
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 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 другою  цього 
Закону. Таким майном може бути: адміністративні будівлі, інші споруди та 
майно, призначене 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. Конкретний перелік такого майна затверджується Кабінетом 
Міністрів України за пропозицією Національної тристоронньої соціально-

економічної ради. 
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 яке не включено до 

переліку майна, зазначеного у частині четвертій цієї статті, є власністю 
держави та може надаватися профспілкам, їх організаціям та об’єднанням у 

користування на загальних підставах.». 

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

 

II. Прикінцеві положення 
 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
2. Кабінету Міністрів України: 

у тримісячний термін з моменту надання пропозицій Національною 
тристоронньою соціально-економічною радою переліку майна, 

передбаченого частиною четвертою статті 34 цього Закону, забезпечити його 
затвердження; 



у разі включення до переліку майна, що буде затверджений згідно з 
частиною четвертою статті 34, майна, яке повернуто у державну власність за 

рішеннями судів України, забезпечити передачу такого майна у власність 
профспілок, їх об’єднань; 

забезпечити реєстрацію прав власності за державою в особі 

уповноваженого органу виконавчої влади на державне майно, не включене до 
переліку майна, зазначеного у частині четвертій цієї статті. 

 
 

Голова Верховної Ради України  
 

 
 


