
 1 

 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О: 

  Установчими зборами засновників 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 

"____________________________________

____________"  

  Протокол № __ від "___" ________ 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА  

 

 

"______________________________________" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Україна, _____________ область, _____________ район, __село, селище, місто__ - 2018 



 2 

ЗМІСТ 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…3 

 

1. Назва, тип, місцезнаходження, термін діяльності, засновники…3 

2. Юридичний статус...3 

3. Споживча кооперація і Споживче товариство. Мета, цілі, види діяльності…4 

4. Основні принципи діяльності Споживчого товариства…10 

 

II. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО - ПЕРВИННА ЛАНКА СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ…11 

 

5. Споживче товариство та його створення…11 

6. Членство, основні права та обов'язки членів Споживчого товариства…11 

7. Органи управління…15 

 

III. СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ…24 

 

8. Створення спілок та їх органи управління…24 

 

IV. ВЛАСНІСТЬ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА…25 

 

9. Власність споживчого товариства…25 

 

V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 

ТА СПІЛОК…28 

 

10. Основи господарської діяльності…28 

10.6. Споживче товариство – неприбуткова організація.  

11. Доходи і ціноутворення…34 

12. Соціальна підтримка членів і працівників споживчої кооперації…35 

13. Облік, звітність, контроль…36 

 

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ…36 

 

14. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації…36 

 

15. Гарантії прав споживчої кооперації…37 

 

VII. ДЕРЖАВА І СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ…37 

16. Реорганізація та ліквідація Споживчого товариства…37 

 

VIIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ…38 

17. Статут в якості договору…38 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Назва, тип, місцезнаходження, термін діяльності, засновники. 
1.1. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "_______________________________________ 

_________________" (надалі – Споживче товариство) створене його засновниками на 

добровільних засадах у відповідності з чинним законодавством  на підставі Рішення 

установчих зборів (Протокол № ___ від "___" ___________ 2018 року). 

1.2. Повна назва Споживчого товариства українською мовою:  

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "________________________________________"; 

Скорочена назва Споживчого товариства українською мовою:  

"____СКОРОЧЕНА НАЗВА____". 

Повна назва Споживчого товариства російською мовою:  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "__________________________________" 

Скорочена назва Споживчого товариства російською мовою:  

"____СКОРОЧЕНА НАЗВА РОСІЙСЬКОЮ____" 

Повна назва Споживчого товариства англійською мовою: 

CONSUMER SOCIETY "_______________________________________________" 

Скорочена назва Споживчого товариства англійською мовою: 

"____СКОРОЧЕНА НАЗВА АНГЛІЙСЬКОЮ____" 

1.3. Тип Споживчого товариства – багатофункціональне. 

1.4. Місцезнаходження і юридична адреса Споживчого товариства: __індекс__, 

Україна, __область__, __село, селище, місто__, вул. _____________ , _будинок__, __ офіс__. 

1.5. Споживче товариство створюється на термін: безстроково. 

1.6. Засновниками Кооперативу є: 

1) __Фамілія, ім’я по батькові повністю__,  

2) __Фамілія, ім’я по батькові повністю__, 

3) __Фамілія, ім’я по батькові повністю__, 

4) __Фамілія, ім’я по батькові повністю__. 

1.7. Засновники Споживчого товариства після його державної реєстрації, сплати 

вступного і пайового внесків набувають статусу членів Споживчого товариства. 

 

2. Юридичний статус. 
2.1. Споживче товариство утворене та здійснює свою діяльність відповідно до 

Конституції України, Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про кооперацію", 

"Про сільськогосподарську кооперацію", Цивільного, Господарського, Податкового, 

Митного, Земельного кодексів України,  міжнародного ратифікованого права інших 

нормативно-правових актів, Договору кооперації № ___ від "___" _________ 2018 р. 

між Споживчим товариством "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (ЄДРПОУ 41620239) і 

Споживчим товариством "___Назва повністю___" (надалі – Договір кооперації), та цього 

Статуту, який затверджений рішенням установчих зборів Споживчого товариства, 

Протокол № ___ від ___.___.2018 р., а також до міжнародних інвестиційних, 

корпоративних та інших договорів, учасником яких стане Споживче товариство.  

2.2. Відповідно до Договору кооперації Сторони усвідомлюють спільні задачі, 

необхідність взаємної допомоги і взаємну залежність у виконаннях пунктів 2 і 3 

Договору кооперації, а також одночасно свою незалежність у питаннях індивідуальної 

поточної господарської діяльності. Сторони не відповідають по зобов’язаннях одна 

одної перед третіми сторонами. 

2.2. Споживче товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, 

має самостійний баланс, рахунки у банківських установах без обмеження їх цільового 

призначення для ведення поточної інвестиційної внутрішньої міжнародної діяльності, 

круглі печатки, кутові штампи з власним найменуванням, бланки, торгівельну марку 
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(знак для товарів та послуг), логотип, емблему, символіку, іншу атрибутику та 

реквізити юридичної особи для здійснення статутної діяльності. 

2.3. Споживче товариство є неприбутковим, – не є платником податку на 

прибуток. Споживче товариство не ставить за мету отримання прибутку та 

розподілення його у якості дивідендів. Пайові та інші додаткові внески у 

Споживче товариство не змінюють права власності на них і залишаються у 

власності його членів. Розподілений дохід на внески також є власністю його 

членів, пропорційно збільшує суми внесків їх власників. 
2.4.  Споживче товариство 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. У відповідності до Договору кооперації № ___ від "___" __________ 2018 р. 

Споживче товариство: 

2.5.1. Вступає до Споживчого товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – 

ТОВАРИСТВО) в якості колективного дійсного члена споживчої кооперації – 

юридичної особи на умовах приєднання http://st-nk.site/priiednannia.  

2.5.2. Для реєстрації та супроводження членства Споживчого товариства 

використовує цей же ресурс http://st-nk.site/priiednannia, відшкодовуючи ТОВАРИСТВУ 

тільки вартість посвідчень для своїх членів.  

2.5.3. Використовує наскрізний принцип приналежності членів регіонального, або 

територіального Споживчого товариства до Споживчого товариства "НАРОДНА 

КООПЕРАЦІЯ" в цілому, як громадян країни до територіальних громад України, а 

саме: член територіальної громади села, селища, міста є одночасно членом громади 

району, області, республіки. 

2.5.4. Є учасником створення Мережі народної кооперації (надалі – МЕРЕЖА) по 

принципу адміністративно-територіального поділу України на базі Споживчого 

товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ", його централізованої системи реєстрації і 

супроводження учасників кооперації, видачі і підтримання посвідчень – пластикових 

карток з QR-кодом, Електронної економічної платформи (надалі – ПЛАТФОРМА) 

виробничих і споживчих відносин членів народної кооперації на адміністративно-

територіальній одиниці ____назва адміністративно-територіальної одиниці ____.  

2.5.5. Є організатором регіональної мережі народної кооперації в ____назва 

адміністративно-територіальної одиниці ____ шляхом утворення філій, об’єднаних на 

ПЛАТФОРМІ виробничих, обслуговуючих, сільськогосподарських та іншого профілю 

кооперативів, їх Постачальницько-заготівельних контор (далі - ПЗК) та споживачів – 

громадян і юридичних осіб ____СКОРОЧЕНА НАЗВА____.    

2.6. Споживче товариство може набувати статусу учасника міжнародних 

неурядових організацій та договорів. 

 

3. Споживча кооперація і Споживче товариство. Мета, цілі, види діяльності. 

  

3.1. Діяльність Споживчого товариства спрямована на відродження і 

зміцнення демократичних основ споживчої кооперації, захист інтересів її членів і 

сільського населення як споживачів, та регулює відносини з органами виконавчої 

влади. {Закон України "Про споживчу кооперацію", Відомості Верховної Ради України 

(ВВР) 1992, № 30, ст. 414} 

 

3.2. Споживче товариство розвиває кооперацію свого регіону - територіальної 

громади ____назва адміністративно-територіальної одиниці ____ (околиці, суміжні території, 

побратимами, тощо …), розвиває співпрацю і вплив кооперації свого регіону із за 

кордоном. 

 

http://st-nk.site/priiednannia
http://st-nk.site/priiednannia
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3.3. Споживча кооперація в Україні - це добровільне об'єднання громадян та 

юридичних осіб для спільного ведення господарської діяльності з метою поліпшення 

свого економічного та соціального стану. Вона здійснює торговельну, заготівельну, 

наукову, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, 

сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере 

участь у міжнародному кооперативному русі.  

 

3.4. Первинною ланкою споживчої кооперації є Споживче товариство - 

самостійна, демократична організація громадян та юридичних осіб, які на основі 

добровільності членства і взаємодопомоги об'єднуються для спільного господарювання 

з метою поліпшення свого економічного і соціального стану.  

 

3.5. Споживче товариство сприяє створенню соціально-економічної 

інфраструктури суспільства, є непідприємницьким товариством та не має на  меті 

отримання прибутку для виплати його членам Споживчого товариства. Прибуток 

від господарської діяльності Споживчого товариства направляється виключно на 

покриття витрат напрямків статутної діяльності Споживчого товариства. 

 

3.6. Метою Споживчого товариства є задоволення економічних, соціальних 

та інших потреб членів Споживчого товариства на основі поєднання їх особистих та 

колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат, розвитку їх самоорганізації, 

самоуправління та самоконтролю, а також надання гуманітарної допомоги, здійснення 

благодійної діяльності і милосердя. 

 

3.7. Основними цілями Споживчого товариства, як учасника споживчої 

кооперації є: 

3.7.1. задоволення потреб своїх членів в товарах та послугах, сприяння розвитку їх 

трудової і соціальної активності, зростанню добробуту і культурного рівня, розбудова 

інфраструктури соціального середовища; 

3.7.2. захист прав та інтересів членів Споживчого товариства і обслуговуваного  

населення як споживачів щодо забезпечення їх якісними товарами та послугами; 

3.7.3. збереження власності споживчої кооперації, захист її соціальних, 

економічних та майнових інтересів; 

3.7.4. розвиток мережі наукових, виробничих, заготівельних, торгових, та інших 

підприємств,  співпраця з органами виконавчої влади, товаровиробниками і надавачами 

послуг в створенні інфраструктури наукової, технологічної, промислової, комунальної, 

аграрної, економічної і соціальної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

3.7.5. забезпечення ефективності господарсько-фінансової діяльності, підвищення   

продуктивності праці працівників, їх соціальний захист шляхом збереження і створення  

нових робочих місць, впровадження нових технологій та передового досвіду, розвиток  

трудового суперництва, підготовка  і перепідготовка кадрів; 

3.7.6. дотримання і розвиток основних принципів і методів кооперативної 

діяльності, широке  впровадження самоврядування і кооперативної демократії; 

3.7.7. економічна, екологічна і соціальна безпека; 

3.7.8.  самодостатність соціуму громадян унітарної республіки Україна; 

3.7.9. активне залучення населення у члени Споживчого товариства. 

  

3.8. Для виконання цілей і завдань Споживчим товариством, його членами, 

підрозділами і філіями, самостійно, в кооперації, у складі спілок здійснюється 

економічна діяльність.  
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3.8.1. Види діяльності споживачів Споживчого товариства не можуть бути 

обмежені, окрім, як за умов українського законодавства та ратифікованого Україною 

права. 

3.8.2. Види діяльності Споживчого товариства 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". 

3.8.3. Види діяльності Споживчого товариства 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 

борошномельно-круп'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 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, 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 (хед-офісів); 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 
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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 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; 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 

3.8.4. З державною реєстрацією Споживчого товариства проводиться реєстрація 

видів діяльності в управлінні статистики, під час якої визначаються першочергові види 

діяльності. Подальше розширення переліку видів діяльності проводиться відповідно до 

чинного законодавства.  

3.8.5. У разі необхідності, Споживче товариство у відповідності до діючого 

законодавства отримує додаткові дозволи і ліцензії  на право займатись іншими видами 

економічної діяльності.  

  

4. Основні принципи діяльності Споживчого товариства 

4.1. Діяльність Споживчого товариства, як первинної ланки споживчої кооперації 

будується на принципах добровільності членства, демократизму, соціальної 

справедливості, взаємодопомоги та співробітництва, вільного господарського 

функціонування на основі ринкових відносин. {ЗУ ПСК, ст. 2} 

4.2. Основним документом,  що  регулює діяльність Споживчого товариства, є 

дійсний Статут. 

4.3. Споживче товариство вважається створеним, набуває права юридичної  особи, 

здійснює господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації, має  

самостійний  баланс,  печатку  та штампи зі своєю назвою, символіку. 

4.4. Споживче товариство є незалежною юридичною особою. 

4.5. Споживче товариство має право на створення філій та підрозділів, 

кооперативів та підприємств на правах юридичних осіб, або без права юридичної особи 

на власному, але відокремленому балансі. 

4.6.  Споживче товариство виконує делеговані територіальними громадами запити 

наукового, виробничого та соціального характеру, трансформує взяті на себе обов’язки 

для виконання власним філіям і підрозділам.  

4.7. Споживче товариство в особі територіальних громад, підрозділів і філій 

формує комплексного замовника на документацію і технології виробництва і 

споживання товарів і послуг базових галузей промисловості комунального та 

сільського господарства. 
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4.8. Для зміцнення зв'язків Споживчого товариства із своїми членами у його 

складі можуть створюватись органи громадського самоврядування і контролю на 

кооперативних дільницях - дільничні кооперативні комітети, комісії кооперативного   

контролю та інше, покликані залучати членів Споживчого товариства до управління 

громадською та господарською діяльністю Споживчого товариства, розвивати його 

зв'язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 

організаціями і установами різних форм власності, здійснювати контроль за роботою 

підприємств споживчої кооперації, які знаходяться на дільницях адміністративно-

територіального поділу України і господарської діяльності Споживчого товариства.  

4.9. Споживче товариство може стати учасником міжнародних неурядових 

організацій, неурядових, міжурядових договорів, інвестиційних та інноваційних 

некомерційних договорів,  діяти на основі агентських договорів, довіреностей від імені 

та на користь принципалів. 

4.10. Споживча кооперація і її первинна ланка – Споживче товариство 

незалежні у своїй діяльності від органів державної влади, політичних партій, 

релігійних та інших громадських організацій. Забороняється будь-яке втручання, що 

може обмежувати права споживчої кооперації або перешкоджати їх здійсненню, якщо 

це не передбачено законом. {ЗУ ПСК, ст. 3} 

  

II. СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО - ПЕРВИННА ЛАНКА СПОЖИВЧОЇ 

КООПЕРАЦІЇ 

 

5. Споживче товариство та його створення 

5.1. Основним документом, що регулює діяльність Споживчого товариства, є 

дійсний Статут. У ньому визначаються порядок вступу до Споживчого товариства і 

виходу з нього, права та обов'язки членів Споживчого товариства, його органи 

управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна Споживчого 

товариства і використання прибутку, умови реорганізації і ліквідації Споживчого 

товариства та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України. 

5.2. Споживче товариство вважається створеним, визнається юридичною особою і 

може здійснювати господарську та іншу діяльність з дня його державної реєстрації. 

5.3. Відповідно до Договору кооперації Споживче товариство і Споживче 

товариство "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" розподіляють повноваження і відповідальність 

відношень наступним чином: Споживче товариство виконує функції дільничного 

відділення, регіонального управління та повноважень кооперативів і постачально-

заготівельних контор (ПЗК) в громаді ____назва адміністративно-територіальної одиниці ____ 

і його частинах, що незалежні в своїй особистій діяльності; у питаннях розпорядження 

спільними ресурсом із суміжними територіальними громадами і членами кооперації 

Споживче товариство дотримується колегіальних рішень, а ТОВАРИСТВО виконує 

дорадчі функції; на ПЛАТФОРМІ Споживче товариство відоме організаційно і 

методологічно ТОВАРИСТВОМ. 

 

6. Членство, основні права та обов'язки членів Споживчого товариства 

6.1. Засновники (п. 1.6 Статуту) Споживчого товариства є членами Споживчого 

товариства. 

6.2. Членство у Споживчому товаристві може бути індивідуальним і колективним. 

6.3. Індивідуальними членами Споживчого товариства можуть бути громадяни, 

які досягли 16-річного віку і виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань 

Споживчого товариства. 

6.4. Колективними членами Споживчого товариства можуть бути фермерські 

господарства, колективні виробничі і сільськогосподарські підприємства, господарські 

товариства, кооперативні, державні та інші підприємства, що поділяють його цілі та 
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інтереси. 

6.5. Членство у Споживчому товаристві може бути дійсне і асоційоване.  

6.6. Дійсні члени Споживчого товариства мають право голосу на загальних 

зборах, асоційовані – не мають права голосу.  

6.7. І дійсні члени і асоційовані члени Споживчого товариства набувають права 

бути членами Споживчого товариства після внесення в повному обсязі вступного і 

пайового внеску до фондів Споживчого товариства у розмірах, що визначаються 

загальними зборами (зборами  уповноважених) членів Споживчого товариства. 

6.8. Членами Споживчого товариства можуть бути резиденти (громадяни і 

юридичні особи) України і нерезиденти (громадяни і юридичні особи) інших держав.  

6.9. Резиденти мають право набувати дійсного і асоційованого членства, 

нерезиденти мають право набувати тільки асоційованого членства. 

6.10. Членство у споживчому товаристві не обумовлене обов'язковою трудовою 

участю громадян і юридичних осіб у його діяльності. 

6.11. Господарські відносини між Споживчим товариством і його колективним 

членом будуються на договірних засадах. 

6.12. Прийом громадян і юридичних осіб у члени Споживчого товариства  

проводиться за процедурою приєднання на ресурсі http://st-nk.site/priiednannia.  

6.13. Споживче товариство не відповідає за зобов'язаннями свого дійсного члена, а 

останній відповідає за зобов'язаннями Споживчого товариства в межах свого пайового 

внеску. 

6.14. Споживче товариство не відповідає за зобов'язаннями свого асоційованого 

члена, а останній не відповідає за зобов'язаннями Споживчого товариства в межах 

свого пайового внеску. 

6.15. Загальні збори (збори уповноважених) можуть встановлювати для членів 

Споживчого товариства переваги, а також пільгові умови користування послугами 

кооперативних підприємств та установ. 

6.16. Член Споживчого товариства зобов'язаний дотримувати Статуту, виконувати 

свої обов'язки перед Споживчим товариством, пов'язані з участю в його діяльності, та 

рішення загальних зборів, виборних органів управління і контролю. 

6.17. Члени  Споживчого  товариства  можуть  вносити  додаткові інвестиційні 

внески на формування фінансових ресурсів та інші цілі. 

6.18. Порядок внесення і повернення членам Споживчого товариства додаткових 

інвестиційних внесків регулюється Законом України "Про інвестиційну діяльність", 

відповідними рішеннями та нормативними документами Споживчого товариства.  

 

6.19. Умови використання інвестицій регулюються інвестиційним договором між 

інвестором і Споживчим товариством. Відповідно до інвестиційного договору 

Прибуток, отриманий в результаті інвестиційної діяльності, розподіляється на частини 

що направляються на: 

6.19.1. досягнення соціального ефекту – витрати статутної діяльності 

неприбуткового Споживчого товариства; 

6.19.2. дохід інвестора, що підлягає загальному оподаткуванню на його балансі у 

відповідності до Податкового Кодексу України. 

 

6.20. Член Споживчого товариства відповідає за зобов'язаннями Споживчого 

товариства лише в межах внесеного ним обов'язкового пайового внеску, якщо інше не 

передбачено статутом. 

 

6.21. Членство у Споживчому товаристві припиняється у разі: 

6.21.1. добровільного виходу з нього; 

6.21.2. смерті члена Споживчого товариства (громадянина), ліквідації члена 

http://st-nk.site/priiednannia
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Споживчого товариства (юридичної особи); 

6.21.3. ліквідації, припинення діяльності Споживчого товариства і зняття його з 

державного реєстру; 

6.21.4. для дійсного члена, - відсутності його на загальних (дільничних) зборах без 

поважних причин більше трьох разів підряд та відмові переходу у асоційовані члени 

Споживчого товариства. 

 

6.22. Член Споживчого товариства може вийти з нього на підставі письмової 

заяви, яка розглядається правлінням Споживчого товариства у термін 5 (п’яти) робочих 

днів. У разі виходу (виключення) йому повертається вся сума обов'язкового пайового 

внеску. Вступний внесок члена Споживчого товариства є частиною неподільного 

фонду і поверненню не підлягає. 

6.23. Оскільки Споживче товариство є неприбутковою організацією Після 

ухвалення рішення правління Споживчого товариства про вибуття члена зі Споживчого  

товариства  виплати  на  його  пайові внески не нараховуються. 

6.24. У разі смерті члена Споживчого товариства його членство у Споживчому 

товаристві припиняється, а права на його обов'язкові, додаткові пайові внески та 

додаткові інвестиційні внески, соціальні блага успадковуються по закону, а на період 

переходу спадщини, - зараховуються до резервного фонду Споживчого товариства на 

випадок можливого витребування їх спадкоємцями. У випадку їх невитребування 

спадкоємцями в установлені чинним законодавством строки – переходять до 

неподільного фонду Споживчого товариства. 

 

6.25. Порядок   вступу  і  виходу  зі  споживчого  товариства асоційованого 

члена, його права та обов'язки, порядок внесення вступного і пайового внеску, а також 

участь в господарській та іншій діяльності Споживчого товариства визначаються в 

порядку, встановленому цим Статутом для членів Споживчого товариства.  

6.26. Асоційований член Споживчого товариства користується правом дорадчого  

голосу в Споживчому товаристві. 

6.27. Асоційованим членом громадянин чи юридична особа стає після сплати у 

повному обсязі вступного і обов'язкового пайового внеску, визначених для 

асоційованих членів, та прийняття рішення про їх прийом.  

6.28. Члени Споживчого товариства можуть бути  переведені в асоційовані члени 

за їх бажанням (заявою) або за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) 

членів Споживчого товариства на пропозицію правління  Споживчого товариства, якщо 

вони неодноразово не брали участі у їх роботі (за станом здоров'я, похилим віком та 

інше). 

6.29. Асоційований член має право брати участь у діяльності Споживчого 

товариства, обговорювати питання порядку денного загальних (дільничних) зборів 

членів Споживчого товариства, бути обраним лише в громадські органи управління і 

контролю Споживчого товариства (дільничний комітет, комісію кооперативного 

контролю). 

6.30. Внесені асоційованим членом Споживчого товариства обов'язкові (вступний 

і пайовий) не можуть бути спрямовані на покриття збитків Споживчого товариства. 

6.31. При ліквідації Споживчого товариства асоційований член має переважне 

порівняно з іншими членами Споживчого товариства право на отримання своїх 

пайових внесків. 

6.32. Інші права та обов'язки асоційованого члена, а також його участь в 

господарській та іншій діяльності Споживчого товариства визначаються в порядку, 

встановленому цим Статутом для членів Споживчого товариства. 
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6.33. Член Споживчого товариства має право: 

6.33.1. дійсний - брати участь у діяльності Споживчого товариства, обирати і бути 

обраним до його органів управління і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення 

діяльності Споживчого товариства та усунення недоліків у роботі його органів і 

посадових осіб; 

6.33.2. асоційований - брати участь у діяльності Споживчого товариства з правом 

дорадчого голосу і контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності 

Споживчого товариства та усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб; 

6.33.3. на перевагу у придбанні товарів і одержанні послуг у магазинах та інших 

підприємствах споживчої кооперації; 

6.33.4. одержувати соціальні блага Споживчого товариства, що є результатами 

господарської діяльності членів Споживчого товариства і пропорційні пайовим 

внескам; 

6.33.5. бути прийнятим у першочерговому порядку на роботу в Споживче 

товариство відповідно до освіти і професійної підготовки та одержувати направлення в 

учбові заклади, з урахуванням потреби в кадрах, в тому числі на правах господарського 

стипендіата на договірних засадах; 

6.33.6. одержувати кооперативну допомогу та соціальні блага на паї, що 

сформовані з доходу (прибутку) за результатами господарсько-фінансової діяльності 

Споживчого товариства; 

6.33.7. використовувати можливості гарантованого збуту на договірних засадах  

продукції особистого господарства та промислу через заготівельні і торговельні   

підприємства споживчої кооперації; 

6.33.8. здавати кооперативним підприємствам у першочерговому порядку 

сільськогосподарську продукцію та сировину для переробки на давальницьких умовах; 

6.33.9. здобувати освіту в навчальних закладах споживчої кооперації за цільовими 

направленнями; 

6.33.10. користуватися об'єктами соціально-культурного призначення, 

створюваними Споживчим товариством; 

6.33.11. користуватися іншими послугами та пільгами Споживчого товариства,   

передбаченими для членів Споживчого товариства відповідно до порядку,  

встановленого загальними зборами (зборами уповноважених); 

6.33.12. одержувати від виборних органів та посадових осіб Споживчого 

товариства інформацію з будь-якого питання його діяльності, за винятком тієї, що 

пов'язана з комерційною таємницею та конфіденційною інформацією. Порядок 

одержання, використання, поширення і зберігання інформації, віднесеної до 

комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначається Законом України 

"Про інформацію", нормативними актами Споживчого товариства; 

6.33.13. оскаржувати дії керівних, контролюючих органів і посадових осіб 

Споживчого товариства дільничним та загальним зборам (зборам уповноважених); 

6.33.14. добровільного виходу зі Споживчого товариства. 

 

6.34. Член Споживчого товариства зобов'язаний: 

6.34.1. виконувати вимоги Статуту Споживчого товариства, брати участь у роботі  

загальних (дільничних) зборів членів Споживчого товариства, виконувати рішення   

загальних зборів (зборів уповноважених), виборних органів управління і контролю; 

6.34.2. виконувати свої зобов'язання перед Споживчим товариством, пов'язані з 

участю в його діяльності; 

6.34.3. берегти і зміцнювати власність Споживчого товариства, не допускати    

безгосподарного та недбайливого  користування кооперативним майном; 

6.34.4. повідомляти Споживче товариство про зміну місця свого проживання. 
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6.35. Член Споживчого товариства, який порушує свої обов'язки, визначені 

Конституцією України та Законами України "Про споживчу кооперацію", "Про  

кооперацію", і Статутом Споживчого товариства, не виконує рішення загальних зборів 

(зборів уповноважених), причинив збитки Споживчому товариству, три рази підряд за 

умови вчасного повідомлення його про час і місце проведення зборів членів 

Споживчого товариства не приймає в них участі без поважних причин, може бути 

виключений із членів Споживчого товариства. 

6.36. Питання про виключення з членів Споживчого товариства вирішується 

загальними зборами (зборами уповноважених) членів Споживчого товариства або 

правлінням.  

6.37. Правління Споживчого товариства не пізніше ніж за 10 днів повідомляє 

члена  Споживчого товариства про причини внесення питання про його виключення зі 

Споживчого товариства. 

6.38. У разі відсутності члена Споживчого товариства на зборах (засіданні) без 

поважних причин збори (правління) мають право прийняти рішення про його 

виключення із членів  Споживчого товариства за його відсутності. Рішення вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на зборах (засіданнях). 

6.39. Рішення про виключення із членів Споживчого товариства може бути 

оскаржене в суді у визначені законодавством строки. 

 

7. Органи управління 

 

7.1. Вищим органом управління Споживчого товариства є загальні збори його 

членів, які приймають Статут, визначають розміри вступного і обов'язкового пайового 

внеску, обирають керівні та контрольні органи Споживчого товариства, а також 

вирішують інші питання, пов'язані з його діяльністю. 

7.2. Кожний член користується на загальних зборах Споживчого товариства 

правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску, і це право 

не може бути передано іншим особам. 

7.3. Для оперативного вирішення питань, що належать до компетенції загальних 

зборів Споживчого товариства (крім питань прийняття Статуту, ліквідації, реорганізації 

та виходу із спілки), можуть скликатися збори уповноважених. 

 

7.4. Враховуючи необхідність консенсусу між структуризацією кооперативного 

руху в цілому і незалежністю структурних одиниць, та децентралізацією, Споживче 

товариство (до моменту переходу на наскрізну рейтингову систему) за принципом 

адміністративно-територіального поділу і представництва уповноважених осіб знизу 

вверх (від сіл, селищ, міст до району, від районів до області і по одному представнику 

від області) приймає участь у загальних зборах ТОВАРИСТВА. 

 

7.5. Загальні збори: 

7.5.1. приймають Статут Споживчого товариства; 

7.5.2. вносять зміни і доповнення в Статут Споживчого товариства; 

7.5.3. визначають розміри вступного, обов'язкового та додаткових пайових 

внесків;  

7.5.4. встановлюють розміри паю (часток) членів Споживчого товариства у майні 

Споживчого товариства, споживспілок;  

7.5.5. обирають голову правління Споживчого товариства, членів правління та 

ревізійної комісії, визначають чисельний склад цих органів;  

7.5.6. затверджують Положення про ревізійну комісію, інші представницькі 

органи та  органи громадського самоврядування і контролю Споживчого товариства; 

7.5.7. обирають делегатів на з'їзди (конференції) спілок споживчих товариств; 
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7.5.8. обговорюють та приймають накази Споживчого товариства, заслуховують 

звіти виконавчо-розпорядчих і контрольних органів Споживчого товариства про їх 

виконання; 

7.5.9. розглядають і затверджують програми (плани) економічного і соціального 

розвитку Споживчого товариства; 

7.5.10. заслуховують звіти про діяльність правління і ревізійної комісії, інших 

органів,  що ними обираються, та дають оцінку їх роботі; 

7.5.11. затверджують річні звіти правління і баланси Споживчого товариства та 

висновки з них ревізійної комісії, кошториси на утримання апарату управління та 

ревізійної комісії,  розподіляють прибутки, визначають порядок їх використання; 

7.5.12. затверджують рішення правління про списання дебіторської 

заборгованості, нестач та інших боргів, що визнані безнадійними до стягнення, а також 

основних засобів,  непридатних для подальшого використання; 

7.5.13. затверджують посадові оклади та надбавки до них голові правління 

Споживчого товариства та голові ревізійної комісії; 

7.5.14. розглядають скарги на дії правління та ревізійної комісії Споживчого 

товариства, розв'язують спори, що виникають між ними, відміняють за необхідності їх 

рішення; 

7.5.15. вирішують питання про притягнення до відповідальності виборних 

посадових осіб за неналежне виконання ними своїх обов'язків та порушення Статуту, 

включаючи позбавлення повноважень правління і ревізійної комісії загалом або їх 

окремих членів; 

7.5.16. затверджують розміри, порядок формування та використання капіталів 

Споживчого товариства;  

7.5.17. вносять зміни у перелік об'єктів неподільного (громадського) майна;  

7.5.18. приймають рішення про передачу правлінню права володіння, 

користування та розпорядження власністю Споживчого товариства;  

7.5.19. визначають органи управління, котрим передаються окремі функції з 

господарського управління колективним майном;  

7.5.20. вирішують питання реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,  

перетворення) Споживчого товариства, входження його в спілку Споживчих товариств 

або інші об'єднання і організації, виходу з них та ліквідації Споживчого товариства; 

7.5.21. вирішують будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Споживчого 

товариства; 

7.5.22. приймають рішення про створення цільових фондів, розпорядчих органів 

та кредитних підрозділів;  

7.5.23. затверджують положення про структурні підрозділи Споживчого 

товариства; 

7.5.24. визначають перелік повноважень та виконання окремих функцій, які 

Споживче товариство приймає від спілок, або делегує спілкам, членом яких воно є. 

 

7.6. Рішення з питань, передбачених підпунктами 7.5.1, 7.5.3, 7.5.16, 7.5.20 

пункту 8.4, відносяться до виключної компетенції загальних зборів. 

7.7. На загальні збори членів Споживчого товариства, в порядок денний яких 

внесено питання про вибори голови та членів правління, входження та виходу 

Споживчого товариства із спілки, запрошується представник спілки, до складу якої 

входить Споживче товариство. 

7.8. У разі, коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи 

значну чисельність членів Споживчого товариства) проведення загальних зборів членів   

Споживчого товариства неможливе, для вирішення питань, що відносяться до 

компетенції загальних зборів, можуть скликатися збори уповноважених. 

7.9. При цьому для вирішення питань, вказаних у підпунктах 7.5.1, 7.5.3, 7.5.16, 
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7.5.20 пункту 7.5  цього Статуту, які безпосередньо стосуються інтересів всіх членів 

Споживчого товариства, проводяться збори членів споживчих товариств на всіх 

кооперативних дільницях, з єдиним порядком денним. Збори вважаються 

правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Споживчого 

товариства. Рішення з цих питань вважаються прийнятими, якщо за них згідно з 

протоколами проголосувало 3/4 членів Споживчого товариства, що були присутні на 

дільничних зборах  (за підсумком голосів). 

7.10. Результати голосування (за підсумком голосів) на зборах членів Споживчого  

товариства на всіх дільницях оформляються постановою зборів уповноважених як 

рішення загальних зборів членів Споживчого товариства та доводяться до відома його 

членів.  

7.11. Кожний член Споживчого товариства, в тому числі і юридична особа,   

користується на загальних зборах (зборах уповноважених) членів Споживчого 

товариства правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового 

внеску, і це право не може бути передане іншим особам.  

7.12. Вибори органів управління і контролю Споживчого товариства проводяться 

один раз на п'ять років на основі вільного висування кандидатів з всебічним їх 

обговоренням.  До складу органів управління і контролю, що обираються, висуваються 

тільки члени Споживчого товариства. 

7.13. Повноваження посадових осіб органів управління і контролю Споживчого  

товариства, в тому числі голови правління, обраних в період між виборами органів 

управління і контролю, припиняються з моменту прийняття на чергових виборах 

органів управління і контролю товариства уповноваженим органом рішення про 

обрання посадових осіб органів управління і контролю Споживчого товариства. 

7.14. Повноваження члена правління Споживчого товариства можуть бути 

тимчасово припинені за поданням ревізійної комісії Споживчого товариства рішенням 

правління Споживчого товариства. Рішення про припинення повноважень члена 

правління Споживчого товариства діє до прийняття відповідного рішення з цього 

питання загальними зборами (зборами уповноважених) членів Споживчого товариства. 

7.15. За рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) вибори органів 

управління і контролю, виборних посадових осіб, делегатів на з'їзд (конференцію) 

проводяться  відкритим або закритим (таємним) голосуванням. 

7.16. Виборні посадові особи можуть обиратися на альтернативній основі. У разі, 

якщо жоден з кандидатів не набрав більше половини голосів, проводиться повторне 

голосування, до нього допускаються два кандидати, які одержали найбільшу кількість  

голосів. При повторному голосуванні обраним вважається кандидат, який набрав 

більше половини голосів. 

7.17. При виборах органів управління і контролю до списків для голосування 

може включатися більше кандидатур, ніж затверджений зборами кількісний склад 

зазначених органів. Обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини 

голосів учасників зборів, що взяли участь у голосуванні, та більшу кількість голосів 

відносно інших кандидатів. 

7.18. Особи, які мають судимість за розкрадання, хабарництво та інші корисливі 

злочини, не можуть бути обраними головою або членом правління, головою або членом  

ревізійної комісії Споживчого товариства, а також займати інші керівні посади та 

посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. 

7.19. Загальні збори (збори уповноважених) членів Споживчого товариства  

скликаються правлінням Споживчого товариства в міру необхідності, але не рідше 

одного разу на рік. 

7.20. Правління (голова) Споживчого товариства зобов'язане скликати загальні 

збори (збори уповноважених) членів Споживчого товариства на вимогу 1/3 членів  

(уповноважених) Споживчого товариства, ревізійної комісії або спілки, членом якої є 
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Споживче товариство. 

7.21. Збори  повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження такої 

вимоги. 

7.22. Якщо протягом зазначеного строку правлінням (головою) Споживчого 

товариства не будуть скликані загальні збори (збори уповноважених), то в цьому разі 

вони можуть бути скликані тими, хто поставив таку вимогу протягом наступних 20 

днів. 

7.23. Питання, що підлягають розгляду на загальних зборах (зборах 

уповноважених) членів Споживчого товариства, вносяться правлінням (головою) 

Споживчого товариства,  ревізійною комісією Споживчого товариства або правлінням 

спілки, членом якої воно є. 

7.24. Про дату, місце, час проведення та рекомендований порядок денний зборів 

члени (уповноважені) Споживчого товариства повинні бути сповіщені не пізніше ніж за 

10 днів до призначеного строку їх проведення. 

7.25. Члени Споживчого товариства, які мають бажання внести питання до 

порядку денного зборів, подають письмову заяву про це правлінню Споживчого 

товариства не  пізніше ніж за 7 днів до проведення зборів. 

7.26. Остаточний порядок денний затверджується загальними зборами (зборами 

уповноважених) членів Споживчого товариства. 

7.27. Основною формою здійснення повноважень членів Споживчого товариства 

на  кооперативній дільниці є дільничні збори. 

7.28. Кооперативні дільниці створюються за територіальною або виробничою 

ознакою. Кооперативні дільниці та їх кількість визначаються правлінням Споживчого 

товариства. Споживче товариство є дільницею у відношенні до ТОВАРИСТВА. 

 

7.29. Дільничні збори: 

7.29.1. створюються загальними зборами за умов необхідності полегшення 

управління діяльністю Споживчого товариства; 

7.29.2. діють на підставі положення про дільницю, затвердженого загальними 

зборами; 

7.29.3. мають уповноважених управління роботою дільниці Споживчого 

товариства, обраних членами Споживчого товариства дільниці строком на ;п'ять років; 

7.29.4. за необхідності звільняють до закінчення строку повноважень 

уповноважених дільниці Споживчого товариства; 

7.29.5. у разі необхідності створюють власні органи самоврядування і контролю на 

кооперативній дільниці (дільничний кооперативний комітет, комісії кооперативного 

контролю та ін.), заслуховують їх звіти; 

7.29.6. обговорюють та дають рекомендації щодо кандидатів на посаду голови 

правління Споживчого товариства; 

7.29.7. розглядають та схвалюють накази членів Споживчого товариства;  

7.29.8. вносять пропозиції правлінню Споживчого товариства про відкриття 

нових, закриття або  перепрофілювання кооперативних підприємств, що втратили своє 

значення на дільниці; 

7.29.9. розглядають результати діяльності підприємств, що знаходяться на 

території дільниці, визначають шляхи підвищення їх ефективності;  

7.29.10. заслуховують звіти директорів (завідувачів) магазинів, їдалень, 

заготівельних пунктів та інших кооперативних підприємств (або осіб, які виконують їх 

функції), що безпосередньо обслуговують членів  Споживчого товариства дільниці, та 

можуть вносити пропозиції правлінню Споживчого товариства про притягнення 

зазначених осіб до відповідальності за порушення Статуту, неналежне виконання 

обов'язків, наказів членів Споживчого товариства, вимог комісій кооперативного 

контролю, рішень дільничних зборів та дільничного кооперативного комітету тощо; 
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7.29.11. приймають рішення зі скарг. 

 

7.30. Дільничні збори скликаються дільничним комітетом або правлінням 

Споживчого товариства в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, а також на 

вимогу не менш як 1/3 членів Споживчого товариства дільниці. Про дату, час, місце 

проведення та порядок денний зборів члени Споживчого товариства сповіщаються не 

пізніше ніж за три дні до зборів. 

7.31. Загальні та дільничні збори правомочні вирішувати питання, якщо на них  

присутні більше половини членів, а збори уповноважених - за наявності не менше 2/3 

уповноважених. 

7.32. Для ведення зборів обирається голова і секретар зборів, інші робочі органи. 

7.33. Громадяни, які не є членами Споживчого товариства і працюють в ньому за 

трудовим договором, можуть бути присутні на зборах. 

7.34. Рішення загальних зборів (зборів уповноважених, дільничних зборів) членів  

Споживчого товариства приймаються більшістю голосів присутніх, заносяться до  

протоколу, до нього додається також реєстраційний список учасників зборів з 

особистими підписами. Рішення, що суперечить правовому полю, Конституції України 

чинному законодавству або Статуту Споживчого товариства, може бути відмінено 

самими зборами, а також за рішенням суду. 

7.35. Дія такого рішення дільничних зборів може бути також призупинена 

правлінням Споживчого товариства, а загальних зборів (зборів уповноважених) членів 

Споживчого товариства – рішенням територіальної громади, на території якої мало 

діяти рішення  Споживчого товариства, шляхом ініціювання внесення цього питання на 

розгляд територіальної громади, загальних зборів (зборів уповноважених) членів 

Споживчого товариства або звернення в судові органи. 

7.36. Норми представництва уповноважених та порядок їх обрання 

встановлюються загальними зборами (зборами уповноважених) Споживчого 

товариства. Уповноважені  представляють і захищають інтереси членів Споживчого 

товариства відповідних дільниць, сприяють дільничним органам самоврядування і 

контролю у виконанні ними своїх функцій, організовують і контролюють реалізацію 

рішень і наказів, що приймаються. 

7.37. Правління Споживчого товариства (голова  Споживчого товариства, який 

обирається у товаристві, кількість членів якого менш 10 осіб) є його виконавчо-

розпорядчим органом, відповідальним перед загальними зборами (зборами 

уповноважених) членів Споживчого товариства; здійснює керівництво і контроль за  

поточною організаційною, господарською та соціальною діяльністю Споживчого 

товариства. 

 

7.38. Правління Споживчого товариства: 

7.38.1. приймає громадян та юридичних осіб резидентів та нерезидентів у члени 

Споживчого товариства та  виключають з них;  

7.38.2. обирає зі свого складу та звільняє відкритим голосуванням заступників 

голови правління;  

7.38.3. за поданням ревізійної комісії Споживчого товариства приймає рішення 

про тимчасове припинення повноважень члена правління Споживчого товариства;  

7.38.4. вносить пропозиції територіальній громаді, на території якої діє Споживче 

товариство, про обрання до складу правління нових та виводу з неї діючих членів 

Споживчого товариства від уповноважених осіб територіальної громади;   

7.38.5. призначає та звільняє головного бухгалтера Споживчого товариства;  

7.38.6. розробляє програми (плани) економічного і соціального розвитку та 

організовує їх виконання, забезпечує виконання наказів членів Споживчого товариства, 

ефективне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, зміцнює 
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виробничу та трудову дисципліну; 

7.38.7. визначає та вносить на затвердження загальних зборів (зборів   

уповноважених) членів Споживчого  товариства  розміри додаткових  пайових  внесків  

на формування фінансових ресурсів;  

7.38.8. укладає договори та угоди, видає доручення від імені та у справах 

Споживчого  товариства з правом передоручення згідно з чинним законодавством;  

7.38.9. вирішує питання про прийом у члени, асоційовані члени Споживчого  

товариства громадян і юридичних осіб резидентів і нерезидентів, переведення членів 

Споживчого товариства в асоційовані члени, а також виключення їх на підставі: 

письмової заяви; довідки органів місцевого самоврядування про смерть громадянина 

або вибуття з постійного місця проживання; порушення Статуту з наступним 

затвердженням рішень загальними зборами (зборами уповноважених);  

7.38.10. самостійно визначає структуру управління і штати, встановлює форми, 

систему і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників та апарату 

управління Споживчого товариства в межах кошторису на їх утримання, що 

затверджується загальними зборами (зборами уповноважених) членів Споживчого 

товариства; 

7.38.11. у разі делегування цього права загальними зборами (зборами  

уповноважених) вносить зміни до затверджених кошторисів на утримання апарату 

управління та ревізійної комісії з наступним затвердженням загальними зборами 

(зборами уповноважених) членів Споживчого товариства;   

7.38.12. забезпечує додержання кооперативної демократії, статутних та 

корпоративних прав членів Споживчого товариства, розвиває їх активність в управлінні 

справами Споживчого товариства, гласність, координує діяльність дільничних 

кооперативних комітетів та комісій кооперативного контролю, організовує роботу з 

кооперування населення та прийому пайових внесків, навчання членів зазначених 

органів; 

7.38.13. організує та проводить роботу по добору, розстановці та вихованню 

кадрів, їх підготовці та підвищенню кваліфікації, направляє членів та працівників 

Споживчого товариства на навчання в учбові  заклади на договірних засадах; 

7.38.14. розглядає критичні зауваження, пропозиції, заяви, скарги членів та 

працівників Споживчого товариства, а також населення і вживає щодо них необхідні 

заходи; 

7.38.15. приймає рішення про проведення ревізій і перевірок господарсько-

фінансової діяльності утворених Споживчим товариством або за його участю 

підприємств та організацій, що входять до складу Споживчого товариства, здійснює 

інші  функції внутрішньо кооперативного контролю;  

7.38.16. розглядає результати ревізій і перевірок на своїх засіданнях;  

7.38.17. приймає рішення про списання дебіторської  заборгованості, нестач та 

інших боргів, що визнані безнадійними до стягнення, а також основних засобів, 

непридатних для подальшого використання, з наступним затвердженням загальними 

зборами (зборами уповноважених); 

7.38.18. приймає рішення про заохочення членів Споживчого товариства, які 

активно працюють на громадських засадах в кооперативних органах управління 

(самоуправління) і контролю; 

7.38.19. реалізує товари та надає послуги за цінами і тарифами, встановленими 

самостійно, а у випадках, передбачених законом, - за державними цінами і тарифами; 

7.38.20. реалізує товари та надає послуги за цінами і тарифами, що 

встановлюються на договірних засадах, окремо для членів Споживчого товариства та 

інших осіб згідно з нормативними актами, територіальних громад, на території яких діє 

Споживче товариство:  

7.38.21. за дорученням загальних зборів (зборів уповноважених) членів 
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Споживчого  товариства: 

- створює (реорганізовує, ліквідує) для здійснення своїх статутних завдань 

підприємства, установи, організації, біржі, комерційні банки, кредитні спілки, 

фінансово-розрахункові центри, страхові товариства та інші підприємства, діяльність 

яких не суперечить законам України; 

- створює підрозділи для управління неподільним  громадським майном; 

- придбає майно державних підприємств та підприємств, заснованих на інших 

формах власності, а також інше майно та майнові права; 

- одержує в установленому порядку земельні ділянки; 

- вступає як засновник або учасник до господарських товариств, кооперативних та  

інших підприємств, асоціацій, об'єднань для розв'язання господарських і соціальних 

завдань; 

- приймає у довірче управління земельні, природні та інші спільні ресурси, 

майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, матеріальні та 

фінансові ресурси, об’єкти промислового, сільського та комунального господарства, 

соціального призначення, екологічної безпеки, промислової, міжгалузевої кооперації. 

7.38.22. вирішує інші питання, віднесені до його компетенції та делеговані 

загальними  зборами (зборами уповноважених) членів споживчих товариств. 

 

7.39. Засідання правління Споживчого товариства проводяться в міру 

необхідності, але не рідше одного разу на місяць.  

7.40. Правління правомочне вирішувати питання, якщо на засіданні присутні 

більше половини його складу, в тому числі голова або за його дорученням заступник 

голови. 

7.41. На засіданні правління можуть бути присутні члени ревізійної комісії та 

члени Споживчого товариства. 

7.42. Рішення  правління приймаються більшістю голосів і заносяться до 

протоколу.  

7.43. Рішення про тимчасове припинення повноважень члена правління 

Споживчого товариства приймається не менш як 1/2 голосів членів правління, обраних 

до його складу.  

7.44. Голос члена правління, щодо якого приймається рішення про тимчасове 

припинення його повноважень, при голосуванні з  даного питання не враховується. 

7.45. Протокол засідання та прийняті на ньому рішення підписуються головою 

правління або за його дорученням заступником голови, який виконує його обов'язки в 

період тимчасової відсутності голови правління, чи на підставі покладення на нього 

виконання обов'язків голови правління в порядку, передбаченому цим Статутом, та 

секретарем.  

7.46. Кожен член правління має право висловити свою особисту думку, що 

відображається у протоколі.  

7.47. Постанови правління, що приймаються на його засіданні або в робочому 

порядку (методом узгодження), підписуються головою правління (виконуючим його 

обов'язки) та не менш ніж половиною членів правління.  

7.48. Не допускається прийняття рішення правління Споживчого товариства про 

тимчасове припинення повноважень члена правління Споживчого товариства у 

робочому порядку. 

7.49. Рішення правління Споживчого товариства, що суперечить чинному 

законодавству або Статуту товариства, може бути відмінено самим правлінням, 

загальними зборами (зборами уповноважених) членів Споживчого товариства, 

територіальною громадою, на території якої діє Споживче товариство, а також за 

рішенням суду. 
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7.50. Голова правління Споживчого товариства та його заступники можуть 

одноосібно приймати рішення (розпорядження) з поточних питань діяльності 

Споживчого  товариства. Коло цих питань визначається рішеннями правління. 

7.51. Голова правління як перша посадова особа Споживчого товариства має 

право:  

- представляти Споживче товариство без довіреності у взаємовідносинах з 

громадянами і юридичними особами, в органах влади і управління, судах;  

- відкривати поточні та інші рахунки, розпоряджатись грошовими коштами, 

укладати договори (угоди), зобов'язання;   

- видавати від імені і у справах Споживчого товариства доручення, у тому числі з 

правом передоручення. 

7.52. Голова, заступники голови та інші члени правління  Споживчого товариства   

несуть персональну відповідальність за економічну обґрунтованість і законність  

прийнятих ними рішень та за їх виконання, а також за всю діяльність Споживчого 

товариства, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових 

коштів та іншого майна згідно з законодавством України. 

7.53. Голова правління і голова ревізійної комісії Споживчого товариства, їх 

заступники та інші працівники, які займають виборні платні посади у Споживчому 

товаристві: 

- можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо або через 

посередників, а також виконувати роботу на умовах сумісництва, самостійно або через 

посередників входити до складу  керівних органів підприємств, організацій і об'єднань, 

акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, повних товариств, 

командитних товариств тощо, які здійснюють підприємницьку діяльність, тільки за 

умови контролю зовнішніх параметрів сторонньої сумісної діяльності правлінням і 

ревізійною комісією Споживчого товариства, поступки інтересів (за умов конфліктів 

інтересів) власної підприємницької діяльності інтересам Споживчого товариства, 

використання спільних ресурсів на рівних конкурентних засадах без врахування права 

власного голосу;  

- не можуть використовувати своє службове становище, матеріально-технічну 

базу та грошові кошти Споживчого товариства на користь юридичним особам і 

громадянам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою отримання за це 

особистих чи пов’язаних з особистими винагород, послуг, пільг. 

Невиконання зазначеними особами цих вимог вважається грубим порушенням 

Статуту Споживчого товариства, тягне за собою звільнення із займаної посади та 

компенсації збитків. 

  

7.54. Прийняття та звільнення керівників підприємств, заснованих 

Споживчим  товариством чи учасником яких є Споживче товариство, які мають статус 

юридичної особи, здійснюється правлінням Споживчого товариства. З керівниками цих 

підприємств голова правління Споживчого товариства підписує контракт, в якому 

визначаються права, строки наймання, обов'язки та відповідальність керівника 

підприємства, умови його матеріального забезпечення та звільнення з посади. 

 

7.55. Прийняття та звільнення з посад керівників структурних підрозділів 

апарату та господарських одиниць проводиться правлінням Споживчого товариства, а 

інших працівників  -  головою правління. 

 

7.56. За порушення трудової дисципліни, вимог чинного законодавства, 

Статуту, незабезпечення збереження майна і грошових коштів, допущення 

безгосподарності, заподіяння матеріального збитку, а також за неналежне виконання 

службових обов'язків до осіб, які займають виборні платні посади в споживчому 
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товаристві, можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення: догана, дострокове 

звільнення від виборної платної посади. 

7.57. Зазначені дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надане 

право обрання даного працівника на посаду, а також тим органом, якому надано це 

право згідно з угодою, укладеною Споживчим товариством із територіальною 

громадою, членом якої є громадянин, до якого застосовується дисциплінарне 

стягнення. 

7.58. Рішення про звільнення з роботи голови правління Споживчого товариства 

за власним бажанням на підставі поданої заяви приймається загальними зборами 

(зборами уповноважених) членів Споживчого товариства.  

7.59. У разі звільнення голови правління Споживчого товариства із займаної 

посади (незалежно від причин його звільнення), правління Споживчого товариства, 

приймає рішення про призначення виконуючого обов'язки голови правління 

Споживчого товариства на період до проведення виборів голови правління Споживчого  

товариства в порядку, встановленому законодавством України, нормативними актами 

Споживчого товариства.  

7.60. У разі звільнення голови правління Споживчого товариства (незалежно від 

причин його звільнення) передача справ (оригінали статутів Споживчого товариства, 

підприємств та свідоцтв про їх реєстрацію, свідоцтв про право власності, 

правовстановлюючі документи на землю, основні та обертові фонди, майнові та 

немайнові права, печатка, штампи, угоди, постанови, розпорядження та протоколи 

засідання правління Споживчого товариства, договори довірчого управління, тощо) 

проводиться за актом прийняття-здачі, з повною інвентаризацією основних засобів та 

інших активів і пасивів Споживчого  товариства.   

 

7.61. У разі банкрутства підприємства (організації, установи тощо) Споживчого 

товариства, яке користується правами юридичної особи, Споживче товариство в особі 

правління може взяти участь у санації боржника шляхом переведення на себе його 

боргів в установленому законом порядку. 

 

7.62. Правління Споживчого товариства не рідше одного разу на рік звітує 

перед загальними зборами (зборами уповноважених), інформує про свою роботу членів 

Споживчого товариства та трудові колективи, використовуючи для цього дільничні 

збори, засоби масової інформації тощо. 

 

7.63. Ревізійна комісія (ревізор, який обирається у Споживчому товаристві, 

кількість членів яких менш ніж 10 осіб): 

- підзвітна (підзвітний) загальним зборам (зборам уповноважених) членів 

Споживчого товариства;  

- контролює додержання Статуту  Споживчого товариства; 

- контролює роботу правління та господарсько-фінансову діяльність Споживчого 

товариства; 

- приймає висновок за річним звітом про результати діяльності Споживчого 

товариства; 

- сприяє комісіям кооперативного контролю у виконанні ними своїх функцій. 

7.64. Ревізійна комісія (ревізор) керується у своїй роботі Статутом споживчого 

товариства та Положенням про ревізійну комісію (ревізора). Вона обирає з свого складу 

відкритим голосуванням голову та заступника голови комісії. Не допускається обрання 

однієї особи одночасно до складу правління і ревізійної комісії. 

7.65. Члени ревізійної комісії (ревізор), котрі скомпрометували себе і не 

виправдали довіру, відсторонюються від виконання обов'язків самою комісією, а 

питання про дострокове виведення їх з комісії вирішується загальними зборами 



 24 

(зборами уповноважених) членів Споживчого товариства. 

7.66. Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше 

одного разу в квартал. Постанови та пропозиції ревізійної комісії (ревізора) 

розглядаються правлінням у 30-денний строк. Постанови ревізійної комісії (ревізора), 

не розглянуті правлінням у вказаний строк, вважаються обов'язковими до виконання. У 

разі незгоди ревізійної комісії (ревізора) з рішенням правління Споживчого товариства 

з внесеного питання ревізійна комісія (ревізор) передає його на розгляд загальних 

зборів (зборів уповноважених) членів Споживчого товариства. 

7.67. Ревізійна комісія (ревізор) може безпосередньо передавати матеріали судово-

слідчим органам за фактами порушення посадовими особами Споживчого товариства 

чинного законодавства і Статуту Споживчого товариства. Якщо такі порушення  

вчинені членом правління Споживчого товариства, ревізійна комісія вносить 

правлінню Споживчого товариства подання про розгляд питання тимчасового 

припинення повноважень цього члена правління  Споживчого товариства.   

 

7.68. Дільничні кооперативні комітети Споживчого товариства діють відповідно 

до положення, затвердженого загальними зборами членів Споживчого товариства  

(зборами уповноважених) Споживчого товариства. 

7.69. Рішення дільничного комітету, прийняті в межах його повноважень, 

обов'язкові для керівників кооперативних підприємств, розміщених на території 

дільниці. 

 

7.70. Комісії кооперативного контролю обираються для постійного контролю 

за  роботою магазинів, їдалень, кафе, виробничих, заготівельних та інших підприємств 

(підрозділів) в кількості та складі, що визначаються загальними зборами (зборами 

уповноважених), дільничними зборами. Вони підзвітні органам, які їх обрали,  

виконують свої обов'язки на громадських засадах, керуючись положенням,  

затвердженим загальними зборами членів Споживчого товариства (зборами    

уповноважених). Комісія кооперативного контролю має право ставити перед  

відповідними кооперативними органами питання про діяльність підприємств 

(підрозділів), що контролюються нею. 

7.71. Будь-які перевірки торгових, заготівельних, виробничих та інших 

підприємств (підрозділів) Споживчого товариства обов'язково погоджуються з його 

правлінням і проводяться з неодмінною участю представників виборних органів 

кооперативного контролю (ревізійної комісії, дільничного кооперативного комітету,  

комісії кооперативного контролю) Споживчого товариства. 

7.72. Перехід Споживчого товариства до електронної форми самоврядування 

здійснюється на підставі Положення про електронне самоврядування, затверджене 

загальними зборами Споживчого товариства. Перехід до електронного самоврядування 

може проводитись по етапах: бухгалтерія; документообіг; членство; прийняття рішень; 

управління підрозділами; виробництво; споживча кооперація, тощо. 

 

III. СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

 

8. Створення спілок та їх органи управління 

8.1. Споживче товариство може на добровільних засадах об'єднуватися в місцеві 

спілки, Центральну спілку споживчих товариств, має право вільного виходу з них. 

8.2. Взаємовідносини між Споживчим товариством та спілками будуються на 

договірних засадах. Товариство може делегувати спілкам частину своїх повноважень та 

виконання окремих функцій. 

8.3. Спілки споживчих товариств виходячи з делегованих їм прав можуть: 

- представляти і захищати інтереси Споживчого товариства, його членів та 
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населення, що обслуговується у відповідних державних та інших органах, а також у 

міжнародних організаціях;  

- подавати Споживчому товариству практичну допомогу в здійсненні 

господарської діяльності, впровадженні в практику досягнень науково-технічного 

прогресу, передового досвіду;  

- проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, підготовку та 

підвищення кваліфікації кадрів;  

- вирішувати господарські спори між організаціями і підприємствами споживчої 

кооперації;  

- вести власну господарську діяльність, спрямовану на створення необхідної 

виробничої та соціальної інфраструктури споживчої кооперації. 

8.4. Вищим органом управління спілки є з'їзд (конференція), який приймає статут, 

обирає розпорядчі, виконавчі та контрольні органи, вирішує інші питання діяльності 

спілки. Взаємодія і підпорядкованість розпорядчих, виконавчих та контрольних органів 

спілки визначається статутом. 

8.5. Спілка визнається юридичною особою і може здійснювати господарську та 

іншу не заборонену чинним законодавством діяльність з дня її державної реєстрації. 

Вона не відповідає за зобов'язаннями Споживчого товариства і не має щодо нього 

розпорядчих функцій. 

 

IV. ВЛАСНІСТЬ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 

 

9. Власність Споживчого товариства  

9.1. Власність споживчої кооперації і її первинної ланки – Споживчого товариства 

є однією з форм колективної власності. Вона складається з власності учасників 

Споживчого товариства, спілок, підпорядкованих Споживчому товариству підприємств 

і організацій та їх спільної власності.  

9.2. Володіння, користування та розпорядження власністю споживчої кооперації 

здійснюють її органи відповідно до компетенції, визначеної Статутом Споживчого 

товариства. 

9.3. Споживчому товариству належить на праві власності, як юридичної 

особи, майно, яке необхідне для здійснення його статутних завдань. 

9.4. Власністю Споживчого товариства є засоби виробництва, вироблена 

продукція, інше майно і майнові права, що належать йому, і необхідні для здійснення 

статутних завдань.  

9.5. Об'єктами права власності Споживчого товариства є майнові комплекси, 

будівлі,  споруди,  машини,  устаткування, транспортні засоби, сировина і матеріали, 

грошові кошти, цінні папери та інше майно виробничого, споживчого, соціального,   

культурного призначення, продукти інтелектуальної і творчої праці – всі без 

виключення види матеріальних та нематеріальних активів, обіг яких і господарча 

діяльність з якими не заборонена і не обмежена законодавством України. 

9.6. Об'єкти права власності Споживчого товариства можуть перебувати у 

спільному володінні Споживчого товариства та спілки споживчих товариств, 

підприємств, організацій, установ інших юридичних осіб будь-якої з форм власності, а 

також громадян (членів споживчих товариств та інших громадян), що є резидентами і 

не резидентами держави Україна. Їх частка у власності визначається взаємними 

угодами (договорами). 

9.7. Власність Споживчого товариства утворюється з внесків резидентів і 

нерезидентів (громадян і юридичних осіб, територіальних громад, його дійсних і 

асоційованих членів), прибутків, одержуваних від реалізації товарів, продукції, послуг, 

цінних паперів та іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством. 

9.8. Власність спілок споживчих товариств утворюється з майна, переданого їх 
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членами, коштів, одержаних від господарської діяльності підприємств і організацій 

спілки, реалізації цінних паперів та іншої діяльності. 

9.9. Суб'єктами права власності споживчої кооперації і її первинної ланки – 

Споживчого товариства є члени Споживчого товариства, асоційовані члени, 

громадяни та юридичні особи – резиденти і нерезиденти України, трудові колективи 

кооперативних підприємств і організацій, громадяни і  юридичні особи, територіальні 

громади, частка яких у власності визначається відповідними нормативними 

документами. 

 

9.10. Майно Споживчого товариства складається із неподільної і подільної 

частин. 

9.10.1. Неподільне (громадське) майно Споживчого товариства визначається: 

розміром вступних внесків; переданих на баланс Споживчого товариства спільних 

ресурсів; суспільним неподільним майном громадян, територіальних громад, 

резидентів, або нерезидентів, іншими матеріальними та нематеріальними активами, що 

до яких у документах передачі-прийому було однозначне застереження щодо його 

поділу. До неподільного майна відносяться майнові права усіх видів, в тому числі: 

матеріальні та нематеріальні активи, основні засоби, фінанси в національній і інших 

валютах, електронних валютах вільної конвертації, цінних паперах, тощо. Право 

поточного використання неподільного майна (без права вилучення в інтересах третіх 

осіб) може бути делеговане територіальним громадам. 

9.10.2. Конкретний розмір неподільного (громадського) майна та перелік об'єктів 

(основних засобів), що зараховуються до нього, затверджують загальні збори членів, 

або за їх дорученням – правління Споживчого товариства.  

9.10.3. Об'єкти (основні засоби) неподільного (громадського) майна (крім об'єктів 

нерухомості житлового фонду) розподілу між  членами Споживчого товариства не 

підлягають, не можуть бути продані, безоплатно передані, внесені до статутного   

капіталу інших підприємств, передані в заставу, фінансовий лізинг.  

9.10.4. За рішенням загальних зборів членів Споживчого товариства або 

уповноваженого ним органу, об'єкти основних засобів неподільного громадського 

майна за умови збереження за ними статусу неподільного громадського майна  можуть 

бути предметом:  

- застави при отриманні банківських кредитів для забезпечення статутної 

діяльності Споживчого товариства та його підприємств, безоплатної передачі в межах 

територіальної громади. 

9.10.5. Внесення змін у перелік об'єктів неподільного  (громадського) майна (крім  

об'єктів нерухомості житлового фонду) є виключною компетенцією загальних зборів 

Споживчого товариства. 

9.10.6. Внесення змін до переліку об'єктів неподільного громадського майна, що 

відноситься до об'єктів нерухомості житлового фонду, проводиться за рішенням 

загальних зборів Споживчого товариства або уповноваженого ними органу. 

 

9.11. Подільне (колективне) майно Споживчого товариства, придбане в 

результаті благодійних внесків, виробничої, господарської чи комерційної діяльності, – 

це сукупність необоротних активів, що у порядку, встановленому чинним 

законодавством можуть бути: 

- переведені в оборотні активи  шляхом їх продажу; 

- безоплатно передані, внесені до статутних капіталів інших підприємств і 

організацій; 

- передані в заставу; 

- надані в оренду тощо. 

9.11.1. До подільного майна відносяться особисті пайові внески членів 
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Споживчого товариства, що вносяться до пайового фонду при вступі до Споживчого 

товариства і повертаються його власнику при виході з членів Споживчого товариства.  

9.12. Сукупність коштів, інших матеріальних і нематеріальних активів громадян і 

юридичних осіб, добровільно розміщених у Споживчому товаристві та його 

підприємствах для здійснення господарсько-фінансової діяльності, а також їх спільна 

сумісна неподільна власність є пайовим капіталом. 

9.13. При внесенні до пайового фонду колективом учасників майна спільної 

неподільної власності (землі, природних ресурсів, немайнових прав, тощо) і виході із 

Споживчого товариства окремих осіб цього колективу, таким особам не надається 

компенсація їх паю у вигляді фінансового еквіваленту. 

 

9.14. Споживче товариство володіє, користується і розпоряджається 

належним йому майном та реалізує права власника через свої органи управління: 

загальні збори (збори уповноважених) членів Споживчого товариства, правління у 

відповідності з їх компетенцією, визначеною цим Статутом, ратифікованим 

міжнародним правом, Конституцією України та законодавством України.  

9.15. За дорученням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Споживчого 

товариства правлінню (за умов дотримання прав власності членів Споживчого 

товариства) передаються права володіння, користування та розпорядження власністю 

конкретних визначених Загальними зборами (зборам уповноважених) об’єктів для 

вчинення наступних дій:  

- продаж, обмін, надання у тимчасове користування і управління підприємств 

промислового, комунального і сільського господарства та (або) частини 

корпоративного права на підприємство, об'єктів основних засобів Споживчого 

товариства і його підприємств; 

- передача, надання позики; 

- безоплатне тимчасове користування; 

- здача в оперативну оренду чи фінансовий лізинг; 

- передача в заставу основних засобів Споживчого товариства і його підприємств 

членам Споживчого товариства, підприємствам, організаціям, установам, іншим 

громадянам і юридичним   особам. 

9.16. Рішення правління з цих питань (окрім здачі в оперативну оренду строком 

менш як на рік) підлягають попередньому погодженню в порядку, установленому 

нормативними актами, стосовно основних засобів Споживчого товариства, включаючи 

основні засоби, що обліковуються на балансі його підприємств, інших суб'єктів 

господарювання, та подальшому їх затвердженню загальними зборами (зборами 

уповноважених) членів Споживчого товариства. 

9.17. Про пайові внески членів Споживчого товариства неподільного і подільного 

майна, внесені з правом операцій видозміни (купівлі-продажу, обміну, інвестування, 

тощо) повинно бути зазначено у акті передачі-прийому майна до пайового фонду. 

Пайовий фонд не підлягає договірним фінансово-господарським операціям, що можуть 

зменшити балансову вартість пайового внеску.  

9.18. Додаткові внески відносяться до інвестицій, як у загальний Фонд інвестицій 

Споживчого товариства, так і в цільові інвестиційні фонди Споживчого товариства. 

 

9.19. Правова охорона власності  

9.19.1. Власність споживчої кооперації і її первинної ланки – Споживчого 

товариства є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом 

нарівні з іншими формами власності. Забороняється відволікання майна Споживчого 

товариства та його спілок на цілі, не пов'язані з їх статутною діяльністю. 

9.19.2. Майно Споживчого товариства та його спілок може бути продано, 

передано, здано в оренду, надано в позичку і безплатне тимчасове користування членам 
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Споживчого товариства, державним, кооперативним та іншим організаціям, трудовим 

колективам, окремим громадянам тільки за рішенням загальних зборів, конференцій та 

з'їздів відповідних спілок або уповноважених ними органів. 

 

V. ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОЖИВЧОГО 

ТОВАРИСТВА ТА СПІЛОК 

 

10. Основи господарської діяльності 

10.1. Споживче товариство самостійно розробляє програми економічного і 

соціального розвитку, розглядає і затверджує їх на загальних зборах (зборах 

уповноважених), конференціях, з'їздах, радах. Вони мають повну господарську 

самостійність, покривають свої витрати за рахунок доходів від своєї господарської 

діяльності та забезпечують схоронність власності споживчої кооперації. 

 

10.2. Споживче товариство в економічній діяльності: 

10.2.1. відкриває в будь-якій установі банку поточні та інші рахунки, включаючи 

валютні, розпоряджається коштами, що є на цих рахунках; списання коштів з рахунків 

Споживчого товариства та його підприємств може проводитися тільки з їх згоди або за  

рішенням судових органів; 

10.2.2. одержує в установах банків, у підприємствах і організаціях кредити та 

позички з повною відповідальністю за дотримання кредитних договорів і розрахункової 

дисципліни; 

10.2.3. установлює, відповідно до законодавчих актів України, міжнародні зв'язки 

з організаціями зарубіжних країн (нерезидентами), створює з ними спільні 

підприємства та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 

10.2.4. користується кредитами банків України, зарубіжних банків, комерційним 

кредитом в іноземній валюті та погашає їх за рахунок власних валютних або інших 

коштів; 

10.2.5. зараховує валютну виручку на валютні банківські рахунки і самостійно її 

використовує; 

10.2.6. приймає від своїх індивідуальних і колективних членів, від членів інших  

споживчих товариств і працівників системи споживчої кооперації України, а також від 

інших громадян і юридичних осіб додаткові пайові внески на формування фінансових  

ресурсів Споживчого товариства та його підприємств з наданням їм права одержання 

гарантованих відсотків на них; 

10.2.7. створює (реорганізує, ліквідовує) для здійснення своїх статутних завдань 

будь-які підприємства, установи, організації, біржі, комерційні банки, кредитні спілки, 

фінансово-розрахункові центри, страхові товариства та інші об'єкти, діяльність яких не 

суперечить законам України; 

10.2.8. придбаває майно державних, комунальних підприємств, та підприємств, 

заснованих на інших  формах власності, а також інше майно та майнові права; 

10.2.9. одержує в установленому чинним законодавством порядку земельні 

ділянки у  власність або користування;  

10.2.10. вступає як засновник або учасник до господарських товариств, 

кооперативних, інших підприємств, асоціацій, об'єднань для розв'язання господарських 

і соціальних завдань. 

10.2.11. створює в порядку, передбаченому законодавством України фонди 

Споживчого товариства, визначає порядок використання коштів цих фондів. 

10.3. Рішення з питань підпунктів 10.2.7, 10.2.10 та 10.2.11 приймаються 

загальними зборами  (зборами уповноважених) членів Споживчого товариства або за їх 

дорученням - правлінням Споживчого товариства, а з інших - правлінням Споживчого 

товариства. 
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10.4. Споживче товариство в соціальній діяльності: 

10.4.1. сприяє забезпеченню зайнятості населення шляхом створення додаткових 

робочих місць, розширення мережі підприємств, застосування гнучкого режиму праці, 

професійної підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників,  

передусім тих, які є його членами, та членами територіальних громад, на території яких 

Споживче товариство здійснює свою діяльність; 

10.4.2. гарантує своїм працівникам оплату праці відповідно до професії, 

кваліфікації та особистого трудового внеску, інші умови, а також соціально-економічні 

гарантії, передбачені чинним законодавством України; 

10.4.3. забезпечує для працівників безпечні умови праці та несе в установленому 

законодавством України порядку відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та 

працездатності; 

10.4.4. для охорони здоров'я і профілактики захворювань своїх працівників 

створює або використовує наявні у споживчій кооперації лікувально-профілактичні, 

санаторно-курортні й оздоровчі заклади; 

10.4.5. мінімізує ціни внутрішнього ринку споживання на товари і послуги членів і 

робітників Споживчого товариства; 

10.4.6. будує соціальне житло для членів і робітників Споживчого товариства; 

10.4.7. будує об’єкти соціального призначення (дитячі і освітні, культурні, 

профілактичні, оздоровчі заклади, тощо) для членів і робітників Споживчого 

товариства; 

10.4.8. створює інфраструктуру територіального побуту територіальних громад 

членів і робітників Споживчого товариства; 

10.4.9. створює наукові, виробничі, заготівельні і обслуговуючі підприємства для 

членів і робітників Споживчого товариства; 

10.4.10. забезпечує екологічну, економічну і соціальну безпеку членів і робітників 

Споживчого товариства; 

10.4.11. створює страхові та інші цільові фонди забезпечення дітей, пенсіонерів, 

хворих, нужденних та неспроможних до праці на територіях діяльності Споживчого 

товариства; 

10.4.12. надає позики власного, сімейного, громадського користування на 

забезпечення облаштування життя, підтримання здоров’я, працевлаштування, бізнесу, 

навчання, культурного розвитку, просвітництва, туризму та відпочинку, особисті 

потреби гідного життя і самодостатності.   

 

10.5. Споживче товариство покриває свої витрати за рахунок доходів 

(прибутків) від кооперації, господарсько-фінансової діяльності та інших надходжень, 

не заборонених законодавством України. 

 

10.6. Споживче товариство – неприбуткова організація.  

Як неприбуткова організація Споживче товариство одночасно відповідає 

наступним вимогам законодавства. 

 

10.6.1. ЗУ "Про споживчу кооперацію", абзац 2-й п. 3 статті 17:  

"Підприємства та організації споживчої кооперації користуються пільгами, 

передбаченими для господарств агропромислового комплексу України. Плата за 

трудові ресурси з організацій і підприємств споживчої кооперації не справляється". 

 

10.6.2. Це означає, що наше Споживче товариство повинне користуватися 

статтею 9 "Особливості господарської діяльності сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу" ЗУ "Про сільськогосподарську кооперацію": 
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"Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування 

своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті 

одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями. 

Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 

визначається виходячи із сукупності таких ознак: 

кооператив надає послуги тільки своїм членам; 

члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед 

кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; 

послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів 

членів кооперативу. 

2. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками 

сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або 

зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції. 

Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовлюється, переробляється, 

постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени. 

… 

4. Дохід сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу може формуватися 

за рахунок: 

… 

Надходження, одержані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом 

від збуту (продажу) сільськогосподарської продукції за дорученням членів цього 

кооперативу, не є його доходами. 

Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) 

кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяльності та 

витратами на її провадження. 

5. Після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок фінансового 

результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними 

зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його 

членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим." 

 

10.6.3. При розгляді оподаткування виробництва сільськогосподарської продукції 

треба також використовувати наступні пункти статей Податкового кодексу. 

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу 

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника 

податку не включаються такі доходи: 

… 

165.1.18. дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді 

акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою - резидентом, що нараховує 

такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій 

(часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в 

результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну 

вартість нарахованих дивідендів; 

… 

165.1.24. доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської 

продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, 

оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, 

наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення: 

- садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального 

дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має 
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ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх 

(здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу 

сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу; 

- особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в 

натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому 

розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також 

розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не 

використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. 

… 

При продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, 

… 

165.1.25. сума доходу, отримана платником податку за здані (продані) ним 

вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних металів  
… 

165.1.31. основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником 

податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової 

допомоги, що отримується платником податку; 

… 

165.1.32. прибуток від операцій з майном або інвестиційними активами, який 

не підлягає оподаткуванню згідно з відповідними положеннями цього розділу; 

… 

165.1.44. сума майнового та немайнового внеску платника податку до 

статутного фонду юридичної особи - емітента корпоративних прав, в обмін на 

такі корпоративні права; 

… 

165.1.45. вартість побічних лісових користувань для власного споживання 

(заготівля лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших 

побічних лісових користувань, передбачених Лісовим кодексом України); 

… 

165.1.48. кооперативні виплати члену виробничого сільськогосподарського 

кооперативу, а також кошти, що повертаються члену сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, 

наданих кооперативом; 

розмір (сума, вартість) паю, що повертається члену сільськогосподарського 

виробничого кооперативу у разі припинення ним членства в кооперативі. Перевищення 

розміру (суми, вартості) паю понад розмір (суми, вартості) пайових внесків підлягає 

оподаткуванню в порядку, встановленому пунктом 170.2 статті 170 цього розділу; 

… 

165.1.49. інші доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до складу 

загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. 

 

10.6.4. Визначальною є стаття 133 "Платники податку" Податкового кодексу. 

 

133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та 

організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом. 

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є 

підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що 

одночасно відповідає таким вимогам: 

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює 

діяльність відповідної неприбуткової організації; 
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- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону 

розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), 

членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для 

цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) 

фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту; 

- установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на 

підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають 

передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не 

поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків; 

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 

Положення абзаців третього і четвертого цього підпункту щодо вимог 

наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи. 

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в 

установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за 

результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня 

їх державної реєстрації. 

133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються 

виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 

організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. 

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для 

здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для 

релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення 

благодійної діяльності, милосердя. 

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим 

пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для 

місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) 

неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації 

неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по 

останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму 

самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. 

Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) 

нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається 

контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та 

вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня 

місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення. 

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке 

порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація 

зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з 

податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, 

визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, 

встановленому для платників податку на прибуток. 

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає 

податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує 
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податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку 

на прибуток. 

133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу 

факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, 

ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою для виключення такої 

організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування 

податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і 

пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня 

нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення. 

133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та 

виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України. 

133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту 

і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені: 

- бюджетні установи; 

- громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, 

благодійні організації, пенсійні фонди; 

- спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; 

- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за 

місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або 

придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-

будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства); 

- об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих 

будинків; 

- професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації 

роботодавців та їх об’єднання; 

- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту. 

133.4.7. Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту 

та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний 

податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього 

пункту. 

133.5. Не є платниками податку суб’єкти господарювання, що застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV 

цього Кодексу. 

 

10.7. Розподіл доходів (чистого прибутку) на соціальні потреби є виключним 

правом загальних зборів   (зборів уповноважених) членів Споживчого товариства. 

10.8. Перевищення витрат над доходами (чистий збиток) від господарсько-

фінансової діяльності за рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів 

споживчого товариства покриваються з резервного фонду та інших джерел. 

10.9. Споживче товариство взаємодіє з органами державної влади і місцевого 

самоврядування у  питаннях  організації  торговельного обслуговування населення,   

розвитку закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини,  

виробництва товарів народного споживання, надання населенню різних послуг, тощо. 

10.10. Споживче товариство і його підприємства ведуть бухгалтерський облік 

свого майна, зобов'язань і господарських операцій, а також подають бухгалтерську, 

фінансову, статистичну та іншу звітність про свою діяльність споживспілці, членом  

якої може стати Споживче товариство, органам державної виконавчої влади у порядку, 

встановленому чинним законодавством і правовими документами, несе 
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відповідальність за достовірність обліку і звітності. 

10.11. Ревізії та перевірки результатів господарсько-фінансової діяльності 

Споживчого товариства, утворених ним або за його участю суб'єктів господарювання    

проводяться ревізійною комісією Споживчого товариства за власною ініціативою, за  

рішенням загальних зборів (зборів уповноважених) членів Споживчого товариства, на  

вимогу не менш як 10 відсотків членів споживчого товариства, а також згідно з  

договорами про делегування повноважень і функцій контрольно-ревізійним апаратом  

спілки, членом якої є Споживче товариство за рішенням  правління  цієї  спілки. 

Результати ревізій і перевірок доповідаються загальним зборам (зборам  

уповноважених) членів Споживчого  товариства, правлінню Споживчого товариства  та 

правлінню спілки, до складу якої може входити Споживче товариство. 

10.12. Спори між Споживчим товариством та підприємствами, організаціями,  

іншими суб'єктами господарювання системи споживчої кооперації, не врегульовані  

ними за взаємною домовленістю, підлягають розгляду в господарських судах України.   

10.13. Організації та підприємства Споживчого товариства формують товарні та 

матеріально-технічні ресурси за рахунок закупівель на договірних засадах у 

підприємств (виробників), в оптовій торгівлі, на біржах, аукціонах, шляхом заготівель 

сільськогосподарської продукції і сировини у громадян, фермерських господарств, 

колективних сільськогосподарських підприємств, радгоспів, виробництва товарів на 

власних підприємствах та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

11. Доходи і ціноутворення 

11.1. Доходи Споживчого товариства формуються за рахунок коштів, 

одержуваних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших 

надходжень. 

11.2. Після розрахунків по зобов’язаннях із внутрішніми і зовнішніми фондами, з 

кредиторами по витратах виробничо-господарської діяльності та соціальних 

зобов’язаннях, із контрагентами та по інвестиціях, інших обов'язкових відрахувань, на 

підставі рішення загальних зборів членів Споживчого товариства (зборів 

уповноважених) прибуток розподіляється на створення внутрішнього ринку 

споживання: закупівлю товарів і послуг споживчої кооперації для населення, створення 

підприємств і організацій, нових робочих місць, інвестиції в науку, виробництво, 

екологічну і соціальну безпеку, соціальний захист, комунальне і сільське господарство. 

11.3. Споживче товариство та його підприємства самостійно та 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. 

 

11.4. У питаннях ціноутворення та принципах формування цін на продукцію і 

послуги внутрішнього ринку Споживче товариство орієнтується на наступні принципи. 

11.4.1. Відкритості (публічного оприлюднення) структури ціни на товари і 

послуги для населення, територіальних громад і системи споживчої кооперації в 

цілому. 

11.4.2. Недопустимості нарахування власної рентабельності на контрагентські 

товари та послуги. 

11.4.3. Обмеження власної рентабельності на підставі нормативних документів, 

затверджених загальними зборами (зборами уповноважених осіб). 

11.4.4. Аналіз, систематизацію напрацювання вихідних даних про внутрішній і 

зовнішній ринки споживання і збуту, планування виробництва і розвитку системи 

споживчої кооперації. 
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11.4.5. Формування комплексного замовника на продукцію виробництва і 

споживання, заходи екологічної, економічної і соціальної безпеки із об’єднань жителів 

сіл, селищ, міст, - частин, цілих та об’єднаних територіальних громад. 

11.4.6. Уніфікацію та здешевлення виробничих потужностей, їх технологічних 

ланок, засобів виробництва, інструментів, товарів і послуг. 

11.4.7. Першочергове задоволення попиту внутрішнього ринку з подальшим 

розширенням виробництва для збільшення експортного потенціалу. 

11.4.8. Створення нових робочих місць інтелектуального рівня, доповненням 

індустріальної економіки малими та середніми підприємствами. 

11.4.9. Розробка і впровадження енергозберігаючих та енергогенеруючих 

технологій в побут та виробництво. 

11.4.10. Впровадження нових технологій первинної безвідходної переробки 

сировини та конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу.  

11.4.11. Створення і опанування нових принципів нової міжгалузевої, 

територіальної та екстериторіальної кооперації виробників товарів і послуг. 

11.4.12. Створення і опанування нових принципів міжнародної кооперації на базі 

наукового і промислового співробітництва. 

 

11.5. Розрахунки і кредити 

11.5.1. Споживче товариство та його підприємства мають право відкривати на свій 

вибір у будь-якій установі банку поточні та вкладні (депозитні) рахунки, вільно 

розпоряджатися коштами, що є на цих рахунках. 

11.5.2. Списання коштів з рахунків Споживчого товариства, та його підприємств 

може провадитися тільки за їх згодою або за рішенням суду. 

11.5.3. Споживче товариство та його підприємства мають право одержувати в 

установах банків, у підприємств і організацій позички та несуть повну відповідальність 

за додержання кредитних договорів і розрахункової дисципліни. 

 

12. Соціальна підтримка членів і працівників споживчої кооперації 

12.1. Споживче товариство сприяє забезпеченню зайнятості населення шляхом 

створення робочих місць, розширення мережі підприємств, застосування гнучкого 

режиму праці, організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників, передусім тих, які є членами Споживчого товариства. 

12.2. Споживче товариство, та підпорядковані йому підприємства мають право 

наймати та звільняти працівників, у тому числі за контрактами, у випадках, 

передбачених законами України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри 

оплати праці осіб, які працюють за наймом.  

12.3. Споживче товариство та його спілки гарантують своїм працівникам оплату 

праці відповідно до професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, належні 

умови праці, а також забезпечують соціально-економічні гарантії, передбачені 

законодавством України. 

12.3. Дисциплінарні стягнення (включаючи звільнення з роботи) на осіб, які 

займають виборні платні посади в Споживчому товаристві та їх відсторонення від 

роботи застосовуються в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним 

законодавством. 

12.4. Організації та підприємства споживчої кооперації Споживчого товариства 

забезпечують для працівників безпечні умови праці, у встановленому законами України 

порядку несуть відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю та працездатності 

працівників. Для охорони здоров'я і профілактики захворювань працівників у системі 

споживчої кооперації створюється мережа лікувально-профілактичних, санаторно-

курортних та оздоровчих закладів. 

12.5 Періодичні виплати на: оздоровлення, навчання, відпочинок, весілля, виплати 
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на житло, облаштування житла, ремонт і відновлення основних і обертових  фондів, 

підготовку дитини до школи, стипендію на утримання інвалідів, і  навчання дітей, 

транспортні витрати та відрядження і проведення перемовин, побутову техніку, 

народження дитини, весілля та поховання, тощо. 

 

13. Облік, звітність, контроль 

13.1. Споживче товариство веде облік результатів своєї діяльності, складає 

статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому 

законодавством, і несе відповідальність за їх достовірність. Вимога іншої інформації, 

не встановленої законодавством, забороняється. 

13.2. Ревізії фінансово-господарської діяльності Споживчого товариства, та 

підпорядкованих йому підприємств проводяться їх ревізійними комісіями (ревізорами) 

або контрольно-ревізійним апаратом відповідних спілок чи аудиторськими 

організаціями. 

 

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

14. Міжнародні зв'язки споживчої кооперації 

14.1. Для більш повного та різноманітного забезпечення народної кооперації, 

розвитку міжнародних відносин на рівні жителів сіл, селищ і міст територіальних 

громад у тісній співдружності та плідній кооперації із громадянами дружніх до України 

країн, у відповідності до міжнародного ратифікованого Україною права та діючого 

українського законодавства, асоційованими членами Споживчого товариства можуть 

бути громадяни та юридичні особи іноземних держав - нерезиденти.  

14.2. Можливість участі у Споживчому товаристві інвестиціями нерезидентів 

формують вагомий стимул до співробітництва та міжнародної кооперації. 

14.3. Споживче товариство самостійно без посередників представляє інтереси 

своїх членів, громадян і юридичних осіб, філій, підприємств і кооперативів, 

територіальних громад з міжнародними підприємствами і організаціями, сприяє 

розвитку солідарності та співробітництва кооперативного руху різних країн, пропаганді 

кооперативних принципів і цінностей. 

14.4. Споживче товариство та підпорядковані йому підприємства самостійно 

встановлюють міжнародні зв'язки з громадянами та організаціями зарубіжних країн, 

відповідно до законодавчих актів України створюють спільні підприємства та 

здійснюють інші види зовнішньоекономічної діяльності. 

14.5. Споживче товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, 

користується кредитами банків України, зарубіжних банків, комерційних кредитів в 

іноземній валюті і погашають їх за рахунок валютних коштів, одержаних від реалізації 

продукції, що імпортується, або за рахунок інших власних коштів. 

14.6. Порядок використання виручки в іноземній валюті, що надходить 

Споживчому товариству, визначається валютним законодавством України.  

14.7. Прибуток нерезидентів, отриманий в результаті інвестицій у Додатковий 

пайовий внесок, оподатковується відповідно до законодавства України на загальних 

підставах.  

 

VII. ДЕРЖАВА І СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ 

 

15. Гарантії прав споживчої кооперації 

15.1. Держава гарантує додержання прав і законних інтересів споживчої 

кооперації, її первинної ланки – Споживчого товариства та його членів. 

15.2. Організації та підприємства Споживчого товариства взаємодіють з органами 



 37 

виконавчої влади у питаннях організації торговельного обслуговування населення, 

закупівель і переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва 

товарів народного споживання, надання населенню різних послуг тощо. 

15.3. Державні органи сприяють розвиткові і зміцненню економічної 

самостійності Споживчого товариства, підвищенню ефективності його діяльності, не 

допускають будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи споживчої 

кооперації, вільної і рівноправної участі її на ринках товарів, робіт і послуг. 

Підприємства та організації Споживчого товариства користуються пільгами, 

передбаченими для господарств агропромислового комплексу України. Плата за 

трудові ресурси з сільськогосподарських організацій і підприємств споживчої 

кооперації не справляється. 

15.4. Держава сприяє розвитку мережі кооперативної освіти, що здійснюється за 

рахунок коштів споживчої кооперації. 

15.5. Рішення органів виконавчої влади, що зачіпають інтереси споживчої 

кооперації, приймаються після попереднього погодження їх з відповідними 

кооперативними органами. 

15.6. Держава не відповідає за зобов'язаннями Споживчого товариства а воно не 

відповідає за зобов'язаннями держави. 

15.7. Забороняється втручання в фінансово-господарську та іншу діяльність 

Споживчого товариства, спілок та їх підприємств, установ і організацій з боку органів 

виконавчої влади.  

Якщо внаслідок видання державним органом акта, що не відповідає його 

компетенції або вимогам чинного законодавства, порушуються права Споживчого 

товариства та його спілок, останні мають право звернутися до суду з заявою про 

визнання такого акта недійсним.  

Збитки, завдані Споживчому товариству або спілці внаслідок виконання рішень 

державних органів, які порушили їх права, підлягають відшкодуванню за рахунок цих 

органів. 

15.8. Державні органи здійснюють у межах своєї компетенції контроль за 

додержанням споживчою кооперацією вимог Законів України з питань безпеки 

виробництва та праці, пожежної безпеки, санітарного, природоохоронного 

законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції, а також за 

сплатою обов'язкових платежів у бюджет та витрачанням виділених бюджетних коштів.  

  

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, 

СПІЛКИ 

 

16. Реорганізація та ліквідація Споживчого товариства 

16.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) та 

ліквідація Споживчого товариства проводиться за рішенням загальних зборів його 

членів з  попереднім повідомленням про це спілки, до складу якої воно входить, або за 

рішенням суду в порядку, передбаченому законодавством України. 

Загальні збори Споживчого товариства, створеного в результаті поділу, виділу з 

іншого споживчого товариства, можуть прийняти рішення про ліквідацію цього 

Споживчого товариства не раніше ніж через три роки з дня його державної реєстрації. 

16.2. Для ліквідації Споживчого товариства загальні збори його членів або 

уповноважений ними орган створюють ліквідаційну комісію та визначають порядок її 

діяльності. 

16.3. У разі ліквідації Споживчого товариства майно Споживчого товариства 

(включно неподільний фонд), що залишилося після задоволення вимог кредиторів 

Споживчого товариства, повернення членам Споживчого товариства їх паїв, оплати 

праці, розрахунків зі спілкою, членом якої воно є, та розрахунками по інвестиціям, за 
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рішенням загальних зборів (уповноважених осіб) чи суду (в межах компетенції) 

передається до благодійних неоподатковуваних організацій, або державного бюджету 

України.  

 

VIIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

17. Статут в якості договору 

17.1. Для засновників Споживчого товариства дійсний Статут має силу 

установчого договору. 

17.2. Відповідно до статі 634 Цивільного Кодексу України для членів Споживчого 

товариства дійсний Статут є договором приєднання. 

17.3. Статут виконано на офіційній державній українській мові, перекладено на 

російську і англійську мови. При розбіжностях у розумінні перекладів для порозуміння 

використовується українська мова. 

17.4. Не врегульовані перемовинами спори відносно договірних стосунків сторін, 

що виникають за цим Статутом, вирішуються у компетентних судах юрисдикції 

України. 

17.5. Форс-мажорні обставини щодо виконання зобов’язань сторін регулюються 

законодавством України.  

17.6. Дійсний статут: 

- складено і підписано на 38 (тридцяти восьми) аркушах у 2 (двох) примірниках, 

що мають однакову юридичну силу; 

- один примірник контрольний і знаходиться на зберіганні у голови правління 

Споживчого товариства; 

- один примірник – для реєстрації Споживчого товариства. 

 

 

Засновники Споживчого товариства  

 

 

_______підпис________ _____ініціали, фамілія_____ 

 

 

_______підпис________ _____ініціали, фамілія_____ 

 

 

_______підпис________ _____ініціали, фамілія_____ 

 
 

_______підпис________ _____ініціали, фамілія_____ 
 


