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Протокол №1 

 

Загальних зборів засновників 

 
__Споживче товариство чи Кооператив___ "  ____________________________ " 

 

 
__Село, селище, місто__                                                                                              "____" ___________ 2019 р. 

 

 

Присутні: 

1. Голова зборів: ______________________фамілія, ім’я, по батькові _______________________, 

паспорт: ______________________________________________________________________ 

проживає: ___________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________; 

2. Секретар зборів: ____________________фамілія, ім’я, по батькові _____________________, 

паспорт: _____________________________________________________________________, 

проживає: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

  

Учасники зборів:  

3. __________________________фамілія, ім’я, по батькові ____________________________, 

паспорт: _____________________________________________________________________, 

проживає: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

… 

N. __________________________фамілія, ім’я, по батькові ____________________________, 

паспорт: _____________________________________________________________________, 

проживає: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

 

ВСЬОГО:  

_____ (__кількість прописом__) громадян. 

_____ (__кількість прописом__) юридичних осіб. 

 

 Порядок денний: 

1. Створення ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___.  

2. Затвердження Статуту ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___. 
3. Вибори Правління у складі голови Правління, заступника голови Правління 

секретаря Правління. 
4. Вибори голови ревізійної комісії.  
5. Доручення на реєстрацію ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___.  
6. Визначення розмірів вступних і пайових внесків. 

 

Вирішили: 
1. Створити __Споживче товариство чи Кооператив___ "  ____________________________ 

" (надалі – ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___). 
2. Затвердити Статут ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___. 
3. Вибрати терміном на п’ять років Правління зі складу членів ___СКОРОЧЕНА 

НАЗВА___, розподіливши посади наступним чином: 

- голова правління - ___фамілія, ім’я, по батькові ___; 

- заступник голови правління - ___фамілія, ім’я, по батькові ___; 

- секретар правління - ___фамілія, ім’я, по батькові ___. 

4. Вибрати терміном на п’ять років головою ревізійної комісії ___фамілія, ім’я, по 

батькові ___. 
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5. Доручити голові правління ___фамілія, ім’я, по батькові ___ згідно з Конституцією та 

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань» зареєструвати ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___, для чого бути 

представником на підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх 

підпорядкування, форм власності та галузевої незалежності, органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, установах банків, їх відділеннях та управліннях, 

інших компетентних органах з усіх питань, пов’язаних з нашою спільною діяльністю, та 

виконувати всі необхідні дії в наших спільних інтересах. Для цього їй надати права: 

підписувати та отримувати від нашого спільного імені відповідні документи, витяги, 

виписки; сплачувати необхідні платежі; одержувати документи, постанови, рішення; 

користуватись іншими правами та виконувати всі інші дії, пов’язані з нашою спільною 

діяльністю.  

6. Визначити Порядок і суми членських внесків ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___ і його 

відповідно до "Порядок і суми членських внесків ТОВАРИСТВА і його дільничних 

відділень" (Додаток № 1 до Протоколу № 5 від 28.12.2017 р. Споживчого товариства 

"НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"), погодженого Сторонами у відповідності до Договору 

кооперації № __________ від "___" ___________ 2019 р. із Споживчим товариством 

"НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ". 

Протокол складено і підписано в 2 (двох) примірниках, на ____ (___ кількість 

прописом__) аркушах кожний,  які мають однакову юридичну силу: 

- один екземпляр контрольний і знаходиться на зберіганні у голови правління; 

- один екземпляр – для реєстрації. 

7. Правлінню погодити, а голові правління підписати Договір кооперації з 

Споживчим товариством "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ".  

 

Протокол підписали:  

 

1. Голова зборів        _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 

 

2. Секретар зборів   _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 

 

Члени ___СКОРОЧЕНА НАЗВА___ - громадяни: 

 

3. _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 

… 

N. _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 

 

Юридичні особи: 
 

1. ___Назва скорочена, посада___ _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 

… 
N. ___Назва скорочена, посада___ _________(підпис)_____ _______ Ініціали, фамілія_______ 


