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1.1. СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ВУЗОЛ»
(надалі - Кооператив) створений його засновниками на добровільних засадах у
відповідності з чинним законодавством на підставі рішення установчих зборів
(протокол № 1 від 21 червня 2019 року).
1.2. Кооператив має повне та скорочене найменування.
1.2.1. Повне найменування:
- українською
СПОЖИВЧИЙ
КООПЕРАТИВ
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КООПЕРАТИВНИЙ ВУЗОЛ»;
- англійською - SERVICE COOPERATIVE «АLL-UKRAINIAN COOPERATIVE
NODE».
1.2.2. Скорочене найменування:
- українською - ОК «ВКВ»;
- англійською – SC «VKV».
1.3. Тип Кооперативу – споживчий кооператив.
1.4. Місцезнаходження Кооперативу: Україна, 65014, м. Одеса, Приморський р-н,
вулиця Жуковського, будинок 8.
1.5. Кооператив створюється на термін: безстроково.
1.6. Електронна пошта: kop.vuzol@gmail.com .
1.7. Засновниками Кооперативу є члени Кооперативу:
1.7.1. Мельник Євген Федорович, 19.07.1970 року народження,
паспорт серія КЕ № 454593, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській
області, 15.11.1996 р.
Місце проживання: 65009, Україна, місто Одеса, Приморський район, бульвар
Французький, будинок 54.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2576701776
1.7.2. Чебан Ольга Михайлівна, 07.08.1977 року народження,
паспорт серія КЕ № 296433, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській
області, 05.07.1996 р.
Місце проживання: 65009, Україна, місто Одеса, Приморський район, бульвар
Французький, будинок 54.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2834300745.
1.7.3. Пеньковський В’ячеслав Олександрович, 08.03.1970 року народження,
паспорт серія КЕ № 121742, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській
області, 14.12.1995 р.
Місце проживання: 65049, Україна, місто Одеса, Київський район, вулиця Ромашкова,
будинок 82А.
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2563416997.
1.8. Засновники Кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів
Кооперативу.
1.9. Засновники кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів
кооперативу і жодних привілеїв по відношенню до інших членів кооперативу не мають.
2. Юридичний статус.
2.1. Відповідно до:
− Декларації про державний суверенітет України від 15.07.1990 року,
− Конституції України від 28.06.1996 року,
− Закону України "Про кооперацію",
− Закон України "Про споживчу кооперацію"
− Закону України “ Про інвестиційну діяльність”,
− Закону України “Про інноваційну діяльність”,
− Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність»,
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− Закону України “Про бухгалтерський облік в Україні”,
− Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Цивільний
кодекс України, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р.
№291,
− Господарського кодексу України,
− Податкового кодексу України,
− Земельного кодексу України,
− Закону України “Про обіг векселів в Україні”,
− Постанови № 508 НБУ України від 16.12.2002 року та Положення,
− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.,
− Загальної декларація прав людини від 10.02.1948 року ГАООН,
− інших чинних нормативно-правових актів України,
міжнародного ратифікованого права, інших законів України, якщо вони відповідають
вимогам ст. ст. 8, 22 Конституції України, цього Статуту, а також до міжнародних
інвестиційних, консорційних, корпоративних та інших договорів, учасником яких стане
кооператив в майбутньому.
2.2. Кооператив є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має
самостійний баланс, рахунки у банківських установах, вкладні (депозитні) рахунки, окремі
поточні рахунки у банківських установах, а також внутрішні структурні цільові капіталкредиторські місця управління інвестиційною інноваційною міжнародною агентською та
іншою діяльністю кооперативу, круглі печатки, кутові штампи з власним найменуванням,
бланки, торгівельну марку (знак для товарів та послуг), логотип, емблему, символіку, іншу
атрибутику та реквізити юридичної особи для здійснення статутної діяльності.
2.3. Кооператив є прибутковою організацією..
2.4. Кооператив може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести
обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді загальної юрисдикції, господарському та
третейському суді.
2.5. Кооператив може стати учасником міжнародних неурядових організацій,
неурядових, міжурядових договорів, інвестиційних та інноваційних некомерційних
договорів, вести екстериторіальну діяльність, бути агентом учасників-принципалів цих
організацій і договорів, діяти на основі агентських договорів, довіреностей від імені та на
користь принципала.
3. Мета, завдання, предмет діяльності та види діяльності Кооперативу
3.1. Кооператив:
- створюється для обслуговування своїх членів на засадах взаємодопомоги та
соціально-економічного співробітництва, поліпшення економічного та соціального стану
своїх членів, для обслуговування спрямованого на зменшення витрат та збільшення доходів
членів кооперативу та захист їхніх економічних інтересів;
- сприяє створенню соціально-економічної інфраструктури в сфері своєї діяльності
надає послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах;
- створюється з метою досягнення соціального ефекту через вирішення економічних і
соціальних
завдань,
страхової
медицини,
інвестиційної,
інноваційної,
зовнішньоекономічної, агентської та посередницької діяльності;
- створюється на основі поєднання особистих та колективних інтересів членів
кооперативу розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.
3.2. Основними цілями і завданнями Кооперативу є:
- надання послуг членам кооперативу та іншим особам з метою поліпшення свого
економічного та соціального стану, їх соціального захисту і захисту їх здоров’я, задоволення
потреб своїх членів в товарах та послугах, сприяння розвитку їх трудової і соціальної
активності, зростанню добробуту і культурного рівня;
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- здійснює торговельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність не заборонену
чинним законодавством, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних
промислів і ремеслі, бере участь у міжнародному кооперативному русі ;
- захист прав та інтересів членів кооперативу та підвищення життєвого рівня
членів кооперативів;
- збереження власності та майнових інтересів членів кооперативу і соціальних прав;
- співпраця з територіальними громадами, територіальними общинами, громадськими
організаціями, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади,
підприємствами, підприємцями, асоціаціями, корпораціями та консорціумами,
кооперативними банками, юридичними особами, міжнародними кооперативами, а також
сільськогосподарськими товаровиробниками в створенні інфраструктури аграрного ринку
та ринку послуг;
- створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів
господарювання;
- залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів,
підвищення трудової і соціальної активності населення;
- створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та
іншої діяльності кооперативів з метою зростання матеріального добробуту їх членів та
задоволення потреб у товарах і послугах;
- сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку
суспільства.
3.3. Предметом діяльності (основна діяльність) Кооперативу є:
3.3.1. Для виконання цілей і завдань Кооператив, його членами, підрозділами і
філіями, самостійно в кооперації здійснює економічну діяльність.
3.3.2. Види діяльності членів Обслуговуючого кооперативу не можуть бути обмежені,
окрім, як за умов українського законодавства та ратифікованого Україною права.
3.3.3. Види діяльності Обслуговуючого Кооперативу визначені Національним
класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) ДК 009:2010,
чинним від 01.01.2012 р., та гармонізовані з Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та
ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006 (Regulation EC N 1893/2006 of the European
Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of
economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) N 3037/90 as well
as certain EC Regulations on specific statistical domains), Господарським Кодексом України,
Законом України "Про державну статистику".
3.3.4. Види діяльності Кооперативу за секційним поділом наступні.
A. Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство: сільське
господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг; вирощування однорічних і
дворічних культур, багаторічних культур; тваринництво; змішане сільське господарство;
допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність; мисливство,
відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; лісове господарство та
лісозаготівлі; лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі;
збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому
господарстві; рибне господарство; рибальство; рибництво (аквакультура).
B. Добувна промисловість і розроблення кар'єрів: добування кам'яного та бурого
вугілля, сирої нафти та природного газу, металевих руд, залізних руд, руд кольорових
металів, інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, каменю, піску та глини, корисних
копалин і розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості
та розроблення кар'єрів, нафти та природного газу, інших корисних копалин і розроблення
кар'єрів.
C. Переробна промисловість: виробництво харчових продуктів, м'яса та м'ясних
продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків, фруктів і овочів;
виробництво олії та тваринних жирів, молочних продуктів, продуктів борошномельнокруп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів, хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів, інших харчових продуктів, готових кормів для тварин, напоїв;
виробництво напоїв, тютюнових виробів; текстильне виробництво; підготування та прядіння
текстильних волокон; оздоблення текстильних виробів; виробництво інших текстильних
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виробів, одягу, виробів із хутра, трикотажного та в'язаного одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів; дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів,
сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра; виробництво взуття;
оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння; лісопильне та
стругальне виробництво; виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних
матеріалів для плетіння; виробництво паперу та паперових виробів, паперової маси, паперу
та картону, виготовлення виробів з паперу та картону; поліграфічна діяльність, тиражування
записаної інформації, надання пов'язаних із нею послуг; тиражування звуко-, відеозаписів і
програмного забезпечення; виробництво коксу та продуктів нафто перероблення,
коксопродуктів, продуктів нафто перероблення; виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції, основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного
каучуку в первинних формах, пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво
фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик, мила та мийних засобів,
засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів; виробництво іншої
хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон, гумових і пластмасових
виробів, гумових виробів, пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції;
виробництво скла та виробів зі скла; виробництво вогнетривких виробів; виробництво
будівельних матеріалів із глини, іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво
цементу, вапна та гіпсових сумішей, виробів із бетону, гіпсу та цементу, різання,
оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, виробництво абразивних
виробів і неметалевих мінеральних виробів; металургійне виробництво чавуну, сталі та
феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, іншої продукції первинного
оброблення сталі, дорогоцінних та інших кольорових металів; лиття металів, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і устаткування; виробництво будівельних металевих
конструкцій і виробів, металевих баків, резервуарів і контейнерів, парових котлів, крім
котлів центрального опалення; кування, пресування, штампування, профілювання;
порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне
оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, інструментів і металевих
виробів загального призначення, інших готових металевих виробів; виробництво
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції, електронних компонентів і плат,
периферійного устаткування, обладнання зв'язку, електронної апаратури побутового
призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення,
інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво
годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного
устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, магнітних і
оптичних носіїв даних; виробництво електричного устаткування, електродвигунів,
генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, батарей і
акумуляторів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, електричного
освітлювального устаткування; виробництво побутових приладів, іншого електричного
устаткування, машин і устаткування; виробництво машин і устаткування загального
призначення, інших машин і устаткування загального призначення, машин і устаткування
для сільського та лісового господарства, металообробних машин і верстатів, інших машин і
устаткування спеціального призначення, автотранспортних засобів, причепів і
напівпричепів, кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, вузлів,
деталей і приладдя для автотранспортних засобів, інших транспортних засобів; будування
суден і човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; виробництво
повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування; виробництво меблів,
іншої продукції; виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів; виробництво ігор та
іграшок; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; ремонт і
монтаж машин і устаткування, технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і
устаткування, монтаж машин і устаткування.
D. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; виробництво, передача та
5

розподілення електроенергії; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через
місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
E. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами: забір, очищення та
постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод; збирання, оброблення й
видалення відходів; відновлення матеріалів; відновлення матеріалів; інша діяльність щодо
поводження з відходами.
F. Будівництво: будівництво і організація будівництва житлових і нежитлових
будівель, споруд, доріг і залізниць, комунікацій, інших споруд; спеціалізовані будівельні
роботи; знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні,
водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші
спеціалізовані будівельні роботи.
G. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів:
оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та
приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до
них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; оптова торгівля, крім торгівлі
автотранспортними засобами та мотоциклами; оптова торгівля за винагороду чи на основі
контракту; оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
оптова торгівля продуктами харчування, напоями; оптова торгівля товарами господарського
призначення; оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням; оптова
торгівля іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі;
неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними
засобами та мотоциклами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах; роздрібна
торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих
магазинах; роздрібна торгівля пальним; роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним
устаткуванням у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами
господарського призначення в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля товарами
культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з
лотків і на ринках; роздрібна торгівля поза магазинами
H. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність:
наземний і трубопровідний транспорт; пасажирський залізничний транспорт міжміського
сполучення; вантажний залізничний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт;
вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей; трубопровідний
транспорт; водний транспорт; пасажирський морський транспорт; вантажний морський
транспорт; пасажирський річковий транспорт; вантажний річковий транспорт; авіаційний
транспорт; пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт і
космічний транспорт; складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту; поштова та кур'єрська
діяльність; діяльність національної пошти; інша поштова та кур'єрська діяльність.
I. Тимчасове розміщування й організація харчування: тимчасове розміщування;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; діяльність засобів
розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць
кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів
тимчасового розміщування; діяльність із забезпечення стравами та напоями; діяльність
ресторанів, надання послуг мобільного харчування; постачання готових страв;
обслуговування напоями; обслуговування напоями.
J. Інформація та телекомунікації: видавнича діяльність; видання книг, періодичних
видань та інша видавнича діяльність; видання та виробництво програмного забезпечення;
виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів; видання
звукозаписів; діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення; телекомунікації
(електрозв'язок); діяльність у сфері проводового і безпроводового електрозв'язку; діяльність
у сфері супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку; комп'ютерне
програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність; надання інформаційних
послуг; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними
діяльність; веб-портали; надання інших інформаційних послуг.
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K. Фінансова та страхова діяльність: надання фінансових послуг, крім страхування
та пенсійного забезпечення; грошове посередництво; діяльність холдингових компаній;
трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; надання інших фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення; страхування, перестрахування та недержавне
пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування; страхування;
перестрахування; недержавне пенсійне забезпечення; допоміжна діяльність у сферах
фінансових послуг і страхування; допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім
страхування та пенсійного забезпечення; допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення; управління фондами.
L. Операції з нерухомим майном: операції з нерухомим майном; купівля та продаж
власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
M. Професійна, наукова та технічна діяльність: діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку; діяльність у сфері права; діяльність у сфері бухгалтерського обліку
й аудиту; консультування з питань оподаткування; діяльність головних управлінь (хедофісів); консультування з питань керування; діяльність головних управлінь (хед-офісів);
діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
технічні випробування та дослідження; наукові дослідження та розробки; дослідження й
експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук; дослідження й
експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; рекламна діяльність і
дослідження кон'юнктури ринку; рекламна діяльність; дослідження кон'юнктури ринку та
виявлення громадської думки; інша професійна, наукова та технічна діяльність;
спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг
перекладу; інша професійна, наукова та технічна діяльність; ветеринарна діяльність.
N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування: оренда,
прокат і лізинг; надання в оренду автотранспортних засобів; прокат побутових виробів і
предметів особистого вжитку; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених
авторськими
правами;
діяльність
із
працевлаштування;
діяльність
агентств
працевлаштування; діяльність агентств тимчасового працевлаштування; інша діяльність із
забезпечення трудовими ресурсами; діяльність туристичних агентств, туристичних
операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; діяльність
туристичних агентств і туристичних операторів; надання інших послуг бронювання та
пов'язана з цим діяльність; діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення
розслідувань; обслуговування будинків і територій; комплексне обслуговування об'єктів;
діяльність із прибирання; надання ландшафтних послуг; адміністративна та допоміжна
офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги; адміністративна та допоміжна офісна
діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок;
надання допоміжних комерційних послуг.
O. Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування: державне
управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування; державне управління загального
характеру; соціально-економічне управління; надання державних послуг суспільству в
цілому; діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування
P. Освіта: освіта; дошкільна освіта; початкова освіта; середня освіта; вища освіта; інші
види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти.
Q. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги: охорона здоров'я; діяльність
лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони
здоров'я; надання послуг догляду із забезпеченням проживання; діяльність із догляду за
хворими із забезпеченням проживання; надання послуг догляду із забезпеченням
проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг
догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших
послуг догляду із забезпеченням проживання; надання соціальної допомоги без
забезпечення проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для
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осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання
R. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: діяльність у сфері творчості, мистецтва
та розваг; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; діяльність у
сфері спорту, організування відпочинку та розваг; діяльність у сфері спорту; організування
відпочинку та розваг.
S. Надання інших видів послуг: діяльність громадських організацій; волонтерська
діяльність, діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій;
діяльність професійних спілок; діяльність інших громадських організацій; ремонт
комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; ремонт комп'ютерів і
обладнання зв'язку; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку; надання
інших індивідуальних послуг
T. Діяльність домашніх господарств: діяльність домашніх господарств як
роботодавців для домашньої прислуги; діяльність домашніх господарств як виробників
товарів та послуг для власного споживання; діяльність домашніх господарств як виробників
товарів для власного споживання; діяльність домашніх господарств як виробників послуг
для власного споживання
U.
Діяльність
екстериторіальних
організацій
і
органів:
діяльність
екстериторіальних організацій і органів
3.3.5. З державною реєстрацією Кооперативу проводиться реєстрація видів діяльності
в управлінні статистики, під час якої визначаються першочергові види діяльності. Подальше
розширення переліку видів діяльності проводиться відповідно до чинного законодавства.
3.3.6. У разі необхідності, Кооператив у відповідності до діючого законодавства
отримує додаткові дозволи і ліцензії на право займатись іншими видами економічної
діяльності.
3.4. Права та обов'язки кооперативу.
3.4.1. Кооператив має право:
- здійснювати господарську діяльність, спрямовану на обслуговування своїх членів,
самостійно визначати стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до
економічної ситуації;
- придбавати, відчужувати, здавати або брати в оренду рухоме та нерухоме майно,
необхідне для його діяльності;
- надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах
окремо для членів Кооперативу та інших осіб;
- надавати послуги не членам Кооперативу в обсягах, та на умовах, передбачених
Правилами внутрішньої господарської діяльності та законодавства України;
- об'єднуватись з іншими кооперативами для спільного здійснення будь-якої
діяльності за галузевою або територіальною ознакою згідно рішень загальних зборів членів
кооперативу ;
- створювати підприємства, а також філії, відділення та інші відокремлені та
відособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків;
- створювати представництва, невідокремлені від кооперативу, капітал-кредиторські
місця управління інвестиційною, інноваційною, екстериторіальною міжнародною агентської
діяльністю для комерційного та некомерційного посередництва (агентські відносини) у
сфері господарювання та інші відособлені підрозділи, а також затверджувати відповідні
положення про них;
- придбавати цінні папери;
- здійснювати власну та агентську зовнішньоекономічну діяльність з обслуговування
своїх членів ;
- на ведення внутрішньої некомерційної інвестиційно-інноваційної діяльності в
правовому просторі міжнародних консорційних, корпоративних, кооперативних неурядових
організацій і міжнародних договорів, учасником яких він стане, а також на ведення
агентської діяльності учасників-принципалів цих міжнародних неурядових організацій і
договорів;
- здійснювати на території України і за її межами правочини та інші юридичні дії з
людьми, громадянами, підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими
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юридичними і фізичними особами або суб’єктами права, в тому числі укладати договори
щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення,
зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у виставках, торгах, конкурсах,
виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб),
уповноважувати, надавати доручення і надавати довіреності;
- самостійно створювати, або брати участь у діяльності і створенні, юридичних осіб,
господарських товариств, об’єднань підприємств, інших не заборонених законодавством
суб’єктів права;
- здійснювати інвестиційну діяльність, приймати участь у створенні або самостійно
створювати фінансово-банківські та не банківські фінансові установи;
- брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, зустрічах та інших заходах
з питань, що відносяться до завдань кооперативу, розробляти та впроваджувати спільні
програми;
- співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
отримувати державну підтримку для діяльності кооперативу;
- вступати, відповідно до завдань, визначених Статутом, у громадсько-правові
стосунки з українськими, зарубіжними, міжнародними організаціями, установами,
інститутами в межах з цим Статутом;
- вести внутрішню і зовнішню інвестиційну інноваційну некомерційну агентську
діяльність з метою досягнення соціального ефекту як самостійно, так і спільно з учасниками
міжнародних неурядових організацій, інших суб’єктів публічного права, відповідних
договорів, учасником яких стане кооператив. кооператив може бути як інвестором так і
отримувачем інвестицій, бенефіціаром, а також спів інвестором, де об’єктом інвестицій
може бути трудова, майнова та грошова участь. Кооператив може бути суб’єктом
внутрішніх бюджетно - казначейських правовідносин в цих міжнародних неурядових
організаціях та інвестиційних договорах. Для ведення такої діяльності, кооператив може
мати внутрішні рахунки в міжнародних неурядових організаціях та відповідних договорах ,
а також в інвестиційних договорах;
- заохочувати до участі в діяльності кооперативу на основі інвестиційних договорів,
контрактів, цільових програм кредиторів, інвесторів трудовими, майновими та грошовими
ресурсами.
- створювати відокремлені підрозділи філії, філіали, представництва з правом
відкриття поточних рахунків;
- придбавати цінні папери, здійснювати емісію платіжних карток, створювати
платіжну систему;
- виконувати представницькі функції, згідно Конституції, при умові якщо членами,
асоційованими членами кооперативу є власники (співвласники) домогосподарств сіл, селищ,
міст;
- представляти інтереси членів, асоційованих членів кооперативу перед
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності як в Республіці Україні,
так і за її межами;
- брати зобов'язання за кредитами та позиками і гарантувати їх виплати майном чи
активами кооперативу.
3.4.2. Кооператив зобов'язаний:
- забезпечувати надання послуг своїм членам, асоційованим членам в межах
предмету діяльності кооперативу та в межах фінансових, технічних, правових можливостей
на принципі соціальної справедливості;
- надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах
окремо для членів, асоційованих членів кооперативу та інших осіб;
- створювати належні умови для високопродуктивної та безпечної праці;
- забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці,
техніки безпеки, соціального страхування;
- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки;
- Кооператив здійснює бухгалтерський, оперативний облік.
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- Головний бухгалтер, або згідно Договору бухгалтерського аутсорсінгу, або ж
аудиторська компанія в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за
додержання порядку ведення та достовірність обліку та статистичної звітності. Голова
Кооперативу несе відповідальність за напрямки розвитку діяльності кооперативу та
загального керівництва.
- вести реєстр обліку членів та асоційованих членів кооперативу;
- вести реєстр обліку передачі паїв членів та асоційованих членів кооперативу;
РОЗДІЛ II. ЧЛЕНСТВО У КООПЕРАТИВІ
4. Порядок набуття та припинення членства в Кооперативі.
4.1. Членами кооперативу можуть бути люди ( відповідно до визначення Загальної
декларації прав людини), громадяни Республіки України (відповідно до визначення
Декларації про Державний суверенітет України), громадяни інших країн, фізичні особи,
юридичні особи приватного та публічного права, що дотримуються вимог цього Статуту та
визнають його, зробили вступні та пайові внески, користуються послугами та беруть участь
у господарській діяльності кооперативу. Членами кооперативу можуть бути, громадяни,
якщо вони досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності
кооперативу.
4.2. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви до правління
кооперативу. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески. Рішення правління
(голови) кооперативу про прийняття до Кооперативу підлягає схваленню загальними
зборами членів Кооперативу. З моменту прийняття правлінням (головою кооперативу)
такого рішення до моменту його підтвердження загальними зборами кооперативу така
особа має ті ж права і обов'язки, що й інші члени кооперативу.
4.3. Членство у Кооперативі припиняється:
4.3.1. Член, який має намір вийти з кооперативу має попередити про це кооператив у
письмовій формі і пояснити причини такого рішення. Правління (голова) повідомляє своє
рішення члену протягом місяця після отримання заяви про вихід. Рішення про відхилення
або задоволення прохання про вихід має бути обґрунтованим. Особа, яка має намір вийти з
кооперативу, може оскаржити рішення правління на загальних зборах, або у разі відмови, у
судовому порядку.
4.3.2. Члену не може бути відмовлено у виході з кооперативу, якщо він передає свій
пай та свої зобов’язання щодо участі у діяльності кооперативу іншому члену або новому
члену, кандидатура якого затверджена правлінням.
4.3.3. Асоційованого члена може бути виключено з кооперативу за недотримання
норм Статуту або Правил внутрішньої господарської діяльності. за спробу або фактичне
нанесення шкоди Кооперативу.
4.3.4. Кооператив повинен повідомити члена не пізніше, ніж за 10 днів до
виключення, і ознайомити його з висунутими претензіями.
4.3.5. Член має право надавати пояснення.
- при добровільному виході з кооперативу відповідно до поданої заяви;
- при виключенні з членів кооперативу за рішенням загальних зборів.
- при несхваленні загальними зборами рішення правління (голови) кооперативу про
прийняття до кооперативу;
- при несплаті внесків у порядку, визначеному Статутом кооперативу;
- при припиненні участі в господарській діяльності кооперативу протягом одного
року.
- у разі смерті
члена кооперативу або ліквідації юридичної особи - члена
кооперативу;
- у разі реорганізації або ліквідації кооперативу.
4.3.6. Рішення про виключення набуває чинності відразу ж після його прийняття,
навіть якщо пізніше воно має бути затверджене загальними зборами.
4.3.7. Рішення загальних зборів кооперативу про виключення з членів кооперативу
може бути оскаржене в третейському суді.
4.4. Права і обов'язки членів та асоційованих членів Кооперативу
4.4.1. Члени Кооперативу мають право:
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- брати участь в управлінні кооперативом шляхом голосування на загальних зборах
членів Кооперативу за принципом: "один член кооперативу - один голос", обирати і бути
обраним в органи управління кооперативом. Для членів кооперативу - юридичних осіб ці
права реалізуються їх повноважними представниками;
- ухвального голосу на загальних зборах;
- користуватися послугами кооперативу для здійснення своєї господарської
діяльності;
- право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення
недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб;
- право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю
кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у
кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові
відповіді на свої запити.
- отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу.
4.5. Члени Кооперативу зобов'язані:
- брати участь у господарській діяльності кооперативу;
- виконувати Правила внутрішньої господарської діяльності кооперативу;
- сплатити вступний внесок;
- сплатити пай;
- дотримуватися Статуту кооперативу;
- виконувати рішення загальних зборів і правління Кооперативу.
4.6. Асоційовані члени Кооперативу мають право:
- дорадчого голосу;
- отримувати повну інформацію про діяльність кооперативу.
- сплатити вступний внесок;
- сплатити пай.
РОЗДІЛ III. МАЙНО ТА МАЙНОВІ ФОНДИ КООПЕРАТИВУ
5. Майно Кооперативу. Розподіл доходів Кооперативу.
5.1. Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує
майно, фінансові та інші ресурси.
5.2. Джерелами формування майна кооперативу є:
- вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї;
- майно, добровільно передане кооперативу його членами;
- кошти, що надходять від провадження господарської діяльності, продажу цінних
паперів та інших надходжень;
- грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна
допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
- інші надходження, не заборонені законодавством.
5.3. Кооператив самостійно або на договірних засадах встановлюють вільні ціни і
тарифи на продукцію, виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію
і товари народного споживання, що виробляються і закуповуються ними, надані послуги
виходячи з попиту і пропозицій, за винятком продукції, товарів і послуг, на які
передбачено державне регулювання цін і тарифів.
6. Паї та членський внески:
6.1. Членів Кооперативу:
6.1.1. Вступний внесок - грошовий неповоротний внесок, який сплачується членом
кооперативу у розмірі 100 (сто) гривень 00 копійок.
6.1.2. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску у
грошовій формі 300 (триста ) гривень 00 копійок.
6.1.3. Розмір
членського внеску – грошовий неповоротний внесок, який
сплачується членом кооперативу 100(сто) гривень 00 копійок.
6.2. Асоційованих Членів:
6.2.1. Вступний внесок - грошовий неповоротний внесок, який сплачується членом
кооперативу визначається згідно положення 100 (сто) гривень 00 копійок.
6.2.2. Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску у
грошовій формі 100 (сто) гривень 00 копійок.
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7. Внесення додаткового пайового внеску майном.
7.1. Члени кооперативу мають право внести додатковий пай – добровільний
грошовий чи інший майновий поворотний внесок члена, асоційованого члена понад
обов'язковий, який передається за власним бажанням.
7.2. Додаткові пайові внески можуть сплачуватися майном, майновими правами,
грошима іншими платіжними засобами.
8. Реєстрація внесків.
8.1. Внески, що вносяться в рахунок паю у грошовій чи не грошовій формі,
реєструються у бухгалтерських книгах кооперативу у день їх отримання кооперативом.
Внески до кооперативу у вигляді оборотних та необоротних нематеріальних активів
вважатимуться внесеними на ту дату, яка зазначена в Акті приймання-передачі таких
нематеріальних активів. Передача права користування земельною ділянкою як додатковий
пайовий внесок до кооперативу оформлюється відповідно до земельного та іншого
законодавства, цього Статуту та рішення загальних зборів кооперативу.
9. Право власності на пай.
9.1. У разі виходу члена, асоційованого члена з кооперативу вони мають право на
отримання компенсації паю та додаткового паю натурою, грошима або, за бажанням,
цінними паперами відповідно до вартості такого паю по ринковій вартості на момент
виходу з кооперативу .
9.2. Право власності членів кооперативу – на свою загальну частку успадковується.
9.3. Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються у третейському суді.
10. Передача паїв
10.1. Члени кооперативу мають повідомити кооператив про свої наміри щодо передачі
паю за тридцять днів.
10.2. Якщо член кооперативу передає іншій особі лише частину паю то він не втрачає
статусу члена кооперативу. В іншому випадку передача паю розглядається як вихід члена з
кооперативу.
10.3. Якщо особа. яка отримує пай, вже є членом кооперативу, передача паю набуває
чинності з моменту прийняття рішення правлінням, а відповідний запис вноситься до
реєстру членів.
10.4. В іншому випадку кандидатура особи, яка отримує пай, повинна бути схвалена
правлінням та затверджена загальними зборами у порядку, передбачена для прийняття
нових членів або асоційованих членів. У цьому разі передача паїв набуває чинності з
моменту ухвалення кандидатури нового члена на загальних зборах. З моменту затвердження
кандидатури правлінням до моменту ухвалення цього рішення загальними зборами особа,
яка отримує пай має рівні права з іншими членами кооперативу за умови, що даний пай
належав члену, а не асоційованому члену. Як тільки кандидатура затверджена загальними
зборами, вона заноситься до реєстру членів кооперативу.
11. Повернення пайових внесків при виході з Кооперативу.
11.1. У разі виходу члена, асоційованого члена з кооперативу вони мають право на
отримання компенсації по ринковій вартості паю грошима або натурою, за бажанням,
цінними паперами відповідно до ринкової вартості такого паю на момент виходу з
кооперативу.
11.2. Термін отримання частки паю не може бути меншим одного року та не
перевищувати двох років. Відлік цього терміну починається з 1 січня року, що настає з
моменту виходу (виключення) з кооперативу.
11.3. Повернення паїв у натуральній формі набутих кооперативом протягом своєї
господарської діяльності може нанести шкоду відповідному виду діяльності кооперативу,
тому в рахунок повернення паю не можна віддавати обладнання яке необхідне кооперативу
для господарської діяльності.
11.4. Право власності членів кооперативу - на свою загальну частку успадковується.
11.5. Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються у третейському суді.
12. Майно Кооперативу. Дохід Кооперативу та його розподіл.
12.1. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно,
фінансові та інші ресурси.
12.2. Джерелами формування майна кооперативу є:
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- разові або періодичні внески, відрахування членів;
- кошти, що надходять від провадження основної діяльності;
- пасивні доходи: проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, а також
роялті;
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних
цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;
- інші надходження, не заборонені законодавством.
12.3. Кооператив є власником будівель, споруд одержаних від проведення основної
діяльності, передбаченої Статутом, а також іншого майна, придбаного на підставах, не
заборонених законом.
12.4. Майно кооперативу поділяється на пайовий і неподільний фонди.
12.5. Пайовий фонд кооперативу формується за рахунок паїв і додаткових паїв членів
та асоційованих членів кооперативу відповідно до Статуту .
12.6. До неподільного фонду кооперативу зараховуються: вступні внески, що
вносяться членами кооперативу та частина доходу кооперативу, яка спрямовується до
неподільного фонду відповідно до рішень загальних зборів членів кооперативу.
12.7. Кооператив веде облік пайового фонду з визначенням паїв кожного з учасників.
13. Фонди Кооперативу
13.1. Згідно ст.20 ЗУ «Про Кооперацію» на забезпечення статутної діяльності,
Кооператив у порядку передбаченому його статутом формує пайовий, резервний,
неподільний та спеціальний фонди.
13.2. Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (в тому
числі додаткових паїв) членів та асоційованих членів кооперативу.
13.3. Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за
рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути
розподілений між членами кооперативу. Порядок відрахувань до неподільного фонду
частини доходу визначається статутом кооперативу.
13.4. Резервний фонд – обов’язковий фонд створюється за рахунок відрахувань від
доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної
фінансової допомоги та за рахунок інших незаборонених законом надходжень для
покриття можливих втрат.
13.5. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів та
асоційованих членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для
забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів
управління кооперативу. Спеціальний фонд створюється для реалізації окремих програм
(проектів) кооперативу і на інші цілі не використовується. Цільовий внесок — грошовий чи
інший майновий внесок члена кооперативу, що вноситься понад пай до спеціального фонду
кооперативу для забезпечення виконання конкретних завдань кооперативу.
13.6. Кооператив може визначати і утворювати інші фонди кооперативу (в тому числі
резервний фонд, спеціальний фонд та фонд соціального розвитку). Їх розмір, порядок
формування та використання затверджуються рішенням загальних зборів членів
Кооперативу про утворення таких фондів.
13.7. Розмір та кількість відрахувань до фондів кооперативу визначаються рішенням
загальних зборів.
14. Майнова відповідальність
14.1. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування не відповідають за
зобов’язанням кооперативу. Кооператив не відповідає за зобов’язанням держави, державних
органів та органів місцевого самоврядування.
14.2. Засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями кооперативу;
14.3. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями засновників та членів
кооперативу.
14.4. Члени кооперативу відповідають за своїми зобов’язаннями кооперативу в межах
внесеного ними паю.
14.5. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.
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14.6. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права. Страхування
здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів, якщо інше не передбачено
законами України.
РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ
15. Структура органів управління.
15.1. Управління кооперативом здійснюється на основі самоврядування, гласності,
участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.
15.2. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу.
До органів управління належить правління кооперативу. Кооператив може наймати
виконавчого директора та утворювати спостережну раду.
15.3. Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними правління
кооперативу або Спостережна рада, можуть утворювати спеціальні комісії з асоційованих
членів та членів кооперативу, або ж Спостережна рада може утворювати спеціальні комісії
з членів, асоційованих членів кооперативу із залученням в якості консультантів інших
фахівців - не членів і не асоційованих членів.
15.4. Загальні збори.
15.4.1. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу
які:
1. вносять зміни і доповнення до Статуту;
2. обирають шляхом прямого відкритого голосування членів правління кооперативу,
членів ревізійної комісії та членів спостережної ради;
3. заслуховують та ухвалюють звіти органів управління кооперативу про їх діяльність;
4. визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та
використання;
5. затверджують:
- правила господарської діяльності кооперативу;
- форму організації бухгалтерського обліку, визначення та погодження облікової
політики в кооперативі;
- річний звіт і баланс кооперативу;
- порядок формування і розподілу доходу кооперативу;
- рішення правління кооперативу про прийняття нових членів та асоційованих членів
та про припинення членства;
6. вирішують:
- питання про входження кооперативу до об'єднання кооперативів;
- питання про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
- обирають голову кооперативу.
15.4.2. Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані із
статутною діяльністю кооперативу.
15.4.3. Загальні збори проводяться щорічно. Вони можуть скликатися позачергово за
рішенням правління кооперативу на вимогу не менше третини його членів, спостережної
ради та ревізійної комісії (ревізора).
15.4.4. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени
кооперативу мають бути повідомлені не пізніше 15 днів до визначеної дати їх проведення.
15.4.5. Позачергові загальні збори членів кооперативу мають бути скликані протягом
20 днів з дня надходження вимоги про їх скликання. У разі незабезпечення правлінням
(головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів, вони можуть бути
скликані особами, що вимагають їх скликання, протягом наступних 20 днів.
15.4.6. Загальні збори членів кооперативу правомочні розглядати питання та приймати
рішення з їх вирішення, за умови присутності на них більше половини (50%+1 голос) його
членів, а збори уповноважених – за наявності не менше 3/4 уповноважених.
15.4.7. Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це
право не може бути передано іншій особі.
15.4.8. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про
прийняття, внесення змін до Статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього,
про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало не менш як 3/4 членів Кооперативу. З інших питань рішення приймаються
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простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його
загальних зборах.
15.4.9. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу
приймаються, відповідно до його Статуту, відкритим або таємним голосуванням. У випадку
рівності голосів вирішальним є голос голови кооперативу.
15.4.10. Рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх членів та асоційованих
членів кооперативу.
15.5. Правління Кооперативу.
15.5.1. Правління кооперативу обирається на загальних зборах кооперативу.
15.5.2. Правління кооперативу обирається на термін, що не перевищує п’яти років.
15.5.3. Правління кооперативу:
- здійснює поточне керівництво господарською діяльністю кооперативу в період між
проведенням загальних зборів членів кооперативу;
- розробляє і вносить на затвердження загальними зборами членів кооперативу
напрямки розвитку кооперативу;
- приймає рішення про скликання загальних зборів;
- скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними
рішень;
- вирішує питання господарської діяльності згідно із Статутом;
- вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу
нових членів та асоційованих членів, припинення членства в кооперативі, а також про
переоформлення простого членства на асоційоване;
- укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та
оцінює її діяльність;
- делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень;
- забезпечує збереження майна кооперативу;
- організовує проведення незалежних аудиторських перевірок;
- розробляє Правила внутрішнього розпорядку;
- розробляє Правила внутрішньої господарської діяльності;
- встановлює форму і порядок ведення реєстру членів кооперативу та асоційованих
членів;
- встановлює форму і порядок ведення реєстру паїв членів та асоційованих членів;
- встановлює форму і порядок ведення реєстру виданих паїв членів та асоційованих
членів;
- встановлює форму і порядок ведення реєстру обліку ПРІЗ - платіжного
розрахункового, інвестиційного засобу;
- вирішує питання про навчання членів кооперативу;
- вирішує питання про співробітництво з вітчизняними та іноземними організаціями.
15.5.4. Кількість членів правління визначається загальними зборами кооперативу.
15.5.5. Члени правління припиняють виконання своїх обов'язків у разі закінчення
терміну їх повноважень, дострокового відкликання загальними зборами, смерті або
ліквідації юридичної особи - кооперативу,
15.5.6. Періодичність проведення засідань правління кооперативу встановлюється за
рішенням голови правління кооперативу, але не менш ніж один раз на рік. Рішення
приймається більшістю голосів за наявності не менше як 2/3 складу членів правління
Кооперативу. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови кооперативу.
15.6. Голова Кооперативу.
15.6.1. Голова кооперативу обирається перший раз установчими зборами засновників
на термін, що не перевищує п’яти років.
15.6.2. Голова кооперативу:
- виконує рішення правління кооперативу;
- представляє кооператив перед третіми особами та у судових органах;
- забезпечує організацію господарської діяльності кооперативу;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю кооперативу;
- приймає на роботу та звільняє штатних працівників;
- несе відповідальність за свою діяльність перед кооперативом;
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- відкриває рахунки будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через
них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній валюті по готівковому та
безготівковому рахунку;
- виконує інші функції, делеговані йому правлінням кооперативу.
15.6.3. У своїй діяльності голова кооперативу підзвітний загальним зборам учасників
кооперативу.
15.6.4. Заступник Голови правління наділеними такими ж повноваження як і Голова
правління Кооперативу та обирається перший раз установчими зборами засновниками на
термін , що не перевищує п’ять років і у своїй діяльності заступник голови кооперативу
підзвітний загальним зборам учасників кооперативу.
15.7. Виконавчий директор Кооперативу.
15.7.1. Наймання та звільнення з посади виконавчого директора здійснюється
правлінням кооперативу.
15.7.2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах контракту, який
укладає з ним правління кооперативу.
15.7.3. Виконавчий директор:
- формує виконавчу дирекцію;
- забезпечує організацію господарської діяльності кооперативу;
- здійснює оперативне керівництво діяльністю кооперативу, приймає на роботу та
звільняє штатних працівників згідно з Правилами внутрішньої господарської діяльності
кооперативу;
- несе відповідальність за свою діяльність перед кооперативом;
- виконує інші функції, делеговані йому правлінням кооперативу.
15.7.4. У своїй діяльності виконавчий директор підзвітний правлінню кооперативу.
15.8. Спостережна рада Кооперативу.
Спостережна рада обирається за умови, якщо кількість членів кооперативу становить не
менше 10 осіб.
15.8.1. Спостережна рада обирається загальними зборами для контролю за діяльністю
виконавчого органу кооперативу. До створення спостережної ради весь обсяг її
повноважень, визначений в цьому Статуті, належить до компетенції загальних зборів
кооперативу. Члени правління чи ревізійної комісії кооперативу не можуть бути обрані
членами спостережної ради кооперативу.
15.8.2. Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії
кооперативу.
15.8.3. Спостережна рада складається з 5 осіб та обирається на термін не більше трьох
років.
15.8.4. До виключної компетенції спостережної ради відносяться такі повноваження:
- узгодження рішень правління про притягнення до майнової відповідальності членів
правління та інших посадових осіб кооперативу;
- попередній розгляд питань, що вносяться до порядку денного загальних зборів та
ухвалення рекомендацій для загальних зборів стосовно прийняття рішень з цих питань;
- вирішення інших питань, що віднесено до компетенції спостережної ради
відповідно до умов цього Статуту;
- вирішення інших питань, що періодично можуть поставати і визначатися
загальними зборами як такі, що потребують ухвалення спостережної ради.
15.8.5. Порядок формування спостережної ради, проведення її засідань, а також
прийняття рішень спостережною радою визначаються Положенням про спостережну раду,
яке приймається загальними зборами.
15.8.6. Члени спостережної ради виконують свої функції на громадських засадах.
15.9. Ревізійна комісія (ревізор).
15.9.1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу загальними
зборами обирається ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається з числа членів
кооперативу терміном на три роки. Кількість її членів становить 5 осіб. Члени правління, а
також члени спостережної ради не можуть бути членами ревізійної комісії.
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15.9.2. У кооперативі, до складу якого входить менш як 10 членів кооперативу,
функції ревізійної комісії виконує ревізор. Положення цієї статті застосовуються також у
випадку обрання ревізора.
15.9.3. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам кооперативу.
15.9.4. Ревізійна комісія робить аналіз та висновки до проектів річних звітів та балансів
кооперативу, без яких загальні збори не мають права їх затверджувати.
15.9.5. У разі виявлення загрози інтересам кооперативу або виявлення зловживання
посадовими особами кооперативу, ревізійна комісія зобов'язана негайно довести ці факти до
відома спостережної ради та поставити питання про скликання позачергових загальних
зборів.
15.10. Інші органи управління агентською діяльністю Кооперативу.
15.10.1. Іншим органом кооперативу, що здійснює управління його поточною
агентською діяльністю, є Управляючий кредитор-інвестор, який не є посадовою особою.
15.10.2. Управління поточною діяльністю капітал – кредиторського місця управління
інвестиційною, інноваційною, міжнародною агентською діяльністю кооперативу здійснює
Управляючий кредитор-інвестор який не є посадовою особою. Управляючий кредиторінвестор є представником кредиторських інтересів членів, принципалів, бенефіціарів
кооперативу та об’єднання, учасником якого є або може стати кооператив, вирішує
питання, пов’язані з агентською діяльністю, а також інші питання в межах наданих йому
повноважень.
15.10.3. Управляючий кредитор-інвестор обирається та звільняється Правлінням
кооперативу, підзвітний Правлінню кооперативу і організує виконання його рішень.
15.11. Управляючий кредитор-інвестор має право:
- затверджувати Правила внутрішніх трудових правовідносин;
- вчиняти правочини та чинити юридичні дії від імені кооперативу, давати
доручення,
- відкривати та використовувати рахунки кооперативу в установах банків;
- вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Зборами членів
кооперативу.
15.11.1. Управляючий кредитор-інвестор здійснює оперативний та бухгалтерський
облік результатів агентської діяльності з використанням позабалансових рахунків.
15.11.2. При ведені кооперативом агентської міжнародної інвестиційної діяльності в
якості учасника міжнародної неурядової організації та відповідного договору, внутрішній
облік та контроль діяльності виконує співкредитор-принципал. Судові спори, що можуть
виникнути внаслідок даного виду діяльності, розглядаються виключно між цими
міжнародними організаціями згідно їх правосуб’єктності і правосуб’єктності принципала.
15.11.3. Іншим органом кооперативу може бути управляючий орган або учасник
міжнародної організації, інвестиційного договору, іншого об’єднання, учасником якого
стане кооператив, за рішенням Загальних зборів членів кооперативу.
Це положення розповсюджується тільки на агентську діяльність кооперативу, де
управляючий орган або учасник міжнародної організації, інвестиційного договору, іншого
об’єднання виконує функцію принципала згідно відповідного агентського договору з
кооперативом, який узгоджується управляючим кредитором кооперативу.
РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
16. Фінансова звітність.
16.1. Фінансовий рік кооперативу охоплює період поточного календарного року - з 1
січня до 31 грудня включно.
16.2. Не пізніше кожного 15 лютого фінансового року Голова кооперативу або
Правління кооперативу подає на розгляд Спостережної ради, ревізійної комісії (ревізора) та
Загальних зборів членів кооперативу річний фінансовий звіт, звіти про податкові та інші
відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що складаються кооперативом
відповідно до законодавства України. Представлені звіти підлягають затвердженню
Загальними зборами членів кооперативу на підставі висновків ревізійної комісії (ревізора)
та рекомендацій Спостережної ради.
17. Економічні результати діяльності Кооперативу. Розподіл доходу Кооперативу.
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17.1. Доходи (прибутки) або їх частини, та майно не підлягають розподілу серед
засновників (учасників), членів кооперативу, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з
ними осіб.
17.2. Доходи (прибутки) кооперативу використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання Кооперативу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків
діяльності, визнаних статутом кооперативу та іншими установчими документами.
17.3. Розмір виплат на паї встановлюються рішенням загальних зборів членів
кооперативу після відрахувань обов’язкових коштів на формування і поповнення фондів
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), погашення заборгованості та покриття
збитків. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а
також у формі збільшення паю та в інших формах.
17.4. Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать.
17.5. Поточний рахунок члена. У бухгалтерському обліку кооперативу ведуться окремі
рахунки, на яких обліковуються операції між кооперативом та кожним його членом. Стан
рахунків надсилається кожному члену кооперативу згідно рішення.
18. Регулювання трудових відносин
18.1. Трудові відносини у кооперативі регулюються законодавством України про
працю. Законом України “Про Кооперацію”, Законом України «Про споживчу Кооперацію»
цим Статутом, Правилами внутрішньої господарської діяльності та Правилами
внутрішнього розпорядку кооперативу.
18.2. Для виконання статутних завдань і цілей кооператив залучає до роботи за
трудовим договором осіб, які не є членами кооперативу. За угодою сторін між кооперативом
та найманим працівником трудовий договір може укладатися в формі контракту.
18.3. Кооператив самостійно визначає форми і систему оплати праці з урахуванням
норм і гарантій, встановлених законодавством України.
18.4. Мінімальна заробітна плата працівників кооперативу не може бути нижчою
встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
18.5. Кооператив, згідно з чинним законодавством України, здійснює обов’язкове
державне страхування найманих працівників та сплачує відповідні відрахування у
страховий та пенсійний фонди України.
18.6. Члени кооперативу мають право брати участь в діяльності кооперативу на
підставі трудового договору (контракту), за договором цивільно-правового характеру або в
інший не забороненій законом формі, в тому числі у формі не найманих трудових
правовідносин – інвестицій трудовою участю, бути власником праці, результату своєї праці
та володіти часткою кредиторських прав вимог на частку від загального кінцевого
результату праці з метою досягнення соціального ефекту.
19. Зовнішньоекономічна діяльність Кооперативу.
19.1. Кооператив є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у
відповідності з чинним внутрішнім і ратифікованим правом та законодавством, здійснює
ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до
комерційних, інвестиційно – інноваційних та некомерційних інтересів Кооперативу.
19.2. Кооператив має право здійснювати будь-які не заборонені чинним
законодавством України зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).
19.3. Кооператив у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за
кордоном.
19.4. Кооператив у встановленому порядку відкриває рахунки філій та представництв
за кордоном.
19.5. Кооператив відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні
організації та спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з його діяльністю.
19.6. Кооператив здійснює навчання, підготовку та стажування за кордоном
спеціалістів як для власних потреб, так i для потреб Учасників.
19.7. Кооператив має право стати учасником міжнародних неурядових організацій,
міжнародних договорів та інших міжнародних організацій, вести екстериторіальну
діяльність.
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РОЗДІЛ VI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КООПЕРАТИВУ
20. Реорганізація Кооперативу
20.1. Кооператив за рішенням загальних зборів може бути реорганізовано лише в
інший кооператив відповідно до законодавства України.
20.2. У разі реорганізації кооперативу все його майно та всі його права і обов’язки
переходять до правонаступника.
21. Ліквідація Кооперативу
21.1. Кооператив ліквідується:
- за рішенням загальних зборів членів кооперативу;
- у разі, якщо кількість членів кооперативу стає менше трьох;
- за рішенням суду загальної юрисдикції або господарського суду.
21.2. Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною
загальними зборами членів кооперативу, а у разі ліквідації за рішенням суду або
господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.
21.3. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з
управління кооперативом. Ліквідаційна комісія у триденний термін з дати її призначення
публікує інформацію про ліквідацію кооперативу в одному з офіційних друкованих засобів
масової інформації із зазначенням строку подачі заяв - претензій кредиторами . Ліквідаційна
комісія проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає ліквідаційний
баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу. Повнота і
достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.
21.4. Ліквідація вважається завершеною, а кооператив таким, що припинив свою
діяльність з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до
державного реєстру.
РОЗДІЛ VII. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
22. Вирішення спорів.
22.1. Усі спірні питання членів та асоційованих членів кооперативу щодо набуття та
припинення членства в кооперативі вирішує третейський суд.
22.2. Усі спірні питання щодо повернення паю членам та асоційованим членам
кооперативу вирішується в третейському суді.
22.3. Усі спірні питання щодо передачі паю членам та асоційованим членам
кооперативу вирішується в третейському суді.
22.4. Усі спірні питання щодо права власності на пай членам та асоційованим членам
вирішується в третейському суді.
22.5. Усі спірні питання щодо компенсаційних виплат членам та асоційованим членам
вирішується в третейському суді.
22.6. Усі спірні питання щодо трудових відносин членам та асоційованим членам
вирішується в третейському суді.
22.7. Усі спірні питання щодо зовнішньоекономічної діяльності кооперативу
вирішується в третейському суді.
22.8. Усі спірні питання щодо спадкоємців членів та асоційованих членів вирішується
в третейському суді.
22.9. Усі спірні питання щодо господарсько-фінансової діяльності кооперативу
вирішується в третейському суді.
РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
23. Зміни та доповнення
23.1. Зміни та доповнення до Статуту кооперативу вносяться за рішенням загальних
зборів членів кооперативу. Внесення змін та доповнень до Статуту оформлюється шляхом
викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту кооперативу підлягають державній
реєстрації.
23.2. Зміни та доповнення є невід’ємною частиною Статуту кооперативу.
23.3. Повідомлення про зміни та доповнення до Статуту надсилаються до органу, що
зареєстрував кооператив, у тижневий термін з часу їх внесення.
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23.4. Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації кооперативу. Статут
втрачає чинність з моменту виключення кооперативу з державного реєстру.
РОЗДІЛ IХ. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:
Мельник Євген
Федорович
Секретар зборів

______________________

С.О. Слюсар
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