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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ О ТРИПАРТИЗМЕ И СОЦИАЛЬНОМ 

ДИАЛОГЕ
1
 

 

Генеральная конференция Международной организации труда,  

напоминая об Уставе Международной организации труда,  

напоминая о Конвенциях 87, 98, 144, 150, 151 и 154 и о 

сопровождающих их Рекомендациях, а также о Рекомендации 113,  

подчеркивая, что основанная в 1919 году Международная 

организация труда обладает уникальной трехсторонней структурой, 

имеющей целью достижение «всеобщего и прочного мира»,  

вновь подтверждая важность трехстороннего характера Международной 

организации труда, являющейся единственной международной 

организацией, где правительства и представители организаций 

трудящихся и работодателей могут свободно и открыто обмениваться 

мнениями и опытом и содействовать укреплению механизмов ведения 

диалога и формирования консенсуса, 

подчеркивая, что одной из стратегических задач Международной 

организации труда является укрепление трипартизма и социального 

диалога, 

осознавая, что социальный диалог и трипартизм оказался ценным 

демократическим средством решения социальных проблем, формирования 

консенсуса, оказания помощи в разработке международных трудовых 

норм и решения широкого круга трудовых проблем, в отношении 

которых социальные партнеры играют непосредственную, легитимную 

и незаменимую роль, 

вновь подчеркивая, что легитимные, независимые и демократические 

организации трудящихся и работодателей, участвующие в диалоге и 

коллективных переговорах, продолжают традиции социального мира, 

основанные на свободных переговорах и разрешении конфликтных 

ситуациях, тем самым, обеспечивая то, что социальный диалог 

становится стержнем демократических обществ, 

                                                 
1 принята 18 июня 2002 года Международной конференцией труда на ее 90-й сессии 
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напоминая о многочисленных трудностях и возможностях в сфере 

труда, возникающих в процессе текущей глобализации, а также о 

важности укрепления сотрудничества между социальными партнерами 

и правительствами в целях принятия надлежащих решений на 

национальном, региональном и международном уровнях и, что 

чрезвычайно важно, Международной организацией труда,  

напоминая, что социальные партнеры играют важнейшую роль в 

деле стабильного экономического и социального развития, в процессе 

демократизации и активного развития, а также в ходе анализа и 

укрепления роли международного сотрудничества в целях борьбы с 

бедностью, содействия полной занятости и достойному труду, которые 

обеспечивают социальную сплоченность государств, 

подчеркивая, что социальный диалог и трипартизм являются 

современным и динамичным процессом, обладающим уникальным 

потенциалом и широкими возможностями в содействии прогрессу во 

многих трудных и бросающих вызов ситуациях и вопросах, включая 

вопросы, касающиеся глобализации, региональной интеграции и 

переходного периода, 

придавая особенное значение тому, что социальные партнеры 

открыты для диалога и что на местах они сотрудничают с НПО, 

которые разделяют те же ценности и преследуют те же цели в 

конструктивном порядке; осознавая потенциал Международного бюро 

труда в области сотрудничества с гражданским обществом, проводя 

соответствующие консультации с трехсторонними участниками 

Организации, 

отмечая, что институты и организации гражданского общества 

могут оказать полезное содействие Бюро в проведении его 

деятельности, в частности в таких областях, как детский труд, 

трудящиеся-мигранты и трудящиеся, утратившие трудоспособность; и 

признавая, что иные формы диалога, отличные от социального 

диалога, весьма полезны в том случае, если все стороны уважают 

соответствующие права и обязанности своих партнеров, особенно в 

вопросах, касающихся их представительства: 

1. Предлагает правительствам добиваться создания необходимых 

условий для социального диалога, включая соблюдение осново-

полагающих принципов и прав свободы объединения и ведения 

коллективных переговоров, климата здоровых трудовых отношений и 

уважения роли социальных партнеров, и предлагает правительствам, а 

также организациям трудящихся и работодателей содействовать и 
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углублять трипартизм и социальный диалог, особенно в отраслях и 

секторах, где трипартизм и социальный диалог отсутствуют или не 

получили достаточного развития: 

а) предлагает организациям трудящихся продолжать наделять 

трудящихся полномочиями в отраслях и секторах, где их  

представительство остается низким, с тем, чтобы обеспечивать их 

права и защиту их интересов; 

b) предлагает организациям работодателей усилить свою  

активность в отраслях и секторах, где уровни представительства 

низки, с тем, чтобы содействовать оздоровлению климата 

предпринимательства, способствующего процветанию трипартизма и 

социального диалога. 

2. Предлагает Административному совету Международного бюро 

труда поручить Генеральному директору обеспечить, чтобы  

Международная организация труда и ее Бюро в рамках имеющихся 

ресурсов Организации: 

a) укрепляли трехстороннюю структуру Организации, включающую 

правительства, трудящихся и работодателей и на законных основаниях 

представляющую интересы ее трехсторонних участников в сфере 

труда; 

b) предложить в этих целях свои усилия, направленные на 

укрепление организаций работодателей и трудящихся, с тем, чтобы 

они могли принимать более активное участие в деятельности Бюро и с 

большей эффективностью действовать в собственных странах; 

c) укреплять роль трипартизма и социального диалога в 

Организации как в рамках решения одной из четырех стратегических 

задач, так и в качестве инструмента для обеспечения реализации всех 

стратегических задач и межсекторальных проблем гендерного 

равенства и развития; 

d) содействовать ратификации и применению норм МОТ, 

непосредственно касающихся социального диалога и указанных в 

преамбуле выше, и продолжать содействовать реализации Декларации 

МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; 

e) содействовать участию социальных партнеров в целенаправленном 

консультативном процессе трудовых реформ, включая вопросы, 

связанные с основополагающими Конвенциями и иными аспектами 

трудового законодательства; 

f) проводить многосторонние исследования социального диалога в 

сотрудничестве с трехсторонними участниками Организации в целях 
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расширения возможностей органов регулирования вопросов труда и 

организаций трудящихся и работодателей и привлечения их к 

социальному диалогу; 

g) расширять роль и все функции отдела социального диалога 

Бюро, и в частности его потенциала в сфере содействия социальному 

диалогу в рамках всех стратегических задач Организации, и признать 

уникальные функции и роль Бюро по вопросам деятельности 

работодателей и трудящихся МБТ, расширяя их возможности по 

оказанию услуг организациям работодателей и трудящихся всех стран 

мира, обеспечивая при этом максимальную отдачу деятельности Бюро; 

h) содействовать и укреплять трехстороннюю деятельность 

Организации по разработке ее стратегических и тактических 

приоритетов и в дальнейшем совершенствовать в сотрудничестве с 

социальными партнерами и правительствами программы и иные 

механизмы технического содействия, с тем, чтобы укреплять их 

потенциальные возможности, расширять круг услуг и представительство; 

i) неустанно подчеркивать в штаб-квартире и на местах важность 

укрепления трехсторонней структуры Международной организации 

труда и обеспечивать, чтобы Бюро продолжало свою деятельность в 

сотрудничестве с трехсторонними участниками Организации и во их 

благо; 

j) обеспечить, чтобы с трехсторонними участниками, по 

обстановке, проводились консультации по вопросам отбора и 

взаимоотношений с другими организациями гражданского общества, с 

которыми Международная организация труда может осуществлять 

сотрудничество. 
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ДОДАТОК 2 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про соціальний діалог в Україні 
 
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 28, ст. 255) 
 
Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення 

соціального діалогу в Україні з метою вироблення та реалізації 
державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і 
якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві.  

 
Стаття 1. Соціальний діалог  
 
1. Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, 

досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень 
сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, 
роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, з питань формування та реалізації державної  
соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, 
економічних відносин.  

 
Стаття 2. Законодавство України про соціальний діалог  
 
1. Законодавство України про соціальний діалог базується на 

Конституції України і складається із законів України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», 
«Про колективні договори і угоди», «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)», цього Закону, трудового 
законодавства, інших нормативно-правових актів.  

2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 
передбачені законодавством України про соціальний діалог,  
застосовуються норми міжнародного договору.  

 
Стаття 3. Основні принципи соціального діалогу  
 
1. Соціальний діалог здійснюється на принципах:  
законності та верховенства права;  
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репрезентативності і правоможності сторін та їх представників;  

незалежності та рівноправності сторін;  

конструктивності та взаємодії;  

добровільності та прийняття реальних зобов’язань;  

взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;  

обов’язковості розгляду пропозицій сторін;  

пріоритету узгоджувальних процедур;  

відкритості та гласності;  

обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;  

відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.  

 

Стаття 4. Рівні та сторони соціального діалогу  

 

1. Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, 

територіальному та локальному (підприємство, установа, організація) 

рівнях на тристоронній або двосторонній основі.  

2. До сторін соціального діалогу належать:  

на національному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

об’єднання професійних спілок, які мають статус всеукраїнських; 

сторона роботодавців, суб’єктами якої є об’єднання організацій 

роботодавців, які мають статус всеукраїнських; сторона органів 

виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів України;  

на галузевому рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

всеукраїнські профспілки та їх об’єднання, що діють у межах певного 

виду або кількох видів економічної діяльності; сторона роботодавців, 

суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, 

що діють у межах певного виду або кількох видів економічної 

діяльності; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є 

відповідні центральні органи виконавчої влади;  

на територіальному рівні – профспілкова сторона, суб’єктами якої є 

профспілки відповідного рівня та їх об’єднання, що діють на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, 

суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють 

на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи 

виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. На території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути 



Н. А. Громадська 

 

 
153 

органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законодавством;  
на локальному рівні – сторона працівників, суб’єктами якої є 

первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно 
обрані для ведення колективних переговорів представники (представник) 
працівників; сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець 
та/або уповноважені представники роботодавця.  

3. Для участі у колективних переговорах з укладення колективних 
договорів і угод, тристоронніх або двосторонніх органах та у 
міжнародних заходах склад суб’єктів профспілкової сторони та 
сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.  

 
Стаття 5. Загальні критерії репрезентативності  
 
1. Загальними критеріями репрезентативності для суб’єктів 

профспілкової сторони та сторони роботодавців є:  
легалізація (реєстрація) зазначених організацій (об’єднань) та їх 

статус;  
для профспілок, їх організацій та об’єднань – загальна чисельність 

їх членів, для організацій роботодавців та їх об’єднань – загальна 
чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах 
відповідних організацій роботодавців;  

галузева та територіальна розгалуженість.  
 
Стаття 6. Визначення критеріїв репрезентативності на рівнях 

соціального діалогу 
 
1. На національному рівні для участі у колективних переговорах з 

укладення генеральної угоди, для делегування представників до 
Національної тристоронньої соціально-економічної ради, до органів 
управління фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі 
у міжнародних заходах репрезентативними є об’єднання профспілок та 
об’єднання організацій роботодавців, які:  

легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону; 
є всеукраїнськими об’єднаннями профспілок, що налічують не 

менш як сто п’ятдесят тисяч членів;  
є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, на 

підприємствах членів яких працюють не менш як двісті тисяч 
працівників;  



Соціальний діалог 

 

 
154 

мають у своєму складі профспілки, їх організації та об’єднання 

організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних 

одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції 

України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки та не менш 

як три всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців.  

2. На галузевому рівні для участі у колективних переговорах з 

укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування 

представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні 

репрезентативними є професійні спілки та їх об’єднання, організації 

роботодавців та їх об’єднання, які:  

легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;  

є всеукраїнськими профспілками, членами яких є не менш як три 

відсотки працівників, зайнятих у відповідній галузі; 

всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними 

за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не 

менш як п’ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді 

(видах) економічної діяльності.  

3. На територіальному рівні для участі у колективних переговорах 

з укладення територіальних угод та для делегування представників до 

органів соціального діалогу репрезентативними є професійні спілки та 

їх об’єднання і організації роботодавців та їх об’єднання, які:  

легалізовані (зареєстровані) відповідно до закону;  

є обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та 

об’єднаннями, створеними за територіальною ознакою, членами яких є 

не менше двох відсотків зайнятого населення у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці;  

є організаціями роботодавців, їх об’єднаннями, що діють на 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на 

підприємствах членів яких працюють не менше п’яти відсотків 

зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці.  

4. На локальному рівні для участі у колективних переговорах з 

укладення колективних договорів відповідно до закону репрезента-

тивними є:  

сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові 

організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані представники 

(представник) працівників;  

сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або 

уповноважені представники роботодавця.  
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5. Професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та 

їх об’єднання, що не відповідають критеріям репрезентативності, за 

рішенням своїх виборних органів можуть надавати повноваження 

репрезентативним організаціям та об’єднанням відповідного рівня для 

представлення своїх інтересів або вносити на розгляд відповідних 

органів соціального діалогу свої пропозиції. Ці пропозиції є 

обов’язковими для розгляду сторонами під час формування узгодженої 

позиції та прийняття рішень.  

 

Стаття 7. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її 

підтвердження 

 

1. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок 

та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань проводиться:  

на національному та галузевому рівнях – Національною службою 

посередництва і примирення;  

на територіальному рівні – відповідними відділеннями Національної 

служби посередництва і примирення.  

2. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок 

та сторони роботодавців здійснюється відповідно Національною 

службою посередництва і примирення та її відділеннями один раз на 

п’ять років. Профспілки, їх організації та об’єднання, організації 

роботодавців та їх об’єднання, у тому числі новоутворені, мають право 

звертатися до Національної служби посередництва і примирення та 

відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям  

репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не 

частіше одного разу на рік.  

3. Національна служба посередництва і примирення та її відділення за 

результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та 

підтвердження репрезентативності ведуть реєстр цих організацій 

(об’єднань).  

4. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та 

підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та 

організацій роботодавців затверджується Національною службою 

посередництва і примирення після погодження сторонами соціального 

діалогу на національному рівні.  
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Стаття 8. Форми здійснення соціального діалогу  

 

1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального 

діалогу відповідного рівня у формах:  

обміну інформацією;  

консультацій;  

узгоджувальних процедур;  

колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод. 

2. Обмін інформацією здійснюється з метою з’ясування позицій, 

досягнення домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних 

рішень з питань економічної та соціальної політики.  

Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із 

сторін не може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо 

така інформація відповідно до закону належить до інформації з 

обмеженим доступом. 

3. Консультації проводяться за пропозицією сторони соціального 

діалогу з метою визначення та зближення позицій сторін при 

прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції.  

Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову пропозицію 

із зазначенням предмета консультації та терміну її проведення. 

Сторони, які одержали таку пропозицію, зобов’язані взяти участь у 

консультації, спільно погодити порядок і строки її проведення та 

визначити склад учасників.  

4. Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування 

позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених рішень під час 

розроблення проектів нормативно-правових актів.  

Порядок проведення узгоджувальних процедур визначається 

органами соціального діалогу відповідного рівня, якщо інше не 

передбачено законодавством або колективними угодами.  

Недосягнення компромісу між сторонами за результатами 

узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання 

роботі органів соціального діалогу.  

5. Колективні переговори проводяться з метою укладення  

колективних договорів і угод.  

За результатами колективних переговорів укладаються колективні 

договори та угоди:  

на національному рівні – генеральна угода;  

на галузевому рівні – галузеві (міжгалузеві) угоди;  

на територіальному рівні – територіальні угоди;  
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на локальному рівні – колективні договори.  

Порядок проведення колективних переговорів визначається  

законом.  

 

Стаття 9. Органи соціального діалогу  

 

1. Для ведення соціального діалогу на національному і  

територіальному рівнях з рівного числа представників сторін  

соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному 

статтями 11 та 17 цього Закону, утворюються Національна 

тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні 

соціально-економічні ради.  

За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) 

тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші 

тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).  

На локальному рівні для ведення колективних переговорів з 

укладення колективних договорів стороною працівників (суб’єктами 

якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – 

вільно обрані представники (представник) працівників) та стороною 

роботодавця (суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені 

представники роботодавця) утворюється двостороння робоча комісія 

відповідно до закону.  

2. Тристоронні або двосторонні органи соціального діалогу 

утворюються за спільним рішенням сторін відповідного рівня за 

ініціативою будь-якої сторони соціального діалогу відповідного рівня.  

3. Після прийняття сторонами рішення про утворення три-

стороннього або двостороннього органу соціального діалогу та його 

кількісний склад кожна сторона соціального діалогу самостійно 

призначає (делегує) для участі в його роботі своїх повноважних 

представників.  

4. На національному рівні представники сторони органів  

виконавчої влади в органах соціального діалогу призначаються 

Кабінетом Міністрів України, на галузевому рівні – рішенням 

центральних органів виконавчої влади, на територіальному рівні – 

рішеннями місцевих органів виконавчої влади та/або органами 

місцевого самоврядування, що діють на території відповідної  

адміністративно-територіальної одиниці.  

5. Профспілкова сторона та сторона роботодавців, суб’єкти яких 

підтвердили свою репрезентативність, самостійно визначають порядок 
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обрання (делегування) представників профспілок та їх об’єднань і 

організацій роботодавців та їх об’єднань до органів соціального 

діалогу на зібранні повноважних представників організацій та їх 

об’єднань, що мають право участі в соціальному діалозі відповідного 

рівня.  

Ініціатором проведення зібрання може виступати будь-яка 

репрезентативна організація (об’єднання) відповідного рівня, яка 

надсилає повідомлення всім іншим репрезентативним організаціям 

(об’єднанням) не пізніш як за один місяць до його проведення.  

Зібрання повноважних представників вважається правоможним, 

якщо в ньому взяли участь представники більше половини  

репрезентативних організацій відповідного рівня, які дали згоду на 

участь у зібранні.  

Для участі в зібранні організації, які отримали повідомлення, 

подають його організаторам не пізніш як за 10 днів до дня проведення 

зібрання рішення Національної служби посередництва і примирення 

або її відповідних відділень про свою репрезентативність.  

Для встановлення квот репрезентативні профспілки та їх  

об’єднання, репрезентативні організації роботодавців та їх об’єднання 

подають для розгляду на зібранні копії документів, що підтверджують 

їх репрезентативність. Розподіл квот між репрезентативними 

профспілками, їх об’єднаннями здійснюється пропорційно до 

чисельності їх членів, а між репрезентативними організаціями 

роботодавців, їх об’єднаннями – пропорційно до чисельності 

працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних 

організацій роботодавців, але не менш як по одному представнику від 

кожної репрезентативної профспілки, організації роботодавців, їх 

об’єднань відповідного рівня. Відповідно до затверджених на зібранні 

повноважних представників квот репрезентативні профспілки та їх 

об’єднання, репрезентативні організації роботодавців та їх об’єднання 

делегують до складу профспілкової сторони та сторони роботодавців в 

органи соціального діалогу своїх представників на підставі рішень 

виборних органів, які діють у цих організаціях згідно з їх статутами.  

У разі ротації у складі діючих тристоронніх або двосторонніх 

органів соціального діалогу зібрання повноважних представників 

проводять відповідні сторони цих органів.  

Дії організатора зібрання повноважних представників, що 

порушують права суб’єктів сторін соціального діалогу, можуть бути 

оскаржені в судовому порядку.  
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6. Повноваження та організація роботи тристоронніх або  

двосторонніх органів соціального діалогу регулюються цим Законом, 

іншими нормативно-правовими актами, статутами, положеннями та 

регламентами, що затверджуються цими органами.  

Рішення, прийняті тристоронніми або двосторонніми органами 

соціального діалогу в межах їх повноважень, є обов’язковими для 

розгляду органами державної влади та органами місцевого  

самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями 

роботодавців та їх об’єднаннями відповідного рівня.  

Органи соціального діалогу інформують громадськість про свою 

діяльність та прийняті рішення.  

 

Стаття 10. Участь сторін соціального діалогу на національному 

рівні у міжнародних заходах  

 

1. Для участі у міжнародних заходах, в тому числі конференціях 

Міжнародної організації праці, кожна сторона соціального діалогу на 

національному рівні самостійно визначає повноважних представників.  

2. З метою сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та 

національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної 

організації праці, Кабінет Міністрів України проводить консультації на 

національному рівні з іншими сторонами соціального діалогу, 

суб’єктами яких є репрезентативні всеукраїнські об’єднання 

профспілок та репрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій 

роботодавців.  

 

Стаття 11. Порядок створення та склад Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради  

 

1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – 

Національна рада) – постійно діючий орган, що утворюється 

Президентом України для ведення соціального діалогу.  

2. Національна рада складається з рівної кількості повноважних 

представників сторін соціального діалогу національного рівня і 

об’єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських 

засадах:  

20 членів профспілкової сторони, які делегуються репрезентативними 

об’єднаннями профспілок, які мають статус всеукраїнських;  
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20 членів сторони роботодавців, які делегуються репрезентативними 
об’єднаннями організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських;  

20 членів сторони органів виконавчої влади, які призначаються 
Кабінетом Міністрів України.  

Делегування членів профспілкової сторони і сторони роботодавців 
здійснюється відповідно до частини п’ятої статті 9 цього Закону.  

3. Кожна сторона Національної ради із свого складу визначає 
співголову та його заступників.  

4. Строк повноважень членів Національної ради становить шість 
років. Питання позбавлення повноважень члена Національної ради у 
зв’язку з неналежним виконанням ним обов’язків або з інших причин 
належить до компетенції кожної із сторін.  

 
Стаття 12. Завдання, функції та права Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради  
 
1. До основних завдань Національної ради належать:  
1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу 

щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів 
вирішення існуючих проблем у цій сфері;  

2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій 
Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів 
України з питань формування і реалізації державної економічної та 
соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних 
відносин.  

2. Національна рада відповідно до покладених на неї завдань 
виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом 
вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозицій 
сторін соціального діалогу щодо:  

формування і реалізації державної економічної та соціальної 
політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин;  

проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з 
питань соціальної та економічної політики і трудових відносин, 
державних програм економічного та соціального розвитку, інших 
державних цільових програм;  

державних соціальних стандартів та рівня оплати праці;  
основних економічних і соціальних показників проекту Державного 

бюджету України на відповідний рік;  
ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці, 

міждержавних угод та нормативних актів ЄС з питань, що стосуються 
прав працівників і роботодавців;  
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створення сприятливого середовища для розвитку соціального 

діалогу, ефективної діяльності суб’єктів господарювання, професійних 

спілок, організацій роботодавців та їх взаємодії з іншими інститутами 

громадянського суспільства;  

впровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з організації та 

ведення соціального діалогу;  

інших питань, які сторони вважають значущими для забезпечення 

конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди,  

соціально-економічного розвитку держави.  

3. Пропозиції та рекомендації, прийняті в межах компетенції 

Національної ради та схвалені її рішенням, є обов’язковими для 

розгляду органами державної влади та органами місцевого  

самоврядування, яким вони адресовані. Для участі у розгляді цих 

рішень можуть запрошуватися члени Національної ради.  

4. Національна рада має право:  

звертатися з пропозиціями щодо регулювання відносин в 

економічній та соціально-трудовій сферах, схваленими її рішеннями, 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, їх 

організацій та об’єднань;  

делегувати своїх представників для участі у розгляді органами 

виконавчої влади, професійними спілками, організаціями роботодавців 

та їх об’єднаннями питань соціальної та економічної політики і 

трудових відносин;  

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних 

спілок, їх організацій та об’єднань, підприємств, установ, організацій 

інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;  

співпрацювати з органами соціального діалогу інших держав, 

міжнародними організаціями.  

 

Стаття 13. Організація діяльності Національної тристоронньої 

соціально-економічної ради  

 

1. Координує діяльність Національної ради Голова, який 

призначається Президентом України із членів Національної ради за 

поданням Президії Національної ради терміном на один рік.  
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Порядок та черговість ротації Голови встановлюються Регламентом 

Національної ради.  

2. Голова Національної ради:  

скликає засідання, у тому числі позачергові, та головує на них;  

приймає рішення про проведення консультацій та узгоджувальних 

процедур;  

скликає засідання Президії, оперативні наради представників 

сторін та секретаріату;  

приймає за погодженням із співголовами Національної ради 

рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення, у 

порядку, визначеному Регламентом;  

представляє Національну раду у відносинах з органами державної 

влади, міжнародними та громадськими організаціями;  

приймає рішення про покладання виконання обов’язків Голови на 

одного із своїх заступників на час своєї відсутності з поважних 

причин; 

спрямовує роботу секретаріату Національної ради.  

3. Співголова Національної ради:  

координує діяльність відповідної сторони Національної ради;  

скликає засідання відповідної сторони у разі необхідності 

узгодження спільної позиції та вирішення питань про зміни у 

персональному складі;  

представляє позицію відповідної сторони на засіданнях 

Національної ради, а також під час проведення на національному рівні 

консультацій та узгоджувальних процедур;  

інформує членів Національної ради відповідної сторони про 

результати розгляду питань між засіданнями.  

Співголова Національної ради має двох заступників.  

4. Національна рада забезпечує виконання своїх функцій шляхом 

проведення засідань, консультацій, семінарів, конференцій, утворення 

комітетів, робочих та експертних груп.  

5. Вищим керівним органом Національної ради є засідання, яке 

проводиться не рідше ніж раз на три місяці згідно з планом заходів з 

реалізації пріоритетних напрямів діяльності на відповідний рік. 

Позачергове засідання може скликатися Головою Національної ради, у 

тому числі на вимогу однієї із сторін.  

Засідання вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не 

менше двох третин складу кожної із сторін. Рішення вважається 
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прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх від 

кожної сторони.  

6. У період між засіданнями керівним органом Національної ради є 

Президія.  

До складу Президії входять Голова Національної ради, співголови 

Національної ради, їх заступники та секретар Національної ради.  

До основних завдань Президії Національної ради належать:  

подання Президенту України кандидатури на посаду Голови 

Національної ради, секретаря Національної ради;  

координація діяльності Національної ради, сторін Національної 

ради у період між засіданнями Національної ради;  

формування пропозиції Голові Національної ради щодо скликання 

чергових та позачергових засідань Національної ради;  

формування порядку денного засідань Національної ради;  

розроблення Регламенту Національної ради та змін до нього для 

подальшого їх затвердження на засіданні Національної ради.  

Порядок формування та роботи Президії Національної ради 

регулюється Регламентом Національної ради, що затверджується на її 

засіданні.  

7. У разі потреби за рішенням Президії можуть утворюватися 

комітети, комісії, робочі та експертні групи. До складу зазначених 

комісій і груп можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.  

8. Порядок роботи Національної ради регулюється Регламентом 

Національної ради, що затверджується рішенням Національної ради.  

 

Стаття 14. Секретаріат Національної ради  

 

1. Для організаційного, інформаційного, методичного та матеріально-

технічного забезпечення Національної ради Президентом України 

утворюється постійно діючий орган – секретаріат Національної ради 

(далі – секретаріат).  

2. Секретаріат очолює секретар Національної ради, який при-

значається Президентом України за поданням Президії Національної 

ради.  

3. Фінансування діяльності Національної ради та її секретаріату 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.  

4. Секретаріат Національної ради діє відповідно до цього Закону та 

Положення, яке затверджується Президентом України за поданням 

Президії Національної ради.  
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Стаття 15. Порядок створення та склад галузевої (міжгалузевої) 
тристоронньої або двосторонньої соціально-економічної ради  

 
1. Для ведення соціального діалогу на галузевому рівні з рівної 

кількості представників сторін соціального діалогу відповідної галузі 
чи кількох галузей можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) 
тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради (далі – 
галузеві (міжгалузеві) ради).  

Координацію організаційних заходів щодо створення галузевої 
(міжгалузевої) ради здійснює відповідний центральний орган 
виконавчої влади.  

2. Рішення про утворення галузевої (міжгалузевої) ради та кількість 
її членів приймається сторонами соціального діалогу.  

3. Галузева (міжгалузева) рада об’єднує представників сторін 
соціального діалогу в рівній кількості. Персональний склад галузевої 
(міжгалузевої) ради визначає кожна сторона самостійно. Строк 
повноважень членів ради становить шість років.  

4. Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його 
заступників.  

Координує діяльність галузевої (міжгалузевої) ради голова, який 
обирається на першому засіданні із співголів терміном на один рік. 
Порядок та черговість ротації голови визначаються положенням про 
галузеву (міжгалузеву) раду.  

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
галузевої (міжгалузевої) ради здійснюється сторонами соціального 
діалогу в порядку, визначеному положенням про галузеву  
(міжгалузеву) раду.  

6. Галузева (міжгалузева) рада діє відповідно до цього Закону та 
положення, затвердженого відповідним центральним органом  
виконавчої влади за поданням сторін соціального діалогу.  

 
Стаття 16. Функції та права галузевої (міжгалузевої) ради  
 
1. Галузева (міжгалузева) рада здійснює дорадчі, консультативні та 

узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій 
з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:  

галузевих програм економічного та соціального розвитку, 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються 
регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб’єктів 
соціального діалогу галузі;  
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оплати праці працівників галузі, забезпечення гідних умов праці та 
регулювання соціально-економічних питань галузі;  

створення сприятливого середовища для ефективної діяльності 
підприємств галузі;  

інших питань, які сторони вважають значущими і вирішення яких 
істотно впливає на розвиток галузі.  

2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням галузевої 
(міжгалузевої) ради, є обов’язковими для розгляду органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та 
організаціями роботодавців, що діють у галузі.  

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному 
рівні, подаються на розгляд Національної ради.  

3. Галузева (міжгалузева) рада має право:  
звертатися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів  
Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій 
роботодавців з пропозиціями, схваленими рішенням галузевої  
(міжгалузевої) ради;  

делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними 
спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та  
економічної політики;  

одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, 
підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для 
виконання покладених на неї завдань.  

4. Організаційною формою діяльності галузевої (міжгалузевої) ради 
є засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом.  

Для реалізації своїх функцій за рішенням галузевої (міжгалузевої) 
ради можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися 
консультації, узгоджувальні процедури, інші заходи.  

 
Стаття 17. Порядок створення та склад територіальної тристоронньої 

соціально-економічної ради  
 
1. Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні (в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) з 
рівного числа представників сторін можуть утворюватися територіальні 
тристоронні соціально-економічні ради (далі – територіальні ради).  
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Координацію організаційних заходів щодо створення територіальної 

ради здійснює відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.  

2. Рішення про утворення територіальної ради та кількість її членів 

приймається сторонами соціального діалогу відповідного рівня та 

затверджується розпорядженням відповідно Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій.  

3. Територіальна рада об’єднує представників сторін соціального 

діалогу в рівній кількості. Персональний склад територіальної ради 

визначає кожна сторона самостійно. Строк повноважень членів ради 

становить шість років.  

Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його 

заступників.  

4. Координує діяльність територіальної ради голова, який  

обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один 

рік почергово від представників кожної із сторін. Порядок та 

черговість ротації голови територіальної ради визначаються  

положенням про територіальну раду.  

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

територіальної ради здійснюється органами виконавчої влади.  

6. Територіальна рада діє відповідно до цього Закону та положення, 

затвердженого відповідно Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими  

державними адміністраціями за поданням сторін на основі типового 

положення, що затверджується Національною радою.  

 

Стаття 18. Функції та права територіальної тристоронньої  

соціально-економічної ради  

 

1. Територіальна рада здійснює дорадчі, консультативні та 

узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій 

з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:  

проектів територіальних програм економічного та соціального 

розвитку;  

формування місцевого бюджету на відповідний рік;  

нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої 

влади та органами місцевого самоврядування та стосуються 
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регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб’єктів 

соціального діалогу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;  

оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в 

установах і організаціях, розташованих на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці;  

створення сприятливого середовища для ефективної діяльності 

підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що 

діють на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці;  

інших питань, що належать до компетенції територіальної ради, які 

сторони вважають значущими.  

2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням територіальної 

ради, є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю 

делегованих членів територіальної ради.  

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному 

рівні, подаються на розгляд Національної ради.  

Пропозиції територіальних рад відповідних адміністративно-

територіальних одиниць щодо соціального та економічного розвитку 

територій розглядаються органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.  

3. Територіальна рада має право:  

звертатися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями,  

схваленими рішенням територіальної ради;  

делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними 

спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та  

економічної політики;  

запрошувати до участі у засіданнях територіальної ради  

представників районів і міст відповідної адміністративно-терито-

ріальної одиниці;  

одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, 

підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для  

виконання покладених на неї завдань.  
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4. Організаційною формою діяльності територіальної ради є 

засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом 

територіальної ради.  

Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради 

можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися консультації, 

узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.  

 

Стаття 19. Контроль та відповідальність  

 

1. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих 

домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального 

діалогу.  

2. Особи, винні в порушенні законодавства про соціальний діалог, 

несуть відповідальність згідно із законом.  

 

Стаття 20. Прикінцеві положення  

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім 

статей 6 і 7 цього Закону, що набирають чинності через шість місяців з 

дня набрання чинності цим Законом.  

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня 

набрання чинності цим Законом:  

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України 

пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим 

Законом;  

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 

Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації цього Закону;  

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно -правових актів у 

відповідність із цим Законом.  

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим 

Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в 

частині, що не суперечить цьому Закону.  

4. Визначити секретаріат Національної ради правонаступником 

секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради 

при Президентові України, створеного відповідно до Указу  

Президента України від 29 травня 2006 року N 453/2006 .  
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5. Створені до набрання чинності цим Законом органи соціального 

діалогу, координаційні комітети сприяння зайнятості населення, 

органи управління фондами загальнообов’язкового державного 

соціального страхування продовжують функціонувати у попередньому 

складі до прийняття рішень про делегування представників  

репрезентативних профспілкових об’єднань та об’єднань організацій 

роботодавців.  

 

Президент України В. ЯНУКОВИЧ  

 

м. Київ, 23 грудня 2010 року N 2862-VI  
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ДОДАТОК 3 
 

Перелік всеукраїнських професійних спілок,  

легалізованих Міністерством юстиції України 
 

№ 

з/п 
Назва об’єднання 

Дата 

реєстрації 

і номер 

свідоцтва 

Адреса Керівник 

1. Вільна профспілка 
машиністів України (ВПМУ) 

24.12.99 
№ 1290 

м. Київ, вул. Фур-
манова, 3/8 

Каріков С. Г. 

2. Професійна спілка 
машинобудівників та 
приладобудівників України 

27.12.99 
№ 1291 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Кубраченко А. В. 

3. Професійна спілка 
працівників автомобільного 
транспорту та шляхового 
господарства України 

29.12.99 
№ 1296 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Король А. Г. 

4. Українська федерація 
профспілкових організацій – 
профспілка працівників 
спільних підприємств 

30.12.99 
№ 1299 

м. Київ, 
вул. Артема, 21 

Михайленко А. Г. 

5. Всеукраїнська професійна 
спілка товаровиробників та 
підприємців 

30.12.99 
№ 1300 

м. Кіровоград, 
вул. Луначар-
ського, 40/51 

Антоньєва Г. П. 

6. Профспілка працівників 
текстильної та легкої 
промисловості України 

31.12.99 
№ 1302 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Єфіменко О. І. 

7. Професійна спілка 
працівників 
агропромислового 
комплексу України 

04.01.00 
№ 1306 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Чепур В. К. 

8. Всеукраїнська профспілка 
працівників науки, 
виробництва та фінансів 

19.01.00 
№ 1310 

м. Київ, 
вул. Анрі Барбюса, 
13, к. 13 

Петриченко П. М. 

9. Профспілка працівників 
автомобільного та 
сільськогосподарського 
машинобудування України 

19.01.00 
№ 1311 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39-41, кім. 202 

Дудник В. О. 

10. Професійна спілка 
працівників державних 
установ України 

20.01.00 
№ 1312 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Нікітіна Т. В. 

11. Профспілка працівників 
Збройних Сил України 

25.01.00 
№ 1315 

м. Київ, вул. Мель-
никова, 24 

Мірошниченко Д. Т. 

12. Профспілка трудящих 
металургійної і 
гірничодобувної 
промисловості України 
(Профспілка металургів і 
гірників України) 

28.01.00 
№ 1317 

м. Дніпро-
петровськ, 
пл. Леніна, 1 

Пожидаєв А. С. 
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13. Професійна спілка 
працівників житлово-

комунального господарства, 

місцевої промисловості, 
побутового обслуговування 

населення України 

28.01.00 
№ 1318 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Романюк О. І. 

14. Профспілка працівників 
радіоелектроніки та 

машинобудування України 

02.02.00 
№ 1322 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Ольховець Г. А. 

15. Всеукраїнська профспілка 

працівників і підприємців 
торгівлі, громадського 

харчування та послуг 

03.02.00 
№ 1323 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39/41 

Ясько Т. Д. 

16. Профспілка працівників 
оборонної промисловості 

України 

04.02.00 
№ 1325 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Черниш О. А. 

17. Професійна спілка 
працівників культури 

України 

07.02.00 
№ 1327 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Перелигіна Л. Ф. 

18. Профспілка працівників 

машинобудування та 
металообробки України 

10.02.00 
№ 1329 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Таранчук А. О. 

19. Профспілка працівників 

інноваційних і малих 
підприємств України 

14.02.00 
№ 1330 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Бондаренко В. І. 

20. Професійна спілка 

працівників суднобудування 

України 

14.02.00 
№ 1332 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Бутенко М. О. 

21. Профспілка працівників 

лісових галузей України 

22.02.00 
№ 1336 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Сібільов В. Д. 

22. Профспілка працівників 

споживчої кооперації 
України 

23.02.00 
№ 1337 

м. Київ, 
вул. Хрещатик, 
7/11 

Левицький В. П. 

23. Профспілка працівників 

нафтової і газової 
промисловості України 

23.02.00 
№ 1338 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Попел О. Г. 

24. Професійна спілка 

працівників охорони 
здоров’я України 

28.02.00 
№ 1341 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Казаріна Т. Л. 

25. Професійна спілка 

працівників хімічних та 

нафтохімічних галузей 
промисловості України 

02.03.00 
№ 1343 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39/41, кім. 1202, 
т. 220 14 00 

Мойсюк В. С. 

26. Профспілка працівників 

освіти і науки України 

02.03.00 
№ 1344 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Сачков Л. С. 

27. Професійна спілка 
працівників газових 

господарств України 

02.03.00 
№ 1346 

м. Київ, 
вул. Гонти, 3-А 

Яровий І. М. 
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28. Професійна спілка 
працівників лісового 
господарства України 

09.03.00 
№ 1352 

м. Київ, 
вул. Братислав-
ська, 50 

Кривов’язий С. Й. 

29. Професійна спілка 
працівників рибного 
господарства України 

09.03.00 
№ 1353 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Петров М. М. 

30. Професійна спілка 
працівників 
Промінвестбанку України 

13.03.00 
№ 1354 

м. Київ, 
пров. Шевченка, 
12 

Харченко П. С. 

31. Професійна спілка 
працівників вугільної 
промисловості України 

13.03.00 
№ 1355 

м. Київ, 
вул. Б. Хмель-
ницького, 4 
м. Донецьк, 
вул. Постишева, 
117 

Турманов В. І. 

32. Українська професійна 
спілка працівників річкового 
транспорту 

13.03.00 
№ 1357 

м. Київ, 
вул. Нижній Вал, 
51 

Барановська М. І. 

33. Профспілка працівників 
енергетики та 
електротехнічної 
промисловості України 
(«Укрелектропрофспілка») 

14.03.00 
№ 1358 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Шишов С. С. 

34. Професійна спілка 
залізничників і 
транспортних будівельників 
України 

14.03.00 
№ 1359 

м. Київ, 
Повітрофлотський 
проспект, 15-А 

Ткачов В. М. 

35. Професійна спілка 
робітників морського 
транспорту України 
(ПРМТУ) 

15.03.00 
№ 1361 

м. Одеса, площа 
Куликове поле, 1 

Кірєєв М. І. 

36. Профспілка працівників 
космічного та загального 
машинобудування України 

16.03.00 
№ 1362 

м. Дніпро-
петровськ, 
вул. Криворізька, 1 

Литвин В. Ф. 

37. Професійна спілка 
працівників будівництва і 
промисловості будівельних 
матеріалів України 

16.03.00 
№ 1363 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39-41 

Яньшин В. М. 

38. Профспілка працівників 
геології, геодезії та 
картографії України 

17.03.00 
№ 1364 

м. Київ, 
вул. Володи-
мирська, 34 

Супрун В. К. 

39. Професійна спілка 
авіабудівників України 
(ПАУ) 

17.03.00 
№ 1365 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Жугаєвич Я. В. 

40. Професійна спілка 
працівників молодіжних 
житлових комплексів та 
комітетів місцевого 
самоврядування України 

20.03.00 
№ 1367 

м. Харків, 
пл. Конституції, 1 

Караван Н. Г. 
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41. Професійна спілка 
працівників зв’язку України 

22.03.00 
№ 1370 

м. Київ, 
вул. Хрещатик, 22 

Єфремов В. П. 

42. Незалежна галузева 

професійна спілка 
енергетиків України 

27.03.00 
№ 1374 

02002, м. Київ, 
вул. М. Раскової, 
23, кім. 1119 

Литвин В. В. 

43. Професійна спілка 

працівників Національної 

Академії Наук України 

27.03.00 
№ 1375 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39/41 

Широков А. І. 

44. Всеукраїнська профспілка 

працівників органів 

державної податкової 
служби 

27.03.00 
№ 1376 

м. Київ, провулок 
Киянівський, 2 

Волинський О. Т. 

45. Всеукраїнська професійна 

спілка працівників 
кооперації та інших форм 

підприємництва 

28.03.00 
№ 1377 

м. Київ, 
вул. Еспланадна, 
32, к. 23 

Морозов В. В. 

46. Професійна спілка 

працівників атомної 
енергетики та промисловості 

України 

28.03.00 
№ 1379 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Матов В. О. 

47. Всеукраїнська незалежна 
професійна спілка 

працівників транспорту 

28.03.00 
№ 1380 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
39/41, кім. 209 

Гербеда В. В. 

48. Професійна спілка 

авіапрацівників України 

29.03.00 
№ 1381 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Звінник І. Д. 

49. Професійна спілка 

працівників митних органів 

України 

03.04.00 
№ 1388 

м. Київ, 
пров. Політех-

нічний, 4-А 

Мельник М. В. 

50. Всеукраїнська професійна 
спілка народних депутатів 

України у Верховній Раді 

України 

10.04.00 
№ 1391 

м. Київ, 
вул. М. Грушев-
ського, 5 

Гармаш Л. І. 

51. Всеукраїнська професійна 

спілка працівників малого та 

середнього бізнесу 
«Єднання» 

12.04.00 
№ 1393 

м. Київ, 
вул. Софіївська, 
20/21 

Кожевіна Н. Д. 

52. Професійна спілка 

працівників відкритого 
акціонерного товариства 

«Державний експортно-

імпортний банк України» 

12.04.00  
№ 1396 

м. Київ, 
вул. Воровського, 
11 

Шевченко В. Є. 

53. Професійна спілка 
атестованих працівників 

органів внутрішніх справ 

України 

19.04.00 
№ 1406 

м. Київ, 
вул. Богомольця, 
10 

Онищук А. С. 

54. Українська міжгалузева 

республіканська профспілка 

«Праця» 

20.04.00 
№ 1411 

м. Київ, 
вул. Обсерваторна, 
11/1 

Сироватська С. П. 
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55. Всеукраїнська профспілка 
працівників позабюджетних 
організацій «Народна 
профспілка» 

06.05.00 
№ 1419 

м. Київ, 
просп. 40-річчя 
Жовтня, 46-А 

Яворський В. І. 

56. Незалежна професійна 
спілка України / стара назва – 
Незалежна галузева 
професійна спілка 
транспортників України / 

12.05.00 
№ 1424 

м. Київ, 
вул. М. Раскової, 
23, к. 1118-А 

Хмельовий А. П. 

57. Професійна спілка 
працівників Відкритого 
акціонерного товариства 
«Райфайзен Банк Аваль» 

19.05.00 
№ 1434 

м. Київ, 
вул. Лєскова, 9 

Дронова Л. Є. 

58. Всеукраїнське об’єднання 
солідарності трудівників 
(ВОСТ) 

29.05.00 
№ 1436 

м. Київ, 
вул. Спаська, 9/9 

Джулик О. Є. 

59. Професійна спілка Асоціації 
льотного складу цивільної 
авіації України 

29.05.00 
№ 1437 

м. Київ, 
просп. Перемоги, 
14 

Рвачов В. П. 

60. Всеукраїнська професійна 
спілка «Соціальний прогрес» 

13.06.00 
№ 1451 

м. Київ, 
вул. Дарвіна, 6 

Коліушко І. Б. 

61. Професійна спілка 
працівників вільного 
підприємництва України 

15.06.00 
№ 1452 

м. Львів, 
вул. Конотопська, 
6 

Катеринюк М. В. 

62. Всеукраїнська профспілка 
«Федерація авіаційних 
диспетчерів України» 

16.06.00 
№ 1453 

м. Київ, 
Повітрофлотський 
проспект, 76-А, 
кім. 347 

Кирик Б. В. 

63. Всеукраїнська Незалежна 
Профспілка (ВНП) 

20.06.00 
№ 1454 

м. Київ, 
вул. П. Радченка, 14 

Щербаненко Ю. А. 

64. Всеукраїнська професійна 
спілка робітників 
промисловості і підприємців 

04.07.00 
№ 1460 

м. Київ, вул. Анрі 
Барбюса, 13/13 

Мітько В. Г. 

65. Профспілка працівників 
місцевої промисловості та 
підприємницьких структур 
України 

13.07.00  
№ 1465 

м. Київ, 
вул. Прорізна, 
25-Б 

Попов О. В. 

66. Професійне об’єднання 
інженерно-технічних 
робітників України 

07.08.00 
№ 1477 

м. Київ, 
вул. Грінченка, 7, 
кв. 15 

Білик В. А. 

67. Всеукраїнська професійна 
спілка «Столиця-Регіони» 

06.10.00 
№ 1498 

м. Київ, вул. Анрі 
Барбюса, 11/2 

Рой В. Є. 

68. Всеукраїнська професійна 
спілка «Футбол України» 

09.11.00 
№ 1522 

м. Київ, вул. Гру-
шевського, 3 

Гатауллін І. Ф. 

69. Всеукраїнська професійна 
спілка «Вільний вибір» 

23.01.01 
№ 1554 

м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 57 

Фіщенко Д. О. 

70. Всеукраїнська професійна 
спілка «Україна» 

30.01.01 
№ 1563 

м. Київ, 
бул. Шевченка, 4, 
к. 204 

Задков О. І. 
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71. Профспілка «Всеукраїнське 
об’єднання солідарності 

моряків» 

27.02.01 
№ 1580 

м. Севастополь, 
вул. Новоросій-
ська, 56. 

Недоступ О. М. 

72. Незалежна профспілка 
фермерів та приватних 

землевласників України 

20.03.01 
№ 1596 

м. Київ, вул. Чистя-
ківська, буд. 19, 
кв. 36 

Усаченко Л. В. 

73. Українська профспілка 

працівників транспорту та 
докерів 

09.04.01 
№ 1615 

м. Одеса, 
вул. Романа 
Кармена, 21 

Цуркан В. П. 

74. Професійна спілка 

працівників водного 
господарства України 

18.06.01 
№ 1647 

м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 39/41 

Міловський В. О. 

75. Конфедерація Праці України 12.09.01 
№ 1683 

м. Харків, 
пл. Конституції, 1, 
п/с 4550 

Марченко В. Р. 

76. Професійна спілка 
«Журналіст України» 

11.03.02 
№ 1759 

м. Київ, вул. Хре-
щатик, 27-А 

Михайлюта О. О. 

77. Всеукраїнська професійна 

спілка працівників сфери 
обслуговування і торгівлі 

«Порука» 

10.04.02 
№ 1780 

м. Київ, 
вул. Електро-
технічна, буд. 4-А 

Кравченко Е. 

78. Всеукраїнська професійна 
спілка «Захист 

справедливості» 

02.07.02  
№ 1802 

м. Київ, 
вул. В. Василь-
ківська, 65 

Стратан В. І. 

79. Національна професійна 

спілка арбітражних 
керуючих України 

23.07.02  
№ 1815 

м. Київ, вул. Межи-
гірська, 83 

В’язовченко А. М. 

80. Профспілка працівників 

«ЛУКОЙЛ – Україна» 

25.07.02  
№ 1820 

м. Київ, вул. Комін-
терну, 14 

Мерлян А. В. 

81. Професійна спілка 
працівників соціального 

страхування та потерпілих 

від нещасних випадків і 
профзахворювань на 

виробництві України 

«Соціал» 

27.12.02  
№ 1865 

м. Київ, 
вул. Шамрило, 6-А 

Гордієнко О. М. 

82. Всеукраїнська професійна 

спілка «Національне 

відродження» 

23.05.03 
№ 1921 

м. Київ, 
вул. Гмирі, 15-А, 
кв. 74 

Чапалда О. М. 

83. Всеукраїнська профспілка 
«Федерація профспілок 

авіапрацівників радіолокації, 

радіонавігації і зв’язку 
України» 

17.07.03  
№ 1941 

м. Київ, 
Повітрофлотський 
пр-кт, 76-А, к. 327 

Смольський О. В. 

84. Професійна спілка 

працівників системи 
державного матеріального 

резерву України 

07.10.03  
№ 1968 

м. Київ, 
пров. Музейний, 
12 

Ярмолюк О. В. 
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85. Професійна спілка таксистів 
України 

03.11.03  
№ 1987 

м. Київ, 
просп. Маяков-
ського, 30-А, кв. 107 

Попик В. І. 

86. Незалежна профспілка 
аграріїв 

04.11.03  
№ 1988 

м. Херсон, 
вул. Ворошилова, 
29, кв. 40, корп. 1 

Кисіль Т. В. 

87. Незалежна профспілка 
гірників України 

11.11.03  
№ 1992 

м. Київ, 
вул. Червоно-
армійська, 65 

Волинець М. Я. 

88. Всеукраїнська професійна 
спілка харчової та 
переробної промисловості 

31.12.03 
№ 2020 

м. Київ, вул. Мала 
Житомирська, 5 

Федоренко С. В. 

89. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників морської 
та рибогосподарської галузі 

19.01.04  
№ 2035 

м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 39/41 

Якібчук М. І. 

90. Всеукраїнська профспілка 
працівників харчової, 
переробної промисловості та 
суміжних галузей 

25.02.04  
№ 2050 

04070, м. Київ, 
вул. Верхній Вал, 
72 

Тельних А. П. 

91. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників органів 
державної статистики 

25.03.04  
№ 2065 

м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 
3 

Счастлівцева В. Д. 

92. Професійна спілка 
працівників Пенсійного 
фонду України 

19.05.04  
№ 2093 

м. Київ, 
вул. Бастіонна, 9 

Пікалова З. І. 

93. Профспілка працівників 
соціальної сфери України 

06.07.04  
№ 2111 

м. Київ, 
вул. Еспланадна, 
8/10 

Тьоткін В. І. 

94. Українська Професійна 
спілка Працюючих за 
кордоном 

17.12.04  
№ 2187 

м. Київ, 
вул. Горького, 13, 
кім. 4 

Хижняк А. І. 

95. Всеукраїнська професійна 
спілка «Незалежна медіа-
профспілка України» 

14.03.05 
№2214 

м. Київ, 
вул. Приозерна, 
12-А, кв. 91 

Гузь С. І. 

96. Профспілка страхових 
брокерів України 

28.09.05  
№ 2317 

м. Київ, 
вул. Урицького, 
45, офіс 508 

Дарков В. М. 

97. Вільна профспілка освіти і 
науки України 

03.10.05  
№ 2318 

м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська, 65 

Фундовний В. В. 

98. Всеукраїнська профспілка 
працездатних інвалідів 
(ВППІ) 

11.11.05  
№ 2333 

м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська, 
буд. 65 

Петровський В. Б. 

99. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників 
Акціонерного товариства 
«Український інноваційний 
банк» 

04.04.06  
№ 2424 

м. Київ, 
вул. Інститутська, 
12-А 

Якимець Т. Л. 
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100. Всеукраїнська профспілка 
працівників-мігрантів в 

Україні та за її межами 

03.07.06  
№ 2480 

м. Київ, 
вул. Чорновола, 
буд. 26/2, оф. 56 

Олійник С. О. 

101. Всеукраїнська профспілка 
працівників фізичної 

культури і спорту 

21.12.06  
№ 2583 

м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська, 55 

Тихенко В. В. 

102. Вільна профспілка медичних 

працівників України 

28.12.06  
№ 2584 

м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська, 65 

Реверчук В. П. 

103. Всеукраїнська профспілка 

працівників сфери 

комп’ютерних та 
інформаційних технологій 

09.02.07  
№ 2611 

14000, м. Чернігів, 
вул. Київська, 
буд. 7, кв. 8 

Павленко С. М. 

104. Вільна профспілка 

залізничників України 

09.02.07  
№ 2612 

03035, м. Київ, 
майдан Петра 
Кривоноса, 4 

Недвига Г. М. 

105. Всеукраїнська незалежна 

профспілка «Трудящі» 

02.04.07  
№ 2650 

14000, м. Чернігів, 
вул. Стахановців, 
буд. 9, кв. 98 

Коношевич М. С. 

106. Всеукраїнська вільна 
профспілка дорожників та 

різноробочих 

31.05.07  
№ 2695 

м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 65, 
оф. 36 

Бєляєв О. І. 

107. Всеукраїнська профспілка 

юристів 

27.06.07  
№ 2714 

м. Київ, 
вул. Хрещатик, 
10-Б, офіс 8 

Чорний В. В. 

108. Всеукраїнська профспілка 

агропромисловців України 

19.09.07  
№ 2748 

м. Київ, 
вул. Ольжича, 
буд. 7, кв. 77 

Стасюк С. В. 

109. Всеукраїнська незалежна 
профспілка «Сади України» 

19.09.07  
№ 2749 

м. Кіровоград, 
вул. 50 років 
Жовтня, буд. 5, 
кв. 29 

Федюченко В. С. 

110. Всеукраїнська профспілка 

працівників сфери права 

26.09.07  
№ 2753 

м. Чернігів, 
вул. Воровського, 
буд. 5, кв. 5 

Каляєв В. В. 

111. Незалежна профспілка 

працівників грального 

бізнесу України 

26.09.07  
№ 2754 

м. Чернігів, 
вул. Пирогова, 1, 
кв. 14 

Дроздов А. М. 

112. Всеукраїнська профспілка 
працівників автомобільного 

транспорту 

26.12.07  
№ 2813 

14000, м. Чернігів,  
пр. Миру, 22, 
кв. 37 

Мартиненко Р. М. 

113. Всеукраїнська профспілка 
працівників сфери 

бухгалтерського обліку та 

аудиту 

26.12.07  
№ 2814 

14000, м. Чернігів, 
проспект 
Перемоги, 10, 
кв. 30 

Тікунова О. Л. 

114. Всеукраїнська профспілка 

працівників страхових 

компаній 

10.01.08 
№ 2852 

м. Київ, 
вул. Салютна, 
буд. 19, кв. 75 

Мєлєтіч Л. М. 
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115. Всеукраїнська громадська 
фармацевтична професійна 
спілка групи компаній 
«БІОКОН» 

22.02.08  
№ 2867 

м. Київ, 
вул. Березняків-
ська, 29 

Тарнавська Т. М. 

116. Всеукраїнська незалежна 
профспілка працівників 
туристичної галузі та сфери 
обслуговування працюючих 
в Україні і в різних країнах 
світу 

17.03.08  
№ 2874 

м. Київ, 
вул. Шовкуненка, 
8/20 

Сергуненков С. В. 

117. Всеукраїнська професійна 
спілка пілотів 

18.08.08 м. Київ, вул. Очаків-
ська, 13, кв. 43 

Полянський О. М. 

118. Всеукраїнська профспілка 
«Підприємці України» 

24.09.08 
№ 2967 

м. Суми, 
пров. Громадян-
ський, буд. 1 

Тарасенко О. П. 

119. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників 
Міністерства внутрішніх 
справ України 

23.10.08 
№ 2977 

Автономна Респуб-
ліка Крим, Сімферо-
польський р-н, 
с. Перово, вул. Пів-
нічна, буд. 1, 
корп. 1, кв. 6 

Мерцалов В. В. 

120. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників 
фінансових установ та 
організацій, які 
обслуговують фінансові 
установи 

26.11.08  
№ 2998 

м. Одеса, 
вул. Маршала 
Говорова, 10/2 

Большаков А. Г. 
  

121. Всеукраїнська незалежна 
профспілка працівників 
модельного бізнесу 

28.11.08 
№ 3000 

01015, м. Київ, 
вул. Лейпцігська, 5 

Савчина А. О. 
  

122. Всеукраїнська профспілка 
працівників сфери 
страхування «Соціальний 
захист» 

17.12.18 
№ 3011 

83044, м. Донецьк, 
вул. Пролетарська, 
81/66 

Омельяненко В. А. 
  

123. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників цифрових 
комунікацій «ВПСПЦК» 

07.02.09 
№3053 

м. Харків, 
вул. Сумська, 6, 
кв. 18 

Егліт Р. Л.  
  

124. Професійна спілка 
працівників спеціального 
зв’язку 

16.02.09 
№ 3055 

м. Київ, 
вул. Паторжин-
ського, 5/7 

Волк Н. І. 
  

125. Всеукраїнська Незалежна 
Професійна спілка 
працівників будівництва 
України «Український 
Профспілковий Рух» 

27.04.09 
№ 3099 

04136, м. Київ, 
вул. Маршала 
Гречко, 12, кв. 110  

Манюта О. В. 
  

126. Всеукраїнська профспілка 
працівників трубопровідного 
транспорту 

13.05.09 
№ 3109 

м. Київ, 
вул. Марини 
Раскової, буд. 15  

Чечоткін С. М.  
  

127. Всеукраїнська профспілка 
інвалідів «ПРАЦІВНИК» 

20.05.09 
№ 3114 

01012, м. Київ, 
Майдан 
Незалежності, 2  

Караговнік А. Ю.  
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128. Всеукраїнська профспілка 
клоунів та інших естрадно-
циркових артистів 

09.06.09  
№ 3121 

01012, м. Київ, 
Майдан Незалеж-
ності, 2 

Петренко Т. В. 
  

129. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників сфери 
освіти 

26.06.09  
№ 3126 

95000, АР Крим, 
м. Сімферополь, 
вул. Карла 
Маркса, 13/16, 
корп. «В» 

Майстренко Г. І. 
  

130. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників сфери 
культури і туризму 

26.06.09  
№ 3127 

95000, АР Крим, 
м. Сімферополь, 
вул. Карла 
Маркса, 13/16, 
корп. «В» 

Кравченко Т. О. 
  

131. Всеукраїнська професійна 
спілка правників 

03.07.09  
№ 3130 

м. Київ, 
вул. П. Лумумби, 
7, кв. 28 

Михальський Ю. А.  
  

132. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників 
Міністерства України з 
питань надзвичайних 
ситуацій та у справах 
захисту населення від 
наслідків Чорнобильської 
катастрофи 

03.07.09  
№ 3131 

95000, АР Крим, 
м. Сімферополь, 
вул. Карла 
Маркса, 13/16, 
корп. «В» 

Шурик О. В. 
  

133. Всеукраїнська профспілка 
«Союз професіоналів СПА, 
готелів та Велнес-курортів 
України» 

25.08.09  
№ 3172 

м. Київ, 
провул. Руднєва, 
68/10, к. 10  

Рзаєва Т. Х.  
  

134. Всеукраїнська профспілка 
«Рідна земля» 

27.08.09  
№ 3173 

м. Київ, 
вул. Народного 
ополчення, 3  

Банна Т. Г. 
  

135. Всеукраїнська профспілка 
працівників банківських 
установ  

13.10.09  
№ 3199 

м. Київ, 
вул. Софійська, 25, 
кв. 12 

Гученко І. І.  
  

136. Профспілка спілка 
працівників галузі 
земельних відносин України 

15.10.09  
№ 3200 

м. Київ, 
вул. Глибочицька, 
16  

Філіпчук Д. В.  
  

137. Всеукраїнська профспілка 
«Захист прав» 

26.03.10  
№ 3310 

79068, м. Львів, 
4-й Топольний 
провулок, 2-А 

Созін Г. Г. 
  

138. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників 
туристичної галузі, 
санаторно-курортної сфери 
та готельного господарства  

29.03.10  
№ 3315 

м. Київ, 
вул. Комінтерну, 
20-В  

Курасса О. І. 
  

139. Всеукраїнська професійна 
спілка працівників сфери 
туризму 

30.04.10  
№ 3346 

АР Кри, м. Сімфе-
рополь, вул. Карла 
Маркса, 13/16, 
корп. «В» 

Кравченко Т. О. 
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140.  Всеукраїнська профспілка 
працівників ТОВ «МЕТРО 
Кеш Енд Кері Україна»  

19.05.10  
№ 3362 

02140, м. Київ, 
просп. Григоренка, 
43  

Жмур С. М. 
  

141.  Всеукраїнська професійна 
спілка Діячів мистецтв та 
культури  

04.06.10 
№ 3374 

04050, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 
9, нежиле 
приміщення № 69  

Батько-Ступка І. В.  
  

142.  Всеукраїнська професійна 
спілка «Співдружність»  

17.06.10 
№ 3386 

01601, м. Київ, 
вул. П. Орлика, 
24/1 

Пограничний О. О. 

143. Всеукраїнська профспілка 
виробничників і підприємців 

20.07.10 
№ 3405 

м. Київ, вул. Шота 
Руставелі, 39/41  

Долот П. К.  

 

Перелік легалізованих Міністерством юстиції України 

всеукраїнських об’єднань профспілок 
 

№ 

з/п 
Назва об’єднання 

Дата 

реєстрації 

і номер 

свідоцтва 

Адреса Керівник 

1. Федерація Солідарних 
Профспілок України 

03.03.00  
№ 1347 

м. Київ, 
вул. Прорізна, 
25-Б 

Гоголь В. П. 

2. Федерація професійних 
спілок України 

07.03.00  
№ 1350 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

  

3. Федерація професійних 
спілок працівників 
кооперації та інших 
форм підприємництва 
України 

20.04.00  
№ 1409 

м. Київ, 
вул. Еспланадна, 
32, оф. 23 

Кожевіна Н. Д. 

4. Всеукраїнська 
Федерація профспілок 
«Наше право» 

24.05.00  
№ 1435 

м. Київ, 
вул. Мечнікова, 
7-А, кв. 1 

Судніцин Ф. С. 

5. Федерація професійних 
спілок працівників 
водного транспорту та 
плавскладу України 

15.12.00.  
№ 1533 

м. Київ, 
вул. Шота 
Руставелі, 39/41, 
к. 209 

Гербеда В. В. 

6. Федерація морських 
професійних спілок 
України 

24.07.01 
№ 1656 

м. Одеса, 
вул. Романа 
Кармена, 21 

Барський М. М. 

7. Федерація незалежних 
профспілок України 

02.11.01 
№ 1705 

м. Київ, пр. 40-
річчя Жовтня, 
46-А 

Задков О. І. 

8. Всеукраїнський конгрес 
профспілок 

07.11.01  
№ 1706 

м. Київ, 
пров. Т. Шевчен-
ка, 13/21-В 

Петриченко П. М. 

9. Всеукраїнський Конгрес 
профспілок «Рада» 

18.01.02  
№ 1738 

м. Київ, 
вул. Прорізна, 
25-Б 

Китаєв С. М. 
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10. Всеукраїнська Ліга 
Професійних Спілок 

12.02.03 
№ 1887 

м. Київ, 
вул. М. Раскової, 
23, к. 1120 

Литвин В. В. 

11. Федерація професійних 
спілок транспортників 
України (ФПТУ) 

12.08.03  
№ 1947 

м. Київ, 
просп. Перемоги, 
14 

Ткачов В. М. 

12. Національна 
Конфедерація 
професійних спілок 
України 

20.12.04  
№ 2189 

м. Київ, вул. Анрі 
Барбюса, 13, 
оф. 13 

Петриченко П. М. 

13. Національний форум 
профспілок України 

17.03.05 
№ 2218 

м. Київ, Майдан 
Незалежності, 2 

Якібчук М. І. 

14. Конфедерація Вільних 
профспілок України 

25.09.06  
№ 2530 

м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська, 
65 

Волинець М. Я. 

 15. Всеукраїнське 
профспілкове 
об’єднання 
«Всеукраїнський 
страховий фонд» 

01.12.08  
№ 3002 

04116, м. Київ, 
вул. В. Василев-
ської, 18 

Якібчук М. І. 

 16. Всеукраїнське 
об’єднання незалежних 
профспілок України  

22.10.09  
№ 3210 

м. Київ, 
вул. Червоно-
партизанська, 
2-А, кв. 26  

Рудик В. В.  
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ДОДАТОК 4 

 

Перелік об’єднань організацій роботодавців,  

що зареєстровані Міністерством юстиції України  

відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності» 

 

№ 
з/п 

Назва об’єднання 

Дата 

реєстраці

ї і номер 

свідоцтва 

Адреса (за 

інформацією, 

наданою до 

Мін’юсту) 

Керівник (за 

інформацією, 

наданою до 

Мін’юсту) 

1. Федерація 

роботодавців України 

06.11.02 

№ 1849 

м. Київ, 

вул. Коцюбин-
ського, 1 

Бойко Ю. А. 

2. Всеукраїнське 

об’єднання обласних 

організацій 

роботодавців у сфері 

телекомунікаційних та 

інформаційних 

технологій 

30.05.03 

№ 1923 

м. Київ, 

вул. Червоно-

армійська, 81, к. 2 

Шевчук О. Б. 

3. Об’єднання організацій 

роботодавців медичної 

та мікробіологічної 

промисловості України 

12.01.04 
№ 2025 

м. Київ, 
вул. Шота 

Руставелі, 23 

Печаєв В. К. 

4 Всеукраїнська 

асоціація роботодавців 

16.04.04 

№ 2078 

м. Київ, 

вул. Предславин-

ська, 28, к. 521 

Єхануров Ю. І. 

5. Всеукраїнське галузеве 

об’єднання організацій 

роботодавців 

побутового 

обслуговування 

населення 

07.07.04 
№ 2113 

м. Київ, 
вул. Воровського, 

22 

Косих С. І. 

6. Всеукраїнське 

об’єднання 

роботодавців 

автомобільного 

транспорту 

22.04.05 

№ 2230 

м. Київ, 

вул. Червоно- 
гвардійська, 139 

Кроль С. С. 

7. Всеукраїнське 

об’єднання обласних 

організацій 

роботодавців у сфері 

будівництва, 

проектування та 

архітектури 

02.12.05  
№ 2343 

м. Київ, 
вул. Шота 

Руставелі, 39-41, 

офіс № 301 

Козир В. П. 
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8. Всеукраїнське 
об’єднання організацій 

роботодавців 

«Конфедерація 
роботодавців України» 

19.09.06  
№ 2527 

м. Київ, 
вул. Патриса 

Лумумби, 15-А 

Пантелеєнко В. М. 

9. Всеукраїнське 

об’єднання обласних 
організацій 

роботодавців 

підприємств 
металургійного 

комплексу «Федерація 

металургів України» 

19.09.06  

№ 2528 

м. Дніпро-

петровськ, 
пл. Леніна, 1 

Харахулах В. С. 

10. Всеукраїнське галузеве 

об’єднання організацій 

роботодавців вугільної 
промисловості 

«Укрвуглеробото-

давці» 

03.04.07 

№ 2651 

03142, м. Київ, 

просп. Академіка 

Палладіна, 46/2 

Янко С. В. 

11. Всеукраїнське 
об’єднання організацій 

роботодавців та розваг 

«Всеукраїнська спілка 
підприємців індустрії 

розваг» 

13.04.07 
№ 2666 

м. Київ,  
вул. Кловський 

узвіз, буд. 14/24, 

кв. літ. «А» 

Чернишов С. С. 

12. Всеукраїнське 
об’єднання організацій 

роботодавців 

«Федерація 
роботодавців скляної 

промисловості 

України» 

20.06.07 
№ 2705 

04074, м. Київ,  
вул. Новозабар-

ська, 2/6 

Олійник Д. М. 

13. Всеукраїнське 
об’єднання обласних 

організацій 

роботодавців 
підприємств 

машинобудівної та 
металообробної 

галузей 

«Металіндустрії-

Україна» 

11.07.07  
№ 2718 

04074, м. Київ,  
вул. Артема, 47-51 

Адамкович В. М. 

14. Всеукраїнське 

об’єднання обласних 

організацій 
роботодавців 

підприємств 

гірничодобувної галузі 

21.08.07  

№ 2734 

м. Київ, пр. Науки, 

10 

Яременко В. І. 
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«Федерація 
роботодавців гірників 

України» 

15. Українська Федерація 
роботодавців охорони 

здоров’я 

26.12.07  
№ 2818 

м. Київ, 
вул. М. Коцюбин-

ського, буд. 1 

Руднєв О. С. 

16. Всеукраїнське 

об’єднання організацій 
роботодавців 

«Всеукраїнська 

Федерація 
роботодавців у сфері 

туризму України» 

30.01.08  

№ 2842 

м. Київ, 

вул. Панаса 
Мирного, 9 

Цируль П. І. 

17. Всеукраїнське 
об’єднання обласних 

організацій 

роботодавців 
підприємств легкої 

промисловості 

«Укрлегпром» 

31.03.08  
№ 2879 

02152, м. Київ, 
вул. Серафи-

мовича, 3-А 

Соколовський О. Б
. 

 18.  Міжнародна 

організація 

роботодавців 
підприємств галузі 

залізничного 

транспорту «Федерація 
залізничників України» 

30.12.08  

№ 3041 

м. Київ,  

вул. Тверська, 5 

Корнієнко В. В. 

 19. Всеукраїнське 

об’єднання обласних 

організацій 
роботодавців 

підприємств житлово-

комунальної галузі 
«Федерація 

роботодавців ЖКГ 

України» 

16.02.09  

№ 3056 

м. Київ,  

вул. Мечникова, 20 

Адамов О. І. 

 20. Об’єднання організацій 

роботодавців України 

23.03.09 

№ 3074 

м. Київ,  

вул. Панківська, 

27/78, офіс 80 

Кінах А.К. 

 21. Всеукраїнське галузеве 

об’єднання організацій 

роботодавців хімічної 
промисловості 

01.09.09 

№ 3177 

м. Київ,  

вул. М. Раскової, 

15, к. 216 

Голубов О. Г. 
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