635	Українська асоціація Професійних Психологів	01 .08.96 р. № 757	м. Київ, вул. Паньківська, 2	Президент Титов В.М.
636	Українська асоціація щелепно-лицевих хірургів та хірургів-стоматологів	01 .08.96 р. № 758	м. Київ, вул. Підвисоцького, 4	Президент Тимофєєв О. О.
637	Асоціація юристів у галузі фінансового і банківського права України	06.08.96 р. № 759	м. Київ, вул. Госпітальна, 12	Президент Селіванов А.О.
638	Всеукраїнська спілка громадських об'єднань "Координаційна Рада громадських об'єднань інвалідів та постраждалих від Чорнобильської катастрофи"	06.08.96 р. № 760	м. Київ, вул. Козача, 75/2	Президент Сопошенко П.В.
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639	Конгрес Української інтелігенції	06.08.96 р. № 761	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Голова Драч 1.
640	Міжнародне об'єднання громадян "Допомога"	06.08.96 р. № 762	м. Київ, вул. Раскової, 11	Президент Турпак М.П.
641	Товариство психологів України	14.08.96р. №763	м. Київ, вул. Паньківська, 2	Президент Киричук О. В.
642	Всеукраїнська Асоціація Кримських караїмів "Кримкарайпар"	16.08.96р. №764	м. Сімферополь, вул. Чехова, 1 3, т. 27-08-55	Голова Кочен Ю.Б.
643	Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні	20.08.96 р. № 765	м. Київ, вул. Павлівська, 11 -г	Голова Васильєв В.П.
644	Товариство податкових консультантів України	20.08.96 р. № 766	м. Київ, вул. Димитрівська, 71 , к. 406, т.211-37-02	Президент Кольга В.Д.
645	Академія наук суднобудування України	21 .08.96 р. № 767	м. Миколаїв, пр. Героїв Сталін-граду, 9	Президент Романовський Г.Ф.
646	Всеукраїнська Асоціація театральних аматорів	29.08.96 р. № 768	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21 , к. 5	Президент Пакунов В.П.
647	Всеукраїнська асоціація "Афганці Чорнобиля"	02.09.96 р. № 769	Київська обл., м. Славутич, Білгородський квартал, 4	Голова Тимченко О.Ю.
648	Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України	04.09.96 р. № 770	м. Київ, вул. Володимирська, 71	Голова Савченко А.І.
649	Українська група міжнародної асоціації з охорони промислової власності	10.09.96р. №771	м. Київ, вул. Рейтерська, 119	Президент Лапо В.М.
650	Товариство конфліктологів України	10.09.96р. №772	м. Київ, вул. Командарма Каменева, 8, к. 53	Президент Гірник А.М.
651	Міжнародне громадське об'єднання жертв Чорнобильської катастрофи "Відгомін Чорнобилю"	12.09.96р. №773	м. Київ, вул. Інститутська, 25	Голова Лабунський І.Г.
652	Українська гільдія журналістів-аграрників	19.09.96р. №774	м. Київ, Хрещатик, 27-а	Голова Крот Ю.Ф.
653	Спілка Української молоді в Україні	19.09.96р. №775	м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 6, кв. 8	Голова Симчич І.М.
654	Всеукраїнська еко-журналістська Асоціація	19.09.96р. №776	м. Кривий Ріг, вул. Українська, 60, кв. 55	Президент Козак В.
655	Українська Асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів	20.09.96 р. № 777	м. Київ, вул. Зоологічна, 1 , к. 337	Президент Маланчук В. О.
656	Товариство народних цілителів України	20.09.96 р. № 778	м. Київ, вул. Толстого, 9	Голова Попова В.С.
657	Всеукраїнська спілка громадських об'єднань "Трудова Україна"	24.09.96 р. № 779	м. Київ, вул. Ф.Пушиної, 49, к. 184	Голова Божко О.М.
658	Ліберальне молодіжне об'єднання	26.09.96 р. № 780	м. Київ, вул. Січневого повстання, 16	Голова Попик Я. В.
659	Міжнародне об'єднання громадян "Фонд соціального захисту "Зв'язнівці Чорнобиля"	26.09.96 р. № 781	м. Київ, вул. Кіквідзе, 39	Президент Поноженко О. В.
660	Всеукраїнська спортивна громадська організація "Федерація футболу України"	30.09.96 р. № 782	м. Київ, вул. Ульянових, 1	Президент Пустовойтенко В.П.
661	Міжнародна громадська організація "Міжнародна кадрова Академія"	03.10.96р. №783	м. Київ, вул. Фрометівська, 2	Президент Щокін Г.В.
662	Міжнародна громадська організація "Україна - В'єтнам"	11.10.96р. №784	м. Київ, вул. Кіквідзе, 14	Президент Тхань Тхань Зай
663	Всеукраїнська Асоціація викладачів економіки	14.10.96р. №785	м. Харків, пр. Леніна, 9-а	Президент Сіроштан М.А.
664	Міжнародна громадська Асоціація "Адідук"	16.10.96р. №786	м. Київ, пров. Тверський Тупик, 3	Директорат
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665	Українське науково-медичне товариство онкологів	17.10.96р. №787	м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43	Голова Ганул В.Л.
666	Українська туристична асоціація	17.10.96р. №788	м. Київ, вул. Вишгородська, 12	Президент Лойко Є. В.
667	Міжнародний фонд інвалідів Чорнобиля "Чорнобиль-Надія"	21.10.96р. №789	м. Київ, вул. Ярославська, 39-в	Президент Гладкий В.М.
668	Спілка вчителів-полонистів України	21.10.96р. №790	м. Київ, вул. Саксаганського, 99, к. 4	Голова Головатенко О.Д.
669	Міжнародна асоціація "Мир, екологія, розвиток - МЕР"	31.10.96р. №791	м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 8	Президент Котляров С.Ю.
670	Федерація організацій інвалідів з дитинства та батьків дітей-інвалідів України	31.10.96р. №792	м. Харків, пл. Свободи, 5, к. 15	Голова Підпружніков П.М.
671	Всеукраїнська спілка сімейних дитячих будинків	04.11.96р. №793	м. Харків, вул. Полтавський шлях, 184. к. 109, т. 72-40-25	Президент Май Т.М.
6/2	Асоціація Гайдів України	04.11.96р. №794	м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, кв. 8	Гулевська Г.В.
673	Українська Асоціація Євро-Атлантичного співробітництва	05.11.96р. №795	м. Київ, пров. Чекістів, 1-а, кв. 4	Президент Носок П.Т.
674	Спілка інженерів національно-технічного університету України	11.11.96р. №796	м. Київ, пр. Перемоги, 37	Президент Бобир М.І.
675	Міжнародна громадська організація "Асоціація Слобожанщина"	12.11.96р. №797	м. Київ, Рильський провулок, 10	Голова Матвєєв В.Г.
676	Громадська організація "Асоціація дезинфекціоністів України"	15.11.96р. №798	м. Київ, вул. Деггярівська, 25	Президент Грицай І.М.
677	Асоціація мужніх татусів України	18.11.96р. №799	Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Жовтневої Революції, 36/21	Президент Коновалов Є. В.
678	Міжнародне благодійне Чорнобильське дитяче об'єднання "Гармонія дитинства"	21.11.96р. №800	м. Київ, Харківське шосе, 7	Президент Агеєва Т.Б.
679	Всеукраїнська громадська організація "Клуб прихильників Ірини Білик"	02.12.96р. №801	м. Київ, просп. Оболонський, 18	Президент Нікітін Ю.В.
680	Міжнародне об'єднання громадян "БЛАГО"	03.12.96р. №802	м. Київ, вул. Червоноармійська, 65	Президент Хоменко Ю.М.
681	Українська Асоціація карате-до "ЗКІ-Укоаїна"	03.12.96р. №803	м. Суми, вул. 2-га Харківська, 1	Президент Денисенко С.А.
682	Асоціація роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки	1 6/1 2/96 р. №804	м. Київ, вул. Гр.Сковороди, 5	Президент Хотлубей Ю.Ю.
683	Асоціація співробітників незалежних журналів	18.12.96р. №805	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Віце-Президент Полохало В. І.
684	Всеукраїнська громадська організація "Всестильова федерація східних единоборств та бойових мистецтв сходу"	19.12.96р. №806	м. Донецьк, пр. Ілліча, 58-а	Президент Медвєдєв В. В.
685	Всеукраїнська Асоціація працівників підприємств нафтопродуктозабезпечення	19.12.96р. №807	м. Київ, вул. Васильківська, 2	Президент Корбан О. Б.
686	Міжнародна організація "Громадянська ініціатива"	19.12.96р. №808	м. Київ, вул. Шовковична	Голова Магапь М.І.
687	Міжнародна громадська організація "Академія людини"	19.12.96р. №809	м. Київ, пров. Чекістів, 6	Президент Іванова І. В.
688	Асоціація хіміотерапевтів України	20.12.96р. №810	м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7	Президент Фещенко Ю.І.
689	Всеукраїнська Асоціація видавців та розповсюджувачів преси	24.12.96р. №811	м. Київ, вул. Уманська, 31 , к. 13	Президент РудницькийА.Й.
690	Міжнародна Діабетична Асоціація України	30.12.96р. №813	м Київ, бул. Л. Українки, 21-а	Президент Петренко Л.
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691	Український інформаційний форум	30.12.96р. №814	м. Київ, вул. Червоноармійська, 45-8	Президент Жадан О. В.
692	Ліга професіонального боксу	31.12.96р. №815	м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 5	Президент Зав'ялов М.М.
693	Міжнародна Асоціація перукарів	09.01.97р. №816	м. Київ, пр-т Перемоги, 50	Президент Бондаренко Т.О.
694	Федерація УШУ (ГУНФУ та ЦІГУН України)	09.01.97р. №817	м. Київ. вул. Кибальчича, 11 -в	Президент Матулевський М.А.
695	Асоціація акушерів-гінекологів України	09.01 .97 р. № 8)8	м. Київ. Червонозоряний проспект, 2	Президент Венцківський В.М.
696	Міжнародна асоціація "СВЕМА"	17.01.97р. №819	м. Київ, вул. Червоноармійська, 114, кв. 16	Президент Огієнко Л.О.
697	Міжнародна громадська організація "Асоціація ділового співробітництва"	29.01 .97 р. № 820	м. Київ, пр-т Перемоги, 7-6	Президент Суата Карабулута
698	Асоціація педіатрів України (всеукраїнська громадська організація)	30.01 .97 р. № 821	м. Київ, вул. Мануїльського, 8	Президент Лук'янова О.М.
699	Наукове медичне товариство геронтологів і геріатрів України (всеукраїнська громадська організація)	31 .01 .97 р. № 822	м. Київ, вул. Вишгородська, 67	Голова Правління Безруков В. В.
700	Українсько-Британська асоціація викладачів бухгалтерського обліку та аудиту (міжнародна громадська організація)	31 .01 .97 р. № 823	м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1	Віце-Президент Кужельний М.В.
701	Всеукраїнське братство "Асоціація економіст"	07.01 .97 р. № 824	м. Київ, вул. Саксаганського, 88, кв. 28	Михайлюк А.К.
702	Міжнародний клуб "СТАЛКЕР"	12.02.97р. №825	м. Луганськ, вул. Якіра, 2/108	Президент Поліщук Д. І.
703	Федерація Кіокушин карате України	12.02.97р. №826	м. Київ, вул. Райдужна, 13-6	Президент Близнюк С.В.
704	Всеукраїнський центр прес-клубів "Україна - Форум"	14.02.97р. №827	м. Київ, вул, Димитрова, 5	Голова Правління Рильський М.Г.
705	Асоціація Молодих Українських Політиків і Політологів	18.02.97р. №828	м. Київ, Хрещатик, 5	Президент Білоус А. О.
706	Українське товариство клінічної лабораторної діагностики	19.02.97р. №829	м. Київ, вул. Січневого повстання, 23	Президент Громашевська Л.Л.
707	Всеукраїнська громадська організація "Наші діти"	27.02.97 р. № 830	м. Одеса, вул. Черняховського, 13	Голова Пашко І.В.
708	Асоціація сприяння розвитку і співробітництва "Україна - Ізраїль"	03.03.97 р. № 831	м. Київ, вул. Золотоворітська, 6	Президент Табаков Л.М.
709	Українська асоціація ім. Сухомлинського	06.03.97 р. № 832	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 8	Голова Савчина М.В.
710	Міжнародна асоціація ветеранів підрозділів антитерору "Альфа"	13.03.97р. №833	м. Київ, вул. Січневого повстання, 21 , к. 9	Президент Скорохватов С.
711	Міжнародна асоціація україно-марок-канської дружби	14.03.97р. №834	м. Київ, вул. Леонтовича, 5	Президент Горовий В. В.
712	Міжнародна асоціація професійних каскадерів (Україна)	14.03.97р. №835	м. Київ, пр-т Перемоги, 44	Президент Грошевой А.В.
713	Всеукраїнське об'єднання "Соціальна справедливість"	24.03.97 р. № 837	м. Київ, Львівська пл., 8, к. 1818	Голова Герасимов І.О.
714	Вітрильна крейсерська спілка України	25.03.97 р. № 838	м. Одеса, Французький бульвар, 60, корп. 6	Командор Рябченко О. В.
715	Всеукраїнське об'єднання ветеранів	27.03.97 р. № 839	м. Київ, бул. Шевченка, 37/122	Голова Юхновський І.Р.
716	Об'єднання студіюючої молоді "Зарево"	27.03.97 р. № 841	м. Київ, вул. Січневого повстання, 6	Голова Генералюк В. В.
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717	Українська федерація спортивного танцю	27.03.97 р. № 842	м. Київ, вул. Еспланадна, 42	Президент Пінчук С.І.
718	Українське наукове медичне товариство пікарів-оториноларингологів	08.04.97 р. № 843	м. Київ, вул. Зоологічна, 3	Голова Заболотний Д.І.
719	Міжнародна громадська організація "Форум лідерів бізнесу України"	10.0497р. №844	м. Київ, вул. Смоленська, 31/33	Не зазначено
720	Федерація карате-до України	15.04.97р. №845	м. Донецьк, вул. Багратіона, 27, к. 16	Президент Марков В. В.
721	Шевченкове братство України	18.04.97р. №846	м. Київ, вул. Тверська, 6	Голова Даниленко Ю.
722	Федерація тхеквондо України	22.04.97 р. № 847	-	-
723	Виставкова Федерація України	22.04.97 р. № 848	м. Київ, вул. Васильківська, 11 /11, т.226-27-33	Осика С.Г.
724	Спілка "Чеська національна Рада України"	23.04.97 р. № 849	м. Київ, вул. Ген. Вітрука, 3/11 , кв. 5, т. 444-76-36	Голова Мухіна Л.Ф.
725	Асоціація лікарів ендоскопістів України	23.04.97 р. № 850	м. Київ, вул. Братіславська, 3, т. 263-43-33	Тофан А. В.
726	Всеукраїнська громадська організація "Захист"	05.05.97 р. № 851	м. Київ, вул. Грушевського, 28/2	Президент Власенко В.Г. (565-08-34)
727	Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська рекламна коаліція"	05.05.97 р. № 852	м. Київ, вул. Костьольна, 8, кв 24, т. 228-50-85	Кошечкіна Т.Ю.
728	Ліга жінок-виборців України "50/50"	05.05.97 р. № 853	м. Київ, вул. П.Мирного, 3, кв. 21, т.290-37-43	Голова Кобелянська Л.С.
729	Ленінська комуністична спілка молоді України (ЛКСМУ)	№ 854	м. Київ, вул. Борисоглібська, 7	Боженко О. В.
730	Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників "Фактор"	20.05.97 р. № 855	м. Київ, вул. Вишгородська, 19	Президент Вербицький В. В.
731	Всеукраїнська громадська організація "Українська професіональна ліга контактних єдиноборств"	№856	м. Київ, вул. М.Расковоі, 1	Президент Крутов В.В.
732	Всеукраїнська громадянська організація "Української Федерації Кіокушинкай Карате"	26.05.97 р. № 857	м. Вінниця, вул. Соборна, 7, а/с 281	Голова Лященко В.Г.
733	Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Демократичні перетворення України"	26.05.97 р. № 858	м. Київ, вул. Госпітальна, 12	Керівник Гоншарук 0.
734	Українська асоціація приватних судовласників	29.05.97 р. № 859	м. Київ, вул. Фрунзе, 9	Президент Михайлов В.С.
735	Українське громадське об'єднання сприянню хворим на цукровий діабет "Українська діабетична федерація"	02.06.97 р. № 860	м. Київ, вул. Вишгородська, 69	
736	Всеукраїнська асоціація організацій "МАККАБІ"	03.06.97 р. № 861	м. Харків, Червоношкільна набережна, 18	Голова Бєлостоцький М.Б.
737	Асоціація інвалідів-пацієнтів Професора Васильєва В.М.	06.06.97 р. № 862	м. Київ, вул. Ольжича, 11-а, кв. 4. Т.440-93-43	Біда І.А.
738	Міжнародна громадська організація "Центр проектів та програм розвитку"	04.06.97 р. № 863	м. Київ, бул. Дружби Народів, 28, т. 269-59-98	СоляникА.І.
739	Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування	10.06.97р. №864	м. Львів, вул. С.Бендери, 12, корпус 2, к. 601, т.398-61 6	Дорожинський О.Л.
740	Всеукраїнська асоціація лізингу "УКРЛІЗИНГ	10.06.97р. №865	м. Київ, вул. Л.Толстого, 23/1	Пинзеник В.М.
741	Центр міжнародної освіти і наукових	11 .06.97 р. № 866	м. Донецьк, пр. Театральний, 1 3 к. 258, т. 93-27-94	Ступін О.Б.
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742	Партія "СОЮЗ"	11.06.97р. №867	Крим, м. Сімферополь, вул. Крупської, 5/9	Голова Савченко С.Б.
743	Всеукраїнська партія трудящих	11.06.97р. №868	м. Київ, бул. Дружби Народів, 5	ВернигораЛ.М.
744	Міжнародне громадське об'єднання "Координаційна асамблея по фінансуванню, реконструкції та розвитку"	13.06.97р. №869	м. Київ, вул. Заньковецької, 5/2, кв. 80	Степанов О.Г
745	Міжнародна громадська організація "Центр сприяння житловим та муніципальним реформам"	24.06.97 р. № 870	м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, т. 296-27-78	Бухалов О.Ю.
746	Федерація гімнастики України	27.06.97 р. № 871	м. Київ, вул. Інститутська, 1	_
747	Міжнародна громадська організація "Ліга підприємців та інвесторів"	27.06.97 р. № 872	м. Київ, вул. Горького, 26/26	Президент Мороз А.Г.
748	Міжнародна громадська асоціація "Подолання"	07.07.97 р. № 873	м. Київ, вул. Л. Українки, 26, к. 715	Голова Правління Білецька І.П.
749	Федерація волейболу України (ФВУ) Всеукраїнська громадська організація	07.07.97 р. № 874	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 13, оф.5, т.224-23-26	Президент Сидоренко М.Я.
750	Асоціація ділового співробітництва Україна - Республіка Корея	07.07.97 р. № 875	м. Київ, вул. Володимирська, 4	Президент Шнилко О.С.
751	Міжнародний Рух "3-є тисячоліття: Гармонія Людини, Суспільства та Природи"	07.07.97 р. № 877	Харківська обл., м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 35-а	Президент Чернишова О.Ю.
752	Федерація України зі спортивної аеробіки і фітнесу	07.07.07 р. № 878	м. Київ, вул. Еспланадна, 42, к. 503	Президент Пасічна Т.В.
753	Всеукраїнський Єврейський конгрес Всеукраїнська громадська організація	11.07.97р. №879	м. Київ, Печорський узвіз, 1/14	Президент Рабінович В.З.
754	Всеукраїнський клуб шанувальників пива	11.07.97р. №880	м. Київ, вул. Сагайдачного, 37а	През. Мирошниченко В.Г.
755	Підйомна транспортна академія наук України	11.07.97р. №881	м. Одеса, пр. Шевченка, 1, корп.7, кім. 208	Президент Семенкж В.Ф.
756	Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу	16.07.97р. №882	м. Київ, вул. Л.Гавро, 7-а	Голова Костицький В. В.
757	Українська федерація гімнастики	16.07.97р. №883	м. Київ, вул. Еспланадна, 42	Президент Туріщева Л.І.
758	Федерація автомобільного спорту	16.07.97р. №884	м. Київ, пр. Перемоги, 52/2	Президент Орлов В.Г.
759	Всеукраїнська громадська організація "Федерація Акробатичного Рок-н-Ролу України	24.07.97 р. № 885	Крим, м. Сімферополь, вул. Червоноармійська, 148-а	Президент Філімонов І. В.
760	"Всеукраїнська громадська організація інвалідів Чорнобиля "Прип'ять"	29.07.97 р. № 887	м. Київ, вул. Бальзака, 8-в, к. 433	Науменко А. І.
761	Всеукраїнська федерація гольфу	30.07.97 р. № 888	м. Київ, вул. Пушкінська, 35-а	Спіженко Ю.П.
762	Всеукраїнська громадська організація "Спілка перукарів України"	31 .07.97 р. № 889	м. Київ, вул. М. Кривоноса, 4	Президент Антонюк О.С.
763	Українська гільдія головних редакторів засобів масової інформації	31 .07.97 р. № 890	м. Київ, вул. Хрещатик, 27-а	Голова Боденчук В. І.
764	Українська федерація спорту з собаками	06.08.97 р. № 891	м. Донецьк, вул. Челюскінців, 189, т.91-63-8	Президент Самсонов С.А.
765	Всеукраїнська федерація бойових мистецтв	06.08.97 р. № 892	м. Київ, вул. М.Раскової, 1 , т.517-33-27	Президент Попович А.В.
766	Міжнародна слов'янська академія	06.08.97 р/ № 893	м. Київ, вул. Велика Житомирська, 28	-
767	Міжнародна академія сімейної медицини нетрадиційних та природних методів лікування	06.08,97 р. № 894	м. Запоріжжя, вул. Козача, 35, т.2-68-14	Кошля В. І.
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768	Наукове товариство ім. Шевченка	08.08.97 р. № 895	м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 21, т.34-12-29	Голова Романів О.М.
769	Громадська організація "Фонд "Молода Україна"	14.08.97р. №896	м. Львів, пр-т Шевченка, 23	Голова Криворучко Ю.З.
770	Асоціація кулінарів України	14.08.97р. №897	м. Київ, вул. Кіото, 19, т. 228-73-02	Мазаракі А. А.
771	Федерація каратингу України	14.08.97р. №898	м. Київ, Кловський узвіз, 8, т.293-81-88	Кияниченко І.С.
772	Народно-демократичне об'єднання "Нова Україна" (спілка)	19.08.97р. №899	м. Київ	Кушнарьов Є.
773	Асоціація "Всеукраїнський мобільний зв'язок"	20.08.97 р. № 900	м. Харків, пр-к Саммеровський, 1	Голова Ради Шекера О.Д.
774	Українська гільдія журналістів-аграрників	19.09.96р. №774	м. Київ, Хрещатик, 27-а	Крот Ю.Ф.
775	Міжнародна асоціація "Українсько-австрійський аграрний центр"	27.08.97 р. № 901	м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 69, т. 35-55-44	Іванків Я.Л.
776	Всеукраїнське об'єднання власників житла	28.08.97 р. № 902	м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98	Асадчев В.М.
777	Міжнародна федерація "В'єт-Во-Дао"	03.09.97 р. № 903	м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5, к. 12	Ле Вань Тхань
779	Всеукраїнська громадська організація "Аналітичний центр"Українські джерела"	03.09.97 р. № 904	м. Київ, пр-Гагаріна, 27, к. 216	Карта шов Л.П.
780	Всеукраїнський студентський фехтувальний клуб "Єхо-Гарт"	05.09.97 р. № 905	м. Харків, вул. Отакара Яроша, 1 4	ПрокопенкоІ.Ф. (68-06-19)
781	Українська спілка освітян	11.09.97р. №906	м. Київ, бул. Шевченка, 14	Гуменюк В.О.
782	Міжнародна громадська організація "Кавказький дім"	11.09.97р. №907	м. Київ, пр. Науки, 20	Мурзабеков Б. Я.
783	Всеукраїнська асоціація працівників підприємств по виготовленню та реалізації окулярної оптики "Укроптика"	15.09.97р. №908	м. Київ, вул. Січневого Повстання, 10	Голова Девко В.Ф.
784	Асоціація інфекціоністів України	1 6.09.97 р, №909	М.Тернопіль	Андрейчин М.А.
785	Всеукраїнське громадське об'єднання "Україна - Надія - Відродження"	16.09.97р. №910	м. Київ, вул. І.Франка, 9, к. 40	Голова Правління ЛІтаврін А.В.
786	Українська асоціація нефрологів	18.09.97р. №911	м. Київ, пр.Вернадського, 85-68	Пиріг Л.А.
787	Всеукраїнське громадське об'єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України	18.09.97р. №912	м. Київ, вул. Воровського, 45, т.216-35-05	Вінський Й. В.
788	Союз експертів України	18.09.97р. №913	м. Донецьк вул. Лівенка, 4	Новоселецький І.М.
789	Асоціація української національно-демократичної преси	22.09.97р. №914	м. Київ, вул. Маршала Гречка, 13, кв. 814	Карпенко В.О.
790	Українська федерація французького боксу "Сават"	22.09.97р. №915	м. Одеса, вул, Люсдорфовська (Чорноморська) дорога, 5/320	Вологіков Г.О.
791	Вітрильна федерація України	22.09.97р. №916	-	Гуреєв В.М.
792	Асоціація підприємців, торговців та промисловців "Українсько-ізраїльська торгова палата"	22.09.97р. №917	м. Київ, Печорський узвіз, 1/14	Голова Рабінович В.З.
793	Спілка кооператорів та підприємців України	23.09.97р. №918	м. Київ, вул. Лабораторна, 11	Наумов В.С.
794	Всеукраїнський енергетичний комітет	23.09.97р. №919	м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4	Щеберстов О.М.
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795	Комітет сприяння розбудові української державності	25.09.97 р. № 920	м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 53	Маслокюв К.А.
796	Міжнародна громадська організація "Асоціація Алжирських ділових людей в Україні"	26.09.97 р. № 921	м. Київ, вул. Стратигічне шосе, 1 5	Лютрані Ларбі
797	Спортивна федерація незрячих України	26.09.97 р. № 922	м. Київ, вул. Глибочицька	Осадчій О.М.
798	Українська національна асамблея	29.09.97 р. № 923	м. Київ, вул. Строкача, 6	Вітович О. В.
799	Українська асоціація остеопорозу	02.10.97р. №924	м. Київ, вул. Вишгородська, 67	Повороднюк В. В.
800	Всеукраїнська громадська організація "Жінки і діти України"	02.10.97 р. № 925	м. Київ, пр.Вернадського, 85, кв. 68	Комарова А. І.
801	Всеукраїнська асоціація жінок-підприємниць	03.10.97р. №926	м. Київ, вул. Вернадського, 85, кв. 68	Комарова А. І.
802	Товариство "Україна - Туркменістан"	03.10.97р. №927	м. Київ, вул. Почайнінська, 38/44	Садиков О. В.
803	Українська спілка інвалідів (УСІ)	03.10.97р. №928	м. Київ, вул. Гарматна, 39-А	Чечін І.В.
804	Всеукраїнська громадська організація "Діти Великої Вітчизняної війни"	07.10.97р. №929	м. Київ, вул. Вишгородська, 34/1 , кв. 98	Татарінцева О.В.
805	Міжнародна фундація сприяння ринку	07.10.97р. №930	м. Київ, вул. Воровського, 22	Соколенко С.І.
806	Українська асоціація по металевим конструкціям	10.10.97р. №931	Донецька обл., м. Макіївка, вул. Державна, 2	Горохов Є. В.
807	Партія "Реформи і порядок"	24.10.97р. №932	м. Київ, вул. Димитрова, 14-6	Пинзеник В.М.
808	Спілка працівників житлово-комунального господарства України	30.10.97р. №934	м. Київ, вул. Димитрова, 24	ОніщукІ.І.
809	Міжнародна асоціація "Лазер і здоров'я"	31.10.97р. №935	м. Харків, майдан Незалежності, 4	Коробов А.М.
810	Партія регіонального відродження України	06.11.97р. №936	м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 7, кв. 5	Рибак В.В.
811	Асоціація українських письменників	13.11.97р. №937	м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, корп. 3, кім. 116	Покальчук Ю.В.
812	Асоціація урологів України	14.11.97р. №938	м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а	Возіанов О.Ф.
813	Асоціація молодих підприємців України	14.11.97р. №939	м. Київ, вул. Ш. Руставєлі, 25	Дзеба В.В.
814	Всеукраїнська громадська організація "Економіка, екологія, право"	19.11.97р. №940	м. Київ, вул. Кутузова, 8	Биструшкін Г.Г.
815	Об'єднання ветеранів квартирно-будівельного комплексу Збройних Сил України	20.11.97р. №941	м, Київ, вул. Артема, 59	Куниця А.М.
816	Міжнародна громадська організація "Асоціація Донеччина"	20.11.97р. №942	м. Київ, пров. Рильського, 10	Ляшко В. І.
817	Федерація шахів України	24.11.97р. №943	м. Київ, вул. Еспланадна, 42	Бик І.С.
818	Федерація альпінізму і скелелазіння України	24.11.97р. №944	м. Київ, вул. Еспланадна, 42	Шуміхін В.С.
819	Партія мусульман України	25.11.97р. №945	м. Донецьк, пр. Маршала Жукова, 1	Брагін Р.Є.
820	Всеукраїнське об'єднання власників нерухомості	26.11.97р. №946	м. Київ, вул. Ульянових, 1 1	ЦибухВ.І.
821	Асоціація "Приватна освіта України"	28.11.97р. №947	м. Дніпропетровськ, вул. Юних Ленінців, 24	Самойленко Н.В.

