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   №_______________
На № 3211-03/45446-03 від 14.09.2021
На № 42044/0/1-21 від 09.09.2021

Міністерство економіки України

Щодо проєкту Закону України
 

На виконання пункту 2 протоколу наради під головуванням Прем’єр-
міністра України від 03.09.2021, за результатами опрацювання проєкту Закону 
України «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР» (далі – проєкт Закону), надісланого 
листом Мінекономіки від 14.09.2021 № 3211-03/45446-03, Фонд державного 
майна України (далі – Фонд) в межах повноважень, визначених чинним 
законодавством України, повідомляє.

Зауваження до вказаного проєкту Закону, які Фонд надавав листом від 
21.04.2021 № 10-24-8939, враховані Мінекономіки частково, в зв’язку з чим 
Фонд погоджує проєкт Закону із зауваженнями, а саме.

Пропонуємо частину четверту статті 2 проєкту Закону викласти у такій 
редакції:

«4. Суб’єктом управління майном, зазначеним у частинах другій та третій 
цієї статті, є орган, в особі якого судом визнано право власності за державою 
або на користь якого витребувано майно з чужого незаконного володіння у 
державну власність.».

Частину другу статті 3 проєкту Закону пропонуємо викласти у такій 
редакції:

«2. Заходи щодо витребування майна з чужого незаконного володіння 
здійснює Фонд державного майна України.».

Абзаци четвертий та п’ятий підпункту другого пункту другого статті 5 
проєкту Закону виключити, а абзац перший підпункту другого пункту другого 
статті 5 проєкту Закону викласти у такій редакції:

«2) доповнити пункт 2 частини першої статті 7 Закону України «Про 
управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради 
України, 2006 р., № 46, ст. 456) підпунктами «л» і «м» такого змісту:».

У абзаці другому підпункту другого пункту другого статті 5 проєкту 
Закону слова «у разі якщо Кабінетом Міністрів України не прийнято рішення 
про визначення суб’єкта управління таким майном» пропонуємо виключити.

У свою чергу абзац другий пункту третього статті 5 проєкту Закону 
пропонуємо замінити абзацами такого змісту:
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«протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом затвердити 
перелік майна, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону;

протягом двох років з дня затвердження переліку майна, яке підлягає 
витребуванню згідно зі статтею 3 цього Закону, забезпечити координацію і 
спрямування заходів щодо витребування такого майна;».

Додаток: порівняльна таблиця до проєкту Закону на 5 арк. в 1 прим

Голова Фонду           Дмитро СЕННИЧЕНКО

Антон Карпенко 200-34-53 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

 до проєкту Закону України «Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 

колишнього Союзу РСР» 
№ проєкт Мінекономіки пропозиції Фонду 

 Стаття 2. Правовий режим майна громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 

1. Правонаступником майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР є держава. 

2. Майно загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР є державною 

власністю. 

3. Майно, що було створено після 24 серпня 1991 

року з використанням майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР третіми особами, є спільною частковою власністю 

держави та таких третіх осіб. 

4. Суб’єкт управління майном, що зазначено в 

частині другій та третій цієї статті визначається у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 2. Правовий режим майна громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 

1. Правонаступником майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР є держава. 

2. Майно загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР є державною 

власністю. 

3. Майно, що було створено після 24 серпня 1991 

року з використанням майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР третіми особами, є спільною частковою власністю 

держави та таких третіх осіб. 

4. Суб’єктом управління майном, зазначеним у 

частинах другій та третій цієї статті, є орган, в особі 

якого судом визнано право власності за державою або 

на користь якого витребувано майно з чужого 

незаконного володіння у державну власність. 

 Стаття 3. Витребування майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього 

Союзу РСР з чужого незаконного володіння  

1. Майно загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з 

частиною другою статті 2 цього Закону є державною 

власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у 

будь-яких осіб, а також територіальних громад, підлягає 

витребуванню в судовому порядку. 

Стаття 3. Витребування майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього 

Союзу РСР з чужого незаконного володіння  

1. Майно загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з 

частиною другою статті 2 цього Закону є державною 

власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у 

будь-яких осіб, а також територіальних громад, підлягає 

витребуванню в судовому порядку. 
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2. Заходи щодо витребування майна з чужого 

незаконного володіння, а також забезпечення 

ідентифікації майна, визначеного частиною першою цієї 

статті, та затвердження переліків такого майна здійснює 

Фонд державного майна України. 

3. У разі встановлення у судовому порядку, що 

набувач майна є добросовісним, він має право на 

відшкодування понесених ним витрат відповідно до 

положень статті 390 Цивільного кодексу України. 

2. Заходи щодо витребування майна з чужого 

незаконного володіння здійснює Фонд державного 

майна України. 

 

 

3. У разі встановлення у судовому порядку, що 

набувач майна є добросовісним, він має право на 

відшкодування понесених ним витрат відповідно до 

положень статті 390 Цивільного кодексу України. 

 Стаття 5. Прикінцеві положення  

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів 

України: 

1) доповнити частину першу статті 268 Цивільного 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2003 р., № 40–44, ст. 356) пунктом 8 такого змісту: 

«8) на вимогу Фонду державного майна України, 

інших органів державної влади стосовно витребування з 

чужого незаконного володіння майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього союзу 

РСР.»; 

2) доповнити пункт 2 частини першої статті 7 Закону 

України «Про управління об’єктами державної 

власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., 

№ 46, ст. 456) підпунктами «л», «м», «н», «о» такого 

змісту: 

«л) здійснює повноваження з управління майном, яке 

витребувано у судовому порядку з чужого незаконного 

Стаття 5. Прикінцеві положення  

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за 

днем його опублікування. 

2. Внести зміни до таких законодавчих актів  

України: 

1) доповнити частину першу статті 268 Цивільного 

кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 

2003 р., № 40–44, ст. 356) пунктом 8 такого змісту: 

«8) на вимогу Фонду державного майна України, 

інших органів державної влади стосовно витребування з 

чужого незаконного володіння майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього союзу 

РСР.»; 

2) доповнити пункт 2 частини першої статті 7 

Закону України «Про управління об’єктами 

державної власності» (Відомості Верховної Ради 

України, 2006 р., № 46, ст. 456) підпунктами «л» і «м» 

такого змісту: 

«л) здійснює повноваження з управління майном, 

яке витребувано у судовому порядку з чужого 
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володіння відповідно до Закону України «Про правовий 

режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР», у разі якщо 

Кабінетом Міністрів України не прийнято рішення про 

визначення суб’єкта управління таким майном; 

м) здійснює заходи щодо витребування в судовому 

порядку майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з 

частиною другою статті 2 Закону України «Про правовий 

режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР» є державною 

власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у 

будь-яких осіб, а також територіальних громад; 

н) забезпечує ідентифікацію майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР, яке згідно з частиною другою статті 2 Закону 

України «Про правовий режим майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР» є державною власністю і перебуває у володінні 

та/або користуванні у будь-яких осіб, а також 

територіальних громад та підлягає витребуванню в 

судовому порядку; 

о) затверджує переліки майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР, яке згідно з частиною другою статті 2 Закону 

України «Про правовий режим майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 

РСР» є державною власністю і перебуває у володінні 

та/або користуванні у будь-яких осіб, а також 

незаконного володіння відповідно до Закону України 

«Про правовий режим майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) колишнього 

Союзу РСР; 

 

м) здійснює заходи щодо витребування в судовому 

порядку майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з 

частиною другою статті 2 Закону України «Про правовий 

режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР» є державною 

власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у 

будь-яких осіб, а також територіальних громад; 

виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

виключити 
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територіальних громад та підлягає витребуванню в 

судовому порядку»; 

3) у статті 15 Закону України « Про оренду 

державного та комунального майна» (Відомості 

Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25): 

частину другу доповнити абзацом вісімнадцятим 

такого змісту: 

«неприбуткові громадські організації, які є 

правонаступниками загальносоюзних громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР та 

здійснюють свою діяльність в частині соціально-

трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів 

– громадян України для розміщення таких громадських 

організацій на площі об’єктів нерухомого майна, яке 

витребувано у судовому порядку у цих громадських 

організацій відповідно до Закону України «Про 

правовий режим майна загальносоюзних громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР»; 

абзац другий частини третьої викласти у такій 

редакції: 

«Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та 

дитячим громадським об’єднанням, молодіжним 

центрам, реабілітаційним установам для осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним 

депутатам України і депутатам місцевих рад, 

громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної 

спрямованості, утвореним ними закладам фізичної 

культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим 

частини другої цієї статті, закладам охорони здоров’я, 

 

 

3) у статті 15 Закону України « Про оренду 

державного та комунального майна» (Відомості 

Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25): 

частину другу доповнити абзацом вісімнадцятим 

такого змісту: 

«неприбуткові громадські організації, які є 

правонаступниками загальносоюзних громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР та 

здійснюють свою діяльність в частині соціально-

трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів – 

громадян України для розміщення таких громадських 

організацій на площі об’єктів нерухомого майна, яке 

витребувано у судовому порядку у цих громадських 

організацій відповідно до Закону України «Про правовий 

режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР»; 

абзац другий частини третьої викласти у такій 

редакції: 

«Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та 

дитячим громадським об’єднанням, молодіжним 

центрам, реабілітаційним установам для осіб з 

інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним 

депутатам України і депутатам місцевих рад, 

громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної 

спрямованості, утвореним ними закладам фізичної 

культури і спорту, визначеним абзацом чотирнадцятим 

частини другої цієї статті, закладам охорони здоров’я, які 
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які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

коронавірусною хворобою (COVID-19), неприбутковим 

громадським організаціям, визначеним абзацом 

вісімнадцятим частини другої цієї статті, що отримали в 

оренду державне та/або комунальне майно без 

проведення аукціону, заборонено використовувати його 

в комерційних цілях.». 

3. Кабінету Міністрів України: 

забезпечити у дворічний строк з дня набрання 

чинності цим Законом координацію і спрямування 

заходів щодо витребування зазначеного в статті 3 цього 

Закону майна, його інвентаризації, а також визначити 

суб’єктів управління таким майном; 

відсутнє положення  

 

 

під час підготовки у встановленому порядку проекту 

Закону України про Державний бюджет України на 

відповідний рік передбачити фінансування заходів, 

передбачених цим Законом. 

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

коронавірусною хворобою (COVID-19), неприбутковим 

громадським організаціям, визначеним абзацом 

вісімнадцятим частини другої цієї статті, що отримали в 

оренду державне та/або комунальне майно без 

проведення аукціону, заборонено використовувати його 

в комерційних цілях.». 

3. Кабінету Міністрів України: 

протягом одного року з дня набрання чинності цим 

Законом затвердити переліки майна, зазначеного у 

частині першій статті 3 цього Закону; 

 

протягом двох років з дня затвердження переліків 

майна, яке підлягає витребуванню згідно зі статтею 3 

цього Закону, забезпечити координацію і спрямування 

заходів щодо витребування такого майна; 

під час підготовки у встановленому порядку проекту 

Закону України про Державний бюджет України на 

відповідний рік передбачити фінансування заходів, 

передбачених цим Законом. 

 



Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим майна загальносоюзних 

громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР 

___________________________________

Цей Закон встановлює правові засади визначення суб’єктів                            
права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 
24 серпня 1991 року перебувало у віданні, володінні та/або користуванні 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
загальносоюзні громадські об’єднання (організації) колишнього                  

Союзу РСР — добровільні громадські організації та/або регіональні 
організаційні структури із статусом чи без статусу юридичної особи, які діяли 
на території Української РСР, крім творчих спілок колишнього Союзу РСР;

майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього 
Союзу РСР — розташовані на території України цілісні майнові комплекси, 
будівлі, споруди, нежитлові приміщення, інші матеріально-технічні ресурси 
підприємств, установ та організацій, які станом на 24 серпня 1991 року 
перебували у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) колишнього  Союзу РСР.

Стаття 2. Правовий режим майна громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР

1 Правонаступником майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР є держава. 

2. Майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР є державною власністю. 

3. Майно, що було створено після 24 серпня 1991 р.  з використанням 
майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього 
Союзу РСР третіми особами, є спільною частковою власністю держави та таких 
третіх осіб. 

4. Суб’єкт управління майном, що зазначено у частині другій та  третій 
цієї статті визначається у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
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Стаття 3. Витребування майна загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР з чужого незаконного 
володіння

1. Майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною другою статті 2 цього Закону є 
державною власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких 
осіб, а також територіальних громад, підлягає витребуванню в судовому 
порядку.

2. Заходи щодо витребування майна з чужого незаконного володіння, а 
також забезпечення  ідентифікації майна, визначеного частиною першою цієї 
статті, та затвердження переліків такого майна здійснює Фонд державного 
майна України.

3. У разі встановлення у судовому порядку, що набувач майна є 
добросовісним, він має право на відшкодування понесених ним витрат 
відповідно до положень статті 390 Цивільного кодексу України.

Стаття 4. Визнання недійсним рішення про створення юридичної 
особи

1. Правочини щодо створення після 24 серпня 1991 року на базі майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 
підприємств, установ та організацій можуть бути визнані недійсними в 
судовому порядку. 

Стаття 5. Прикінцеві положення

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

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) доповнити частину першу статті 268 Цивільного кодексу України 

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356) пунктом 8 
такого змісту:

“8) на вимогу Фонду державного майна України, інших органів державної 
влади стосовно витребування з чужого незаконного володіння майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу 
РСР.”;

2) доповнити пункт 2 частини першої статті 7 Закону України “Про 
управління об'єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України, 
2006 р., № 46, ст. 456) підпунктами “л”, “м”, “н”, “о” такого змісту: 
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“л) здійснює повноваження з управління майном, яке витребувано у 
судовому порядку з чужого незаконного володіння відповідно до Закону 
України “Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР”, у разі якщо Кабінетом Міністрів 
України не прийнято рішення про визначення суб’єкта управління таким 
майном;

м) здійснює заходи щодо витребування в судовому порядку майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, 
яке згідно з частиною другою статті 2 Закону України “Про правовий режим 
майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього 
Союзу РСР” є державною власністю і перебуває у володінні та/або 
користуванні у будь-яких осіб, а також територіальних громад;

н) забезпечує ідентифікацію майна загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною другою 
статті 2 Закону України “Про правовий режим майна загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР” є державною 
власністю і перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а також 
територіальних громад та підлягає витребуванню в судовому порядку;

о) затверджує переліки майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною другою статті 2 
Закону України “Про правовий режим майна загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР” є державною власністю і 
перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а також 
територіальних громад та підлягає витребуванню в судовому порядку.”;

3) у статті 15 Закону України “Про оренду державного та комунального 
майна” (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25): 

частину другу доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту: 
“неприбуткові громадські організації, які є правонаступниками 

загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 
та здійснюють свою діяльність в частині соціально-трудової, медичної та 
професійної реабілітації інвалідів — громадян України для розміщення таких 
громадських організацій на площі об’єктів нерухомого майна, яке витребувано 
у судовому порядку у цих громадських організацій відповідно до Закону 
України “Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР.”;

абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
“Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та дитячим 

громадським об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним установам 
для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним депутатам України і 
депутатам місцевих рад, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної 
спрямованості, утвореним ними закладам фізичної культури і спорту, 
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визначеним абзацом чотирнадцятим частини другої цієї статті, закладам 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
коронавірусною хворобою (COVID-19), неприбутковим громадським 
організаціям, визначеним абзацом вісімнадцятим частини другої цієї статті, що 
отримали в оренду державне та/або комунальне майно без проведення 
аукціону, заборонено використовувати його в комерційних цілях.”.

3. Кабінету Міністрів України:
забезпечити у дворічний строк з дня набрання чинності цим Законом 

координацію  і спрямування заходів щодо витребування зазначеного в статті 3 
цього Закону майна, його інвентаризації, а також визначити суб’єктів 
управління таким майном;

під час підготовки у встановленому порядку проекту Закону України про 
Державний бюджет України на відповідний рік передбачити фінансування 
заходів, передбачених цим Законом. 

              Голова 
Верховної Ради України 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про правовий режим майна 

загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР" (далі – проект Закону)

1. Мета
Проект Закону розроблено з метою встановлення правових засад визначення 

суб'єктів права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 
24.08.1991 перебувало у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних 
громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Постановою Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 "Про майно 

загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР"  встановлено, що 
тимчасово, до законодавчого визначення суб'єктів права власності майна 
загальносоюзних громадських організацій колишнього   Союзу РСР, зазначене майно 
є загальнодержавною власністю.

На сьогодні це питання законодавчо не врегульовано.
Наслідком відсутності відповідного закону є перехід до недержавних структур 

більшої частини майна загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу 
РСР, що переважно створювалося за рахунок державних капітальних вкладень.

Зазначене суперечить інтересам держави та потребує врегулювання на 
законодавчому рівні.

З 2011 року органи прокуратури заявляють позови у спорах щодо зазначеного 
майна в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, зокрема, до 
закладів професійних спілок і створених ними юридичних осіб.

В інтересах держави подано більш ніж 200 судових позовів щодо повернення у 
державну власність зазначеного майна. 

З метою виконання рішень судів України, що набрали законної сили, Фондом 
державного майна України вживаються заходи щодо здійснення реєстрації права 
власності на це майно за державою в особі Фонду.

Також слід звернути увагу на прийняте 09.10.2018 рішення Європейського суду 
з прав людини у справі "Фонд "Батьківська турбота" проти України" (заява                          
№ 5876/15). Зокрема, Європейським судом з прав людини зазначено про відсутність в 
Україні закону щодо правового статусу майна загальносоюзних громадських 
організацій колишнього Союзу РСР, розташованих на території України, 
інвентаризації майна таких організацій. Відсутність такого закону, в свою чергу, 
призвела до різного тлумачення національними судами того, яке саме майно 
належить таким організаціям. 

Огляд судової практики свідчить,  що позовні вимоги обґрунтовано тим, що 
спірне майно є державною власністю та у визначеному законодавством порядку у 
власність, зокрема, організаціям і закладам професійних спілок не передавалося, 
однак вони неправомірно володіють цим майном та оспорюють право власності 
держави на нього.

Про вказане свідчить, зокрема, постанова Ради Міністрів Української РСР від 
23.04.1960 № 606 "Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку 
Міністерства охорони здоров’я УРСР", згідно з якою профспілкам у відання було 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
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передано  санаторії, будинки та інше майно, згідно з додатками до зазначеної 
постанови.

Вирішуючи відповідні спори, суди виходять із того, що відповідно до 
Постанови Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943-ХІІ "Про майно 
загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР" тимчасово, до 
законодавчого визначення суб’єктів права власності майна загальносоюзних 
громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України, 
відповідне майно є загальнодержавною власністю.  

Після проголошення 24.09.1991 України незалежною демократичною 
державою відповідно до Закону України «Про  підприємства установи та організації 
союзного підпорядкування, розташованих на території України» встановлено, що 
майно та фінансові ресурси підприємств, установ та організацій союзного 
підпорядкування, розташовані на території України, є  державною власністю.

Таким чином, на теперішній час майно  загальносоюзних громадських 
організацій, яке розташоване на території України та  перебувало у їх віданні, є 
державною власністю, а питання визначення правового статусу такого майна 
залишається актуальним. 

3. Основні положення проекту акта
Проектом Закону передбачається встановити правові засади визначення 

суб’єктів права власності на розташоване на території України майно, яке станом на 
24.08.1991 перебувало у віданні, володінні та/або користуванні загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

Проектом  Закону передбачається визнати, що: 
- правонаступником майна загальносоюзних громадських об’єднань 

(організацій) колишнього Союзу РСР є держава; 
- майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього 

Союзу РСР є державною власністю;
- майно, що було створено після 24.08.1991 з використанням майна 

загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР 
третіми особами, є спільною частковою власністю держави та таких третіх осіб.

Витребування майна з чужого незаконного володіння пропонується 
здійснювати у судовому порядку. 

Законопроектом передбачається визначити, що заходи щодо витребування 
майна з чужого незаконного володіння здійснюватимуться Фондом державного майна 
України. 

Крім того, проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України 
“Про оренду державного та комунального майна”, передбачивши, що неприбуткові 
громадські організації, які є правонаступниками загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР та провадять свою діяльність в 
частині соціально-трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів, мають 
право на отримання в оренду  майна без проведення аукціону для розміщення таких 
громадських організацій на площі об’єктів нерухомого майна, яке витребувано у 
судовому порядку у цих громадських організацій відповідно до Закону України “Про 
правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР.
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4. Правові аспекти
Цивільний кодекс України;
Закони України "Про управління об’єктами державної власності", "Про оренду 

державного та комунального майна";
Постанова Верховної Ради України від 04.02.1994 № 3943 "Про майно 

загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР". 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проекту Закону потребуватиме фінансування з Державного бюджету 

України на відповідний рік на видатки Фонду державного майна України на 
витребування майна, яке відповідно до Закону підлягатиме витребуванню з чужого 
незаконного володіння на користь держави, його утримання та збереження.

Згідно з обґрунтуванням Фонду державного майна України (лист від  
06.05.2020   № 10-24-861), реалізація прав держави як власника на звернення до суду 
ускладнена тим, що відповідно до Закону України "Про судовий збір" державні 
органи приватизації не звільнені від сплати судового збору.

Згідно з пунктом другим частини другої статті 4 Закону України "Про судовий 
збір" за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру 
справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, а за подання позову немайнового характеру –                    
1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Наприклад, органами прокуратури ініційовано судові процеси щодо 
повернення майна, яке було передано товариству "Укрпрофоздоровниця", до 
господарських судів України подано більше 40 позовів.  При цьому, до статутного 
капіталу товариства "Укрпрофоздоровниця" згідно з актом приймання-передачі від 
24.01.1992 увійшли понад 310 об’єктів державної власності станом на 01.01.1992.

Оскільки за подання до господарського суду позовної заяви майнового 
характеру справляється судовий збір у розмірі не більше 350 розмірів прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, то сумарний максимум судового збору щодо 
повернення у державну власність майна, яке було передано станом на 01.01.1992  
вказаному товариству, може становити близько 198 639 000 грн. 

На 2020 рік за бюджетною програмою 6611010 "Керівництво та управління у 
сфері державного майна" сума на сплату судового збору становить близько 15,6 млн 
грн. Крім додаткових витрат, пов'язаних із витребуванням такого майна з чужого 
незаконного володіння на користь держави, необхідно буде забезпечити належне 
утримання та збереження державного майна.

Таким чином, реалізація проекту Закону  потребуватиме  коригування 
зазначених видатків. 

6. Позиція заінтересованих сторін
Проект Закону не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального 
розвитку, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови 
як державної, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект Закону листом Мінекономіки від 23.04.2021 № 3211-03/24525-01 було 
внесено до Кабінету Міністрів України. 
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На виконання рішення Урядового комітету від 14.05.2021 (пункт 19 протоколу 
№ 15) в Мінекономіки  24.06.2021  проведено узгоджувальну нараду за участю 
представників Фонду державного майна, Мін’юсту, Спільного представницького 
органу репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні, Державної 
регуляторної служби.

  За результатами  наради, проведеної  03.09.2021 під головуванням Прем’єр-
Міністра України, з питань розпорядження майном загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, Мінекономіки доопрацьовано 
законопроект та надсилається на повторне погодження.

7. Оцінка відповідності
Положення проекту Закону:
не містять норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод; 
не стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 
не впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
не містять ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією;
не створюють підстави для дискримінації.
Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська 

гендерно-правова експертизи не проводились.

8. Прогноз результатів
Реалізація проекту Закону не матиме впливу на ринкове середовище; розвиток 

регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, 
рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану 
здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне 
середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, 
води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Заінтересована 
сторона

Вплив реалізації
акта на заінтересовану 

сторону

Пояснення очікуваного впливу

Держава Позитивний Подальша відсутність 
законодавчого врегулювання 
статусу майна 
загальносоюзних громадських 
об'єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР та 
законодавчого визначення 
правонаступників зазначеного 
майна сприятиме його 
відчуженню поза межами 
законодавства.
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Правонаступники 
загальносоюзних 
громадських об'єднань 
(організацій) колишнього 
Союзу РСР, у тому числі 
організації професійних 
спілок. 

Негативний Майно, що є державною 
власністю, буде витребувано з 
користування 
правонаступників 
загальносоюзних громадських 
об'єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР.  

Перший віце-прем'єр-міністр України – 
Міністр економіки України                                                         Олексій ЛЮБЧЕНКО

_____   _______________2021 р.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських 

об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР"

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта

У Цивільному кодексі України
Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових 

прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про 

видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання 
такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у 
тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи 
нерухомого майна, включаючи електроенергію;

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до 
страховика про здійснення страхової виплати (страхового 
відшкодування);

6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного матеріального резерву, 
стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України 
"Про державний матеріальний резерв";

7) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом 
якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або 
його частини, на який поширюється дія Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про 
визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий 

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових 

прав, крім випадків, встановлених законом;
2) на вимогу вкладника до банку (фінансової установи) про 

видачу вкладу;
3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, 

іншим ушкодженням здоров'я або смертю, крім випадків завдання 
такої шкоди внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у 
тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи 
нерухомого майна, включаючи електроенергію;

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до 
страховика про здійснення страхової виплати (страхового 
відшкодування);

6) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного матеріального резерву, 
стосовно виконання зобов'язань, що випливають із Закону України 
"Про державний матеріальний резерв";

7) на вимогу про визнання недійсним правочину, предметом 
якого є відчуження гуртожитку як об’єкта нерухомого майна та/або 
його частини, на який поширюється дія Закону України "Про 
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", про 
визнання недійсним свідоцтва про право власності на такий 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018233200EEF89400 
Підписувач Любченко Олексій Миколайович
Дійсний з 25.05.2021 0:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

Мінекономіки

Н4В"HВВ&3*GHbО  
3211-03/45446-03 від 14.09.2021 16:19

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/500-17


2

гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини, про 
визнання недійсним акта передачі такого гуртожитку як об’єкта 
нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу 
(фонду) товариства (організації), створеного у процесі приватизації 
(корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств.

положення відсутнє

2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які не 
поширюється позовна давність.

гуртожиток як об’єкт нерухомого майна та/або його частини, про 
визнання недійсним акта передачі такого гуртожитку як об’єкта 
нерухомого майна та/або його частини до статутного капіталу 
(фонду) товариства (організації), створеного у процесі приватизації 
(корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств.

8) на вимогу Фонду державного майна України, інших 
органів державної влади стосовно витребування з чужого 
незаконного володіння майна загальносоюзних громадських 
об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР.

2. Законом можуть бути встановлені також інші вимоги, на які 
не поширюється позовна давність.

В Законі України “Про оренду державного та комунального майна”
Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону

1. Право на отримання в оренду державного та комунального 
майна без проведення аукціону мають:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок 
державного або місцевих бюджетів;

релігійні організації для забезпечення проведення релігійних 
обрядів та церемоній;

Пенсійний фонд України та його органи;

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних 
держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в 
Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, 
консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових 
організацій.

Стаття 15. Передача в оренду майна без проведення аукціону

1. Право на отримання в оренду державного та комунального 
майна без проведення аукціону мають:

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок 
державного або місцевих бюджетів;

релігійні організації для забезпечення проведення релігійних 
обрядів та церемоній;

Пенсійний фонд України та його органи;

дипломатичні представництва, консульські установи іноземних 
держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в 
Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, 
консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових 
організацій.
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2. Право на отримання в оренду державного та комунального 
майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення 
аукціону також мають:

музеї;

державні та комунальні підприємства, установи, організації у 
сфері культури і мистецтв чи громадські організації у сфері культури 
і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під 
творчі майстерні);

заклади освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на 
провадження освітньої діяльності;

громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних 
установ для ветеранів;

реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з 
інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ;

державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи 
та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні 
послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги";

державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження;

вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, 
що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не 
менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за 
винятком видань рекламного та еротичного характеру);

народні депутати України і депутати місцевих рад для 
розміщення громадської приймальні;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів на строк, що не перевищує п’яти календарних 
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днів протягом шести місяців, а також щодо майна, яке передається 
суб’єктам виборчого процесу з метою проведення публічних заходів 
(зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії;

потенційні орендарі для організації та проведення науково-
практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та 
політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів 
протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо 
балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, 
установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів 
і торговельних виставок;

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі 
спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри 
олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів 
вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного 
здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з 
інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та 
дефлімпійської підготовки;

громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, 
що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні 
клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним 
спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної 
майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського 
спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб 
з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до 
Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для 
проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-
спортивних послуг;

потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою 
боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-
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19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19);

молодіжні та дитячі громадські об’єднання, які протягом 
останніх двох років, що передують року звернення, співпрацюють з 
органами державної влади та/або органами місцевого 
самоврядування щодо виконання державних цільових, регіональних, 
місцевих та інших програм у сфері молодіжної політики;

молодіжні центри, що є неприбутковими установами державної 
та комунальної форм власності. 

положення відсутнє

3. Підприємствам, установам і організаціям, що отримали в 
оренду державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, 
заборонено укладати договори суборенди щодо цього майна.

Громадським організаціям ветеранів, молодіжним та дитячим 
громадським об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним 
установам для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, народним 
депутатам України і депутатам місцевих рад, громадським 
об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, утвореним 
ними закладам фізичної культури і спорту, визначеним абзацом 
чотирнадцятим частини другої цієї статті, закладам охорони 
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правонаступниками загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР та здійснюють свою 
діяльність в частині соціально-трудової, медичної та професійної 
реабілітації інвалідів — громадян України для розміщення таких 
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громадським об’єднанням, молодіжним центрам, реабілітаційним 
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здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
коронавірусною хворобою (COVID-19), що отримали в оренду 
державне та/або комунальне майно без проведення аукціону, 
заборонено використовувати його в комерційних цілях.

здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 
коронавірусною хворобою (COVID-19), неприбутковим 
громадським організаціям, визначеним абзацом вісімнадцятим 
частини другої цієї статті, що отримали в оренду державне та/або 
комунальне майно без проведення аукціону, заборонено 
використовувати його в комерційних цілях.

В Законі України “Про управління об'єктами державної власності”

Стаття 7. Повноваження Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України відповідно до законодавства:

…

2) щодо нерухомого та іншого окремого індивідуально 
визначеного державного майна:

а) виступає відповідно до законодавства орендодавцем 
державного майна;

б) розробляє методичні засади визначення орендної плати 
відповідно до ринкової вартості майна;

в) здійснює контроль за використанням майна, переданого в 
оренду, виконанням договорів оренди державного майна;

г) приймає рішення про передачу до статутного капіталу 
господарських організацій об'єктів державної власності;

ґ) забезпечує в межах повноважень функціонування єдиної 
державної інформаційної системи обліку, зберігання та оцінки 
майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади;

д) здійснює в межах, визначених законодавством, формування і 
ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

е) виступає розпорядником Єдиного реєстру об'єктів державної 
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власності;

є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та 
релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством;

з) за пропозицією уповноважених органів управління приймає 
рішення про подальше використання державного майна, яке не 
увійшло до статутних капіталів господарських організацій, але 
перебуває на їх балансі;

и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у 
випадках, встановлених законодавством;

і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних 
підприємств, що перебувають у його управлінні;

ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження 
майном, що перебуває на балансі громадських організацій 
колишнього СРСР, яке має статус державного;

й) погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної 
власності в комунальну власність, до сфери управління інших 
уповноважених органів управління або Національній академії наук 
України, галузевим академіям наук;

к) виступає у встановлених законодавством випадках 
організатором продажу нерухомого майна державних унітарних 
підприємств.

положення відсутнє 

власності;

є) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та 
релігійним конфесіям у порядку, встановленому законодавством;

з) за пропозицією уповноважених органів управління приймає 
рішення про подальше використання державного майна, яке не 
увійшло до статутних капіталів господарських організацій, але 
перебуває на їх балансі;

и) дає дозвіл (погодження) на відчуження державного майна у 
випадках, встановлених законодавством;

і) дає дозвіл на здійснення застави майна державних 
підприємств, що перебувають у його управлінні;

ї) здійснює відповідно до законодавства право розпорядження 
майном, що перебуває на балансі громадських організацій 
колишнього СРСР, яке має статус державного;

й) погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної 
власності в комунальну власність, до сфери управління інших 
уповноважених органів управління або Національній академії наук 
України, галузевим академіям наук;

к) виступає у встановлених законодавством випадках 
організатором продажу нерухомого майна державних унітарних 
підприємств;

л) здійснює повноваження з управління майном, яке 
витребувано у судовому порядку з чужого незаконного володіння 
відповідно до Закону України “Про правовий режим майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР”, у разі якщо Кабінетом Міністрів 
України не прийнято рішення про визначення суб’єкта 
управління таким майном;
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м) здійснює заходи щодо витребування в судовому 
порядку майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР, яке згідно з частиною 
другою статті 2 Закону України “Про правовий режим майна 
загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) 
колишнього Союзу РСР” є державною власністю і перебуває у 
володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а також 
територіальних громад;

н) забезпечує ідентифікацію майна загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, 
яке згідно з частиною другою статті 2 Закону України “Про 
правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР” є державною власністю і 
перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а 
також територіальних громад та підлягає витребуванню в 
судовому порядку;

о) затверджує переліки майна загальносоюзних 
громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, 
яке згідно з частиною другою статті 2 Закону України “Про 
правовий режим майна загальносоюзних громадських об’єднань 
(організацій) колишнього Союзу РСР” є державною власністю і 
перебуває у володінні та/або користуванні у будь-яких осіб, а 
також територіальних громад та підлягає витребуванню в 
судовому порядку.”
     

Перший віце-прем'єр-міністр України – 
Міністр економіки України                                                                                                                           Олексій ЛЮБЧЕНКО

"____" ______________2021 р.


