
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності 

Громадської організації «Атлетичний клуб «Арнольд»

ГО «АК «Арнольд» було створено 1 червня і зареєстровано 21 червня 2016 року 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Статутною метою діяльності ГО «АК «Арнольд» є сприяння розвитку 
фізкультури і спорту в Україні, задоволення та захист спільних законних інтересів 
членів ГО «АК «Арнольд» щодо фізкультурно-спортивної діяльності; нейтралізація 
чинників, які становлять загрозу фізичному і моральному здоров’ю громадян України; 
протидія поширенню вживання наркотиків, алкоголю і тютюну; пропаганда здорового 
способу життя.

Фактичною підставою для створення ГО «АК «Арнольд» стали протиправні дії 
працівників Подільської районної в місті Києві, які одноосібно прийняли рішення про 
припинення діяльності спортивного клубу (тренажерного залу) розташованого понад 
двадцять років в частині нежитлового приміщення по вул. Межова, 15. У зв’язку з 
цим, а також враховуючи те, що півтора роки вказане приміщення було зачинено і 
знаходилось в занедбаному стані, на зібранні спортсменів-аматорів, які багато років 
займались у вказаному клубі, було прийнято рішення створити громадську 
організацію для захисту своїх прав, засновниками якої виступили три особи.

Починаючи з літа 2016 року ГО «АК «Арнольд» неодноразово зверталась до 
керівництва Подільської РДА з пропозицією за рахунок ГО «АК «Арнольд» провести 
ремонт приміщення по вул. Межова, 15, та відновити у ньому тренування для 
силових видів спорту (пауєрліфтинг, важка атлетика, тощо), або на таких самих 
умовах передати в користування ГО «АК «Арнольд» приміщення по 
просп. Г.Гонгадзе, 32-г, яке так само понад п’ять років занепадало без ремонту, хоча 
раніше також понад двадцять років використовувалось для тренувань з силових 
видів спорту.

Всі наші прохання і пропозиції відкидаються керівництвом Подільської РДА, яке 
навіть не виконує протокольне доручення Постійної комісії Київради з питань освіти, 
науки, сім'ї, молоді та спорту від 5 квітня 2017 року, яким Подільській районній в місті 
Києві державній адміністрації доручено розглянути прохання ГО «АК «Арнольд» та 
запропонувати альтернативне приміщення для спортивної діяльності клубу.

В свою чергу, керівництво Подільської РДА, та підконтрольного йому ПРЦК 
«Поділ» всіляко намагаються створити ілюзію добросовісного використання майна 
громади для організації фізкультурно-спортивного дозвілля мешканців району, а 
також намагаються дискредитувати ГО «АК «Арнольд» і не допустити відновлення 
спортивних клубів з силової підготовки. Ремонти в приміщеннях спортивних клубів 
були ініційовані лише після наших звернень, але виключно з метою в будь-який 
спосіб усунути ГО «АК «Арнольд» від користування вказаними приміщеннями.

Таким чином, наразі ГО «АК «Арнольд» змушене протистояти чиновникам 
Подільської РДА, які відверто протидіють нашій організації у справі захисту прав на 
тренування з силової підготовки.

ГО «АК «Арнольд» було розроблено Програму розвитку силових видів спорту, 
яка спрямована на пропаганду масової фізичної культури і зайняття видами спорту, 
що формують атлетичний розвиток молоді, як фізично здорового і сильного 
потенціалу суспільства. Також вказана Програма передбачає реалізацію можливості, 
за рахунок незначних фінансових витрат ініціативних громадян, з а б е ^ ^ Щ « ^ ^ ^ ,  
ефективну фізкультурно-спортивну діяльність із залученням ш и р о к ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ;  
населення, та покликана забезпечити ефективний тренувальний процесДл| 
громадян, включаючи напрямок спрямованих на підвищення рівну) 
підготовки військовозобов’язаних громадян. 4*
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На даний час, ГО «АК «Арнольд» не має можливості реалізовувати Програму 
розвитку силових видів спорту, через перешкоди створені керівництвом Подільської 
РДА в отриманні необхідного приміщення.

Натомість ГО «АК «Арнольд» не полишає наміру захистити порушені 
посадовцями права на зайняття фізичною культурою і спортом на житловому масиві 
«Виноградар», а також реалізує інші статутні завдання щодо розроблення і 
впровадження заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя, 
зайняття фізкультурою і спортом.

Так, ГО «АК «Арнольд» літом 2016 року провело інвентаризацію спортивних 
майданчиків розташованих на вулицях житлового масиву «Виноградар» і продовжує 
таку діяльність з метою примусити керівництво Подільської РДА до реального 
задоволення потреб мешканців району в зайняттях фізичною культурою. На даний 
час керівництво Подільської РДА цинічно вважає, що для мешканців району створено 
достатньо умов для фізичної культури, при цьому надає неправдиву інформацію про 
розташування спортивних майданчиків в місцях, де їх ніколи не було.

Для визначення ступеню негативного впливу від вживання алкоголю і тютюну, 
ГО «АК «Арнольд» проведено дослідження кількісних показників поширення торгівлі 
алкоголем і тютюном,та доступу громадян до цих шкідливих товарів, а також чинності 
обмежень щодо їх вживання.

З метою формування пропозицій до депутатів Київської міської ради, проведено 
аналіз нормативних актів Київради на предмет сприяння розвитку фізичної культури і 
спорту, а також протидії поширенню вживання алкоголю і тютюну.

В межах виконання статутних завдань ГО «АК «Арнольд», також заплановано 
реалізацію низки інформаційних заходів метою яких є усунення нормативних та 
інших перешкод для підтримки розвитку фізичної культури і спорту.

інформація про діяльність ГО «АК «Арнольд» розповсюджується серед 
зацікавлених осіб, в тому числі за допомогою мережі Інтернет.

8 травня 2017 року МЕХНЮК О.П.


