
 
ПРОЕКТ 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності» 
 

 
 

Верховна Рада України постановляє:  

 
I. Внести до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) такі  
зміни:  

1. Статтю 34 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) 

доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту: 

“Профспілки, їх об’єднання є власниками майна профспілок, їх об’єднань 

колишнього Союзу РСР і УРСР, розташованого на території України та яке 
станом на 24 серпня 1991 року перебувало у їх віданні, володінні та/або 

користуванні і використовується профспілками, їх об’єднаннями для 
забезпечення мети, визначеної  статтею 2  цього Закону. До такого майна 
виключно можуть належати адміністративні будівлі, інші споруди та майно, 

призначені для розміщення профспілок, їх об’єднань, провадження діяльності, 
пов’язаної з навчанням профспілкових кадрів, підвищенням рівня їх знань щодо 

правового, економічного та соціального захисту працівників, а також майно 
санаторно-лікувального призначення, але не більше ніж один об’єкт на 

території відповідної області, для забезпечення державної підтримки та 
сприяння профспілкам у оздоровленні та реабілітації членів профспілок. 

Перелік зазначеного майна затверджується Кабінетом Міністрів України за 
пропозицією Фонду державного майна України. До такого переліку майна може 

бути включено майно, яке повернуто у державну власність за рішеннями судів 
України.  

Майно профспілок, їх об’єднань колишнього Союзу РСР і УРСР, 
розташоване на території України та яке станом на 24 серпня 1991 року 

перебувало у їх віданні, володінні та/або користуванні та не включено до 
переліку майна, зазначеного у частині четвертій цієї статті, є власністю держави 
та може надаватися профспілкам, їх об’єднанням у користування відповідно до 

законодавства.”. 



У зв’язку з цим частини четверту — сьому вважати відповідно частинами 
шостою — дев’ятою. 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.  

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк: 

затвердити переліки майна, передбаченого частиною четвертою статті 34 

Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;  

забезпечити реєстрацію прав власності за державою в особі 

уповноваженого органу виконавчої влади на державне майно, не включене до 
переліку майна, зазначеного у частині четвертій статті 34 Закону України “Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;  

забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
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