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 ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

«Про необхідність включення до ЄДР відомостей про професійні спілки».

На Ваше звернення щодо необхідності включення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про професійні спілки та їх об'єднання 

згідно з вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 

-підприємців" повідомляємо таке.

Важливою частиною Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та

фізичних осіб -підприємців"  (далі -  Закон N  755)  є ведення Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців (далі -  Єдиний державний реєстр),  який, згідно з

його статтею 16,  "створюється з метою забезпечення органів державної влади,  а також

учасників цивільного  обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців з Єдиного державного реєстру".  Атому відомості про професійні спілки,  які мають

статус юридичної особи,  а  також ті,  які створені без статусу юридичної особи,  також повинні

включатися до Єдиного державного реєстру, у зв'язку з чим на них поширюється дія відповідних

положень Закону N 755.

Крім того,  з 1  січня 2004  року набрав чинності Цивільний кодекс України,  згідно зі

статтею 80  якого  юридичною особою є організація,  створена і зареєстрована у встановленому

законом порядку.

Статтею 89  цього Кодексу встановлено,  що юридична особа підлягає державній

реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного

державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Звертаємо увагу на те,  що частиною третьою Прикінцевих положень Закону N  755

установлено,  що закони,  нормативно-правові акти,  прийняті до набрання чинності цим Законом,

діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

На підставі наведеного вважаємо, що процес легалізації профспілок залишається без змін,

тобто у  порядку,  який визначає Закон України "Про професійні спілки,  їх права та гарантії

діяльності",  а  відомості легалізованих профспілок підлягають включенню до Єдиного

державного реєстру  юридичних осіб і фізичних осіб -  підприємців,  що не суперечить чинному

законодавству та  вимогам Конвенції МОП N  87  "Про свободу асоціації та захист права на

організацію".

Зазначене повідомляється з метою використання в роботі.


