
   ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       

П Р Е З И Д І Я
П О С Т А Н О В А

“  25  “  лютого  2015 р.                   м. Чернігів               № П-20-2

Про ситуацію, що склалася
навколо профспілкового майна 
та роботу ФПО по його захисту

Розглянувши  інформацію  про  ситуацію,  що  склалася  навколо
профспілкового майна та роботу ФПО по відстоюванню прав на нерухоме
майно,  президія  Федерації  профорганізацій  області  констатує,  що
протиправний наступ на майнові права профспілок набув широкого розмаху.
Четвертий  рік  триває  судова  тяганина  по  відстоюванню  прав  ФПО  на
нерухоме  майно.  Президія  відзначає,  що  цілеспрямована  та  професійна
робота керівництва та  фахівців ФПО дозволила,  дійшовши до Верховного
суду України, захистити майнові права профоб’єднання на адмінбудівлю в
м. Чернігові по вул. Шевченка, 5.

Право  власності  на  будівлю  підприємства  «Навчально-методичний
центр»ФПО згідно  рішення Вищого господарського  суду  України від  19
лютого  2015  р.  визнано  за  державою України  в  особі  Фонду  державного
майна України.

Продовжується  розгляд  в  судах  позову  ФПО  до  страхового
товариства  «Гарантія»  щодо  повернення  у  власність  профоб’єднання
приміщень першого поверху адмінбудівлі.

Зусилля  представників  ФПУ  в  органах  управління  ПрАТ
«Чернігівтурист»  не  дали  жаданих  результатів  в  питаннях  поліпшення
управління товариством, а згодом за рішенням суду нерухоме майно ПрАТ
«Чернігівтурист» визнане державною власністю.

Усвідомлюючи  відповідальність  виборних  органів  ФПО  за
збереження  профспілкової  власності,  яка  створювалась  і  поліпшувалась
завдяки  добровільним  внескам  і  самовідданій  праці  кількох  поколінь
трудящих,  членів  профспілок  та  дбаючи  про  об’єднання  зусиль  всіх
організацій  профспілок  на  захист  права  володіння,  користування  та
розпорядження  нерухомим  майном  профспілок,  президія  Федерації
профорганізацій області 

П О С Т А Н О В Л Я Є :



1. Узяти  до  відома  інформацію  про  ситуацію,  що  склалася  навколо
профспілкового майна та роботу ФПО по його захисту  (додається).

2. Керівництву ФПО:
2.1. Звернутись в черговий раз до органів державної влади і управління з

вимогою  відмови  від  намагань  відчуження  та  поділу  майна
профспілок.

2.2. Звернутися  до  Верховного  суду  України  з  заявою  про  скасування
рішення  Вищого  господарського  суду  України  від  19.02.2015.  про
визнання державною власністю будівлі НМЦ ФПО

2.3. Звернутись до  ФПУ стосовно розроблення та внесення змін до ст. 34
Закону  України  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії
діяльності», якими додатково закріпити права власності профспілок та
профоб’єднань на належне їм майно.

2.4. Забезпечувати подальшу активну та професійну роботу по захисту в
судових інстанціях майнових прав профоб’єднання.

3. Керівникам членських організацій:
3.1. Консолідувати  зусилля  галузевих  організацій  у  відстоювання

майнових  прав   профспілок,  надавати  всебічну  підтримку
профоб’єднанню в цій роботі.

3.2. Прийняти  дольову участь  у  покритті  витрат  пов’язаних  із  захистом
майнових прав ФПО в судових інстанціях.

4. Контроль  за  виконанням  цієї  постанови  покласти  на  голову  ФПО
Богдана М.А.

Голова Федерації М.А.Богдан
профспілкових організацій
Чернігівської області 


