






3.4. Вступ до Кооперативу здшснюеться на пiдставi письмово"i заяви, що 
подаеться Правлiнню. Особа, яка подала заяву про вступ до Кооперативу, 
вносить вступний внесок. Правлiння здiйснюе прийом у члени Кооперативу. 
35. Рiшення правлiння Кооперативу про прийняття у члени Кооперативу 
пiдлягае затвердженню Загальними зборами членiв кооперативу. 3 моменту 
ПрИИНЯТТЯ ПраБШННЯМ такого р1шення та ДО моменту ЙОГО затвердження 
Загальними зборами членiв кооперативу, така особа мае тi ж права i 
обо в' язки, що й iншi члени кооперативу.
3.6. Правами члена кооперативу е:
• право приймати участь в управлiннi кооп�ративом шляхом участ1 у
загальних зборах Кооперативу;
• право бути обраним в органи управлiння Кооперативу
• право користування послугами кооперативу;
• вносити пропозицi"i щодо полiпшення роботи Кооперативу;
3.8. Основними обов'язкам'и члена Кооперативу е:
• додержання Статуту Кооперативу;
• виконання рiшень органiв управлiння Кооперативу;
• виконання сво"iх зобов'язань перед Кооперативом;
• сплата визначених Статутом Кооперативу внескiв.
• участь в Загальних зборах Кооперативу;
3 .1 О. Членство в Кооперативi припиняеться у разi:
• добровiльного виходу з нього;

. . 

• несплати членських та шших внесюв;
• смертi члена Кооперативу - фiзично"i особи;
• виключення з членiв Кооперативу;
• припинення дiяльностi Кооперативу.
3 .11. Пiдставами для виключення з Кооперативу е:

. .

• несплата членських та шших внесюв;
• спричинення майново"i шкоди Кооперативу;
• здiйснення дiй, якi перешкоджають Кооперативу у досягненнi його мети;
• розголошення комерцшно"i i службово"i таемниц� Кооперативу,
конфiденцiйно"i iнформацi"i вiдносно Кооперативу;
• систематична, бiльше двох разiв вiдсутнiсть члена Кооперативу на
загальних зборах, в тому числi i на тих, що не вiдбулися за вiдсутностi
кворуму;

4. ВНЕСКИ ЧЛЕНIВ КООПЕРАТИВУ

4.1. Внески - це неповоротнi вступнi та iншi внески у створеннi та розвитку 
Кооперативу, який здiйснюеться шляхом передачi Кооперативу грошей. 
4.3. Вступний внесок - грошовий неповоротний внесок, який зобов'язаний 
сплатити особа у разi вступу. 
4.4. Членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який перiодично 
сплачуеться членом (асоцiйованим членом) Кооперативу для забезпечення 
поточно"i дiяльностi Кооперативу. 

•



4.5. Цiльовий внесок - грошовий внесок члена кооперативу, що вноситься до 
спецiального фонду кооперативу для забезпечення виконання конкретних 
завдань кооперативу. 

5. ОРГАНИ УПРАВЛIННЯ ТА КОНТРОЛЮ

5 .1. Органами управлiния Кооперативу е: 
• Загальнi збори членiв Кооперативу;
• Правлiння Кооперативу.
5.2. Органами контролю Кооперативу е:
• Ревiзiйна комiсiя;

6. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛIННЯ КООПЕРАТИВУ

6.1 Вищим органом управлiния Кооперативу е Загальнi збори члеюв 
Кооперативу у яких мають право брати участь yci члени кооперативу. 
6.2. До компетенцi"i загальних зборiв членiв Кооперативу належить: 
• затверджения Статуту Кооперативу та внесения до нього змiн,;

. . . . . . • призначения членш органш управшния та органш контролю за д�яльюстю
Кооперативу, iнших органiв Кооперативу;
• заслуховування звiтiв його органiв управлiния i органiв контролю;
• затверджения порядку розподiлу доходу Кооперативу;

.. . .. • визначення розм1рш паш внесюв та порядку 1х сплати;
• визначення розмiрiв оплати працi членам органiв управлiния Кооперативу;
• затверджения рiчного звiту i балансу Кооперативу;

�.2д� рiшення правлiння про прийняття нових членiв :щ
припинення членства; 
• прийняття рiшень про вступ Кооперативу до Кооперативних об'еднань;
• прийняття рiшень про реорганiзацiю або лiквiдацiю Кооперативу;

Рiшениям загальних зборiв членiв Кооперативу до компетенцi"i 
загальних зборiв можуть бути вiднесенi шш1 питания дiяльностi 
Кооперативу. 
6.3. Черговi загальнi збори членiв Кооперативу, скликаються правлiниям або 
головою кооперативу у разi потреби, але не рiдше одного азу на iк. 

Про дату, мiсце, час проведения та порядок денний загальних зборiв 
члени кооперативу повиннi бути повiдомленi не пiзнiше нiж за 1 О днiв до 
визначеного строку "ix проведения. Достатнiм е повiдомлення у друкованому 
виданнi, перелiк яких встановлюеться Правлiниям. 
6.5. Голова правлiння Кооперативу вiдкривае i веде Загальнi збори, органiзуе 
ведения протоколу. Пiсля вiдкриття Загальних зборiв до розгляду порядку 
денного Загальнi збори обирають секретаря загальних зборiв, який разом з 
головою правлiния пiдписуе протокол загальних зборiв. 
6.6. Позачерговi загальнi збори членiв Кооперативу скликаються на вимогу: 
• не менше третини його членiв;
• ради правлiння або голови правлiння• ревiзiйноУ комiсiУ (ревiзора).



6.7. Позачерговi загальнi збори членiв Кооперативу повиннi бути скликанi 
протягом 20 днiв з дня надходження тако"i вимоги. У разi незабезпечения 
Правлiнням (Головою) кооперативу скликания позачергових Загальних 
зборiв вони можуть бути скликанi особами, якi вимагали "ix скликания, 
протягом наступних 20 днiв. 
6.8. У разi коли з органiзацiйних причин (через територiальне розмiщення чи 
значну чисельнiсть членiв Кооперативу) проведения загальних зборiв членiв 
Кооперативу неможливе, проводяться збори уповноважених Кооперативу. 
6.9. При досягненнi в Кооперативi 100 (ста) i бiльше членш замiсть Загальних 
зборiв членiв Кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. 

Уповноваженi обираються Загальними зборами членiв Кооперативу по 
одному вiд обрано"i кiлькостi членiв Кооперативу строкам на 2 роки. 
6.10. Пiдготовка i проведения зборiв уповноважених провадиться в порядку 
для загальних зборiв. 
6.11. Загальнi збори членiв Кооперативу правомочнi вирiшувати питания, 
якщо на них присутнi бiльше половини йога членiв, а збори уповноважених -
за наявностi � менше 2/3 уповноважених.  
6.12. Кожний член Кооперативу чи уповноважений Кооперативу мае один 
голос, i це право не може бути передано iншiй особi. Рiшення .приймаються 
вiдкритим або тасмним голосуванням. 
6.13. Рiшення загальних зборiв членiв (зборiв уповноважених) Кооперативу 
про прийняття, внесения змiн до Статуту, вступ до Кооперативного 
об'сднання або вихiд з нього та про реорганiзацiю або лiквiдацiю 
Кооперативу вважасться прийиятим, якщо за нього проголосувало не менш 
як 75 вiдсоткiв членiв Кооперативу, присутнiх на загальних зборах 
Кооперативу. 3 iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю 
голосш членiв (уповноважених) Кооперативу, присутнiх на йога загальних 
зборах. 

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГ АН КООПЕРАТИВУ

7.1. Виконавчим органом кооперативу с Правлiння, яке очолюс Голова 
Правлiння який с також одним з членiв правлiния. Правлiння пiдзвiтнс 
3 ьни о ам член· опе атив . 
7.2. Члени правлiния та Голова кооперативу обираються Загальними зборами 
членiв кооперативу на строк не бiльше нiж 5 (п'ять) рокiв. 
7 .5. Правлiння кооперативу 
7.5.1. Повноважения Правлiння кооперативу: 
• здiйснюс управлiння кооперативом у перiод мiж Загальними зборами членiв
кооператив, забезпечус виконання "ix рiшень;
• приймае рiшения про скликания загальних зборiв;
• розробляс i вносить на затвердження Загальними зборами документи
Кооперативу;
• приймас рiшения про розмiр членських та iнших внескiв.



Виконавчий орган може бути надiлений iншими повноваженнями, 
визначеними вищим органом управшння кооперативу. 
7.5.2. Правлiння кооперативу обираеться термiном не бiльш нiж на 5 (пять) 
рокiв та здiйснюе свою роботу на засiданнях та шляхом прийняття рiшень. 
7.5.3. Кiлькiсть членiв правлiння визначаеться Загальними зборами членiв 
Кооперативу. 
7.5.4. Члени правлiння Кооперативу можуть обирати зi свого складу 
заступника голови кооперативу та секретаря правлiння. 
7.5.5. Члени правлiння кооперативу працюють переважно на громадських 
засадах. Рiшенням Загальних зборiв членiв кооперативу можуть бути 
передбаченi винагороди за роботу членiв правлiння. 
7.5.6. Члени правлiння припиняють сво"i обов'язки у разi: 

- закiнчення термiну "ix повноважень;
- смертi фiзично"i особи - члена правлiння;

дострокового вiдкликання Загальними зборам .
7.5.7. Перiодичнiсть проведения засiдань правлiння Кооперативу -за 
необхiднiстю але не менш як один раз у мiсяць.. Рiшення Правлiння 
приймаються бiльшiстю голосiв за наявностi не менше як 2/3 складу членiв 
правлiння Кооперативу. У випадку рiвностi голосiв вирiшальним е голос 
Голови Правлiння. 
7.6. Голова Правлiння Кооперативу 
7.6.1. Повноваження Голови Правлiння Кооперативу: 
• представляе Кооператив без доручення в органах державно"i влади,
установах, органiзацiях та з фiзичними особами;
• приймае на роботу працiвникiв Кооперативу;
• укладае угоди мiж кооперативом та iншими особами;
• здiйснюе iншi дi"i, спрямованi на досягнення мети Кооперативу в межах
його компетенцi"i.
• скликае засiдання Правлiння.
7 .6.3. Обрання нового Голови правлiння повинно бути здiйснено на чергових
Загальних зборах не пiзнiше двох мiсяцiв до закiнчення повноважень дiючого
Голови правлiння.
7.6.4. Попереднiй Голова правлiння зобов'язаний передати всi документи i
справи новообраному Головi правлiння в день набуття ним повноважень,
скласти про це акт.

8. РЕВIЗIЙНА KOMICIЯ КООПЕРАТИВУ

8.1. Для контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Кооперативу 
обираетьсЯ: ревiзiйна комiсiя. 
8.2. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам членiв Кооперативу i 
обираеться Загальними зборами з числа членiв кооперативу. Членами 
ревiзiйно"i кoмici"i (ревiзором) не можуть бути члени Правлiння кооперативу. 
8.3. Перевiрки результатiв фiнансово-господарськоi" дiяльностi Кооперативу 



'' 

 

проводяться ревiзiйною ком1с1ею за власною шщштивою, а також за 

рiшенням Загальних зборiв чи на вимогу не менш як 1 О вiдсоткiв члеюв 
Кооперативу. 
8.4. На вимогу ревiзiйноi" кoмicii" надаються будь-якi матерiали, 
бухгалтерськi та шш1 документи, а також пояснения посадових осiб 
Кооперативу. 

9. МАЙНО КООПЕРАТИВУ ТА ДЖЕР АЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

9 .1. Для досягнення мети своеi" дiяльностi Кооператив набувае та 
використовуе майно, фiнансовi та iншi ресурси. 
9 .2. Джерелами формування майна Кооперативу е: 

• внески його членiв (вступнi, членськi, цiльовi та iншi),;
• майно, добровiльно передане Кооперативу його членами;

• кошти, що надходять вiд провадження господарськоi" дiяльностi;
. . 

• кошти, що надходять вщ створених кооперативом шдприемств, установ,
органiзацiй;

• грошовi та майновi пожертвування, благодiйнi внески, гранти, безоплатна

технiчна допомога юридичних i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
• iншi надходження, не забороненi законодавством.

9 .3. Кооператив е власником внескiв його членiв, виготовленоi" продукцii",

доходiв, одержаних вiд П реалiзацii" та провадження iншоi" передбаченоi" цим

Статутом дiяльностi, а також iншого майна, придбаного або створеного на
пiдставах, не заборонених законом.

9.4. Володiння, користування та розпорядження майном Кооперативу

здiйснюють органи управлiння Кооперативу вiдповiдно до i"x компетенцii",
визначеноi" цим Статутом Кооперативу.

10. ФОНДИ КООПЕРАТИВУ

10.1. Для забезпечення Статутноi" дiяльностi Кооператив може створювати 
резервний, спецiальний та iншi фонди. 

11. ЗЕМЛЯ КООПЕРАТИВУ

11.1. Земля Кооперативу складаеться iз земельних дiлянок, наданих йому в 

оренду, вiдведених в iнший спосiб або придбаних ним у власнiсть. 

11.2. Кооператив придбавае земельнi дiлянки вiдповiдно до Земельного 

кодексу У краi"ни 

12. ДОХIД КООПЕРАТИВУ ТА ЙОГО РОЗПОДIЛ

12.1. Дохiд Кооперативу формуеться з надходжень вiд господарськоi" 
. . . . . . 

д�яльносп шсля покриття матер1альних 1 приршняних до них витрат та 
витрат на оплату працi найманих працiвникiв. 
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