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ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ № _________ 

 

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

 

 

Споживче товариство "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – ТОВАРИСТВО) в 

особі голови Петроченкова Валентина Георгійовича, що діє на підставі Статуту, з 

однієї сторони, 

та 

__Споживче товариство чи Кооператив___ "  ____________________________ " (надалі 

– ___СКОРОЧЕНА НАЗВА__)  в особі голови ___фамілія, ім’я, по батькові ___, що діє на 

підставі Статуту, з другої сторони, 

іменовані далі разом Сторони, 

склали цей Договір про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.  

 

Сторони об'єднують зусилля (кооперуються) для розвитку аграрного, промислового, 

економічного і торгового потенціалу __(назва адміністративно-територіальної одиниці)___, 

розробки проектів рекреації, альтернативної енергетики, водопостачання та каналізації, 

переробки відходів виробництва і споживання, створення і використання додаткових 

фондів розвитку і соціального забезпечення громади ___СКОРОЧЕНА НАЗВА__ і 

ТОВАРИСТВА, популяризації економіки розвитку кооперації в Україні і за кордоном, 

децентралізації виробництва і управління територіальних громад. 

Цим Договором Сторони розширюють Мережу Дільничних відділень і Постачально-

заготівельних контор (ПЗК) "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі – МЕРЕЖА) по 

принципу адміністративно-територіального поділу України на базі ТОВАРИСТВА, його 

централізованої системи реєстрації і супроводження учасників кооперації, видачі і 

підтримання посвідчень, Електронної економічної платформи  бухгалтерського і 

господарського обліку, виробничих і споживчих відносин членів "НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ" (надалі – ПЛАТФОРМА) на території __(назва адміністративно-

територіальної одиниці)___.  

 

2. ___СКОРОЧЕНА НАЗВА__: 

 

2.1. Вступає до ТОВАРИСТВА в якості колективного асоційованого члена 

споживчої кооперації – юридичної особи на умовах приєднання http://st-nk.mozello.com/.  

2.2. З метою дотримання єдиного підходу до контролю морально-етичних норм 

кооперації, аналізу і розвитку фінансово-економічних відносин і самоврядування народної 

економіки; для ведення уніфікованого обліку господарської, адміністративної і 

бухгалтерської звітності, використовує лише ПЛАТФОРМУ. 

2.3. На ПЛАТФОРМІ виконує функції Дільничного відділення "НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ" __(назва адміністративно-територіальної одиниці)___. 

2.4. Для реєстрації та супроводження членства ___СКОРОЧЕНА НАЗВА__ використовує 

ресурс  http://st-nk.mozello.com/pridnannja/, як наскрізний принцип приналежності 

юридичних осіб і громадян - членів __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ до членства у ТОВАРИСТВІ, 

по принципу, що започаткований Конституцією України до громадянства в Україні, а 

саме: член територіальної громади села, селища, міста, будь-якої їх частки чи об’єднання є 

громадянином (членом громади) району, області, республіки Україна. Після оформлення 

членства у ___СКОРОЧЕНА НАЗВА__, його голова, або уповноважена ним особа, оформляє 

http://st-nk.mozello.com/
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членів __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ на ресурсі http://st-nk.mozello.com/pridnannja/ і перераховує 

відповідну частку вступних і пайових внесків до ТОВАРИСТВА. На протязі 5 (п’яти) 

робочих днів після отримання анкетних даних, вступних та пайових внесків 

ТОВАРИСТВО направляє до __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ посвідчення членів "НАРОДНА 

КООПЕРАЦІЯ" встановленого зразка – пластикову картку з QR-кодом та індивідуальним 

порядковим номером члена кооперації. 

2.5. Приймає на себе виконавчі функції організації кооперації в __(назва 

адміністративно-територіальної одиниці)___. 

2.6. Розвиває кооперацію територіальної громади  __(назва адміністративно-

територіальної одиниці)___, (також околиці, суміжні території, побратими), розвиває 

співпрацю і вплив кооперації в Україні із за кордоном, економіку громади на базі 

__СКОРОЧЕНА НАЗВА__ і створюваної (-них) Сторонами ПЗК. 

2.7. Дотримується основних принципів співпраці із ТОВАРИСТВОМ:  

- електронне врядування "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" на ПЛАТФОРМІ; 

- внутрішня сільськогосподарська, виробнича і споживча кооперація; 

- основа тісних нероз’ємних стосунків дільничних відділень у регіонах, утворюючих 

монолітну державну економіку;  

- адміністративно-територіальний принцип поділу і відповідного впливу громади на 

прийняття повноважних компетентних рішень використання спільних ресурсів і планів 

розвитку кооперації;  

- децентралізація структури і управління;  

- формування додаткових незалежних бюджетів і фондів (соціальних і розвитку) 

знизу вверх;  

- вільна єдина платформа виробництва і споживання всередині кооперації;  

- дотримання статутних норм кооперації, етики і порядку ведення економічної 

діяльності всередині кооперації наведені у ресурсі http://st-

nk.mozello.com/golovna/ekonomchne-reguljuvannja/; 

- дотримання норм справедливості, верховенства права і правосуддя. 

2.8. Сприяє організації громадських заходів по залученню населення і юридичних 

осіб __СКОРОЧЕНА НАЗВА__  до кооперації, заготівель і поставок продукції першої 

необхідності для своєї громади всередині кооперації. 

2.9. Сприяє створенню позитивного клімату і ділової репутації ТОВАРИСТВА для 

впровадження і розвитку кооперації на території громади __(назва адміністративно-

територіальної одиниці)___. 

2.10. Супроводжує розробки проектів внутрішньої кооперації,  приймає участь у 

створенні  експертного середовища з дорадчими функціями для забезпечення 

перспективного аграрного, технологічного, промислового, екологічного та соціального 

розвитку __(назва адміністративно-територіальної одиниці)___. 

2.11. Створює ПЗК на території __(назва адміністративно-територіальної одиниці)___.  

 

3. ТОВАРИСТВО: 

 

3.1. Приймає __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ в якості асоційованого колективного члена 

ТОВАРИСТВА. 

3.2. Для забезпечення реєстрації та супроводження членства __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ 

підтримує та розвиває ресурс  http://st-nk.mozello.com/pridnannja/, надає посвідчення 

(пластикові картки з QR-кодом) для __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ та його членів. Забезпечує 

наскрізний принцип приналежності членів __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ до ТОВАРИСТВА.  

3.3. Надає юридичну, авторську методологічну та організаційну допомогу і 

документарне забезпечення для бухгалтерського і господарського забезпечення діяльності 

__СКОРОЧЕНА НАЗВА__ в МЕРЕЖІ.  

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/
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3.4. Опікується та приймає безпосередню участь у створенні та розгортанні на 

території громади __(назва адміністративно-територіальної одиниці)___ ПЗК.  

3.5. Приймає участь у організації поставок продукції першої необхідності для 

громади всередині кооперації. 

3.6. Надає всім учасникам кооперації __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ доступ до 

ПЛАТФОРМИ, забезпечує господарський, організаційний та бухгалтерський облік 

діяльності учасників кооперації на ПЛАТФОРМІ, її постійний розвиток та модернізацію. 

3.7. Забезпечує продуктивну дорадчу методологічну роботу з членами кооперації 

__СКОРОЧЕНА НАЗВА__.  

3.8. Забезпечує співпрацю Ресурсного фонду (надалі – ФОНД) із фондами 

__СКОРОЧЕНА НАЗВА__.  

3.9. На базі членів територіальної громади __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ формує 

комплексного замовника на товари і послуги кооперації, постачає товари і послуги за 

низькими внутрішніми цінами кооперації. 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

4.1. Сторони Договору усвідомлюють спільні задачі Договору, необхідність взаємної 

допомоги і взаємну залежність у виконаннях пунктів 2 і 3 Договору, а також одночасно 

свою незалежність у питаннях індивідуальної поточної господарської діяльності. Сторони 

не відповідають по зобов’язаннях одна одної перед третіми сторонами. 

4.2. Враховуючи необхідність консенсусу між структуризацією кооперативного руху  

в цілому і незалежністю структурних одиниць, та децентралізацією, Сторони погоджують 

участь у загальних зборах ТОВАРИСТВА (до моменту переходу на наскрізну рейтингову 

систему) за дільничним 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 на загальні збори ТОВАРИСТВА.  

4.3. Сторони розподіляють повноваження і відповідальність відношень наступним 

чином:  

- Дільничне відділення, його управління, діяльність, бухгалтерський та 

господарський облік, робота ПЗК - незалежні в своїй особистій діяльності;  

- у питаннях розпорядження спільними з іншими дільничними відділеннями 

ресурсом – колегіальне, дорадче організаційно і методологічно з ТОВАРИСТВОМ на 

ПЛАТФОРМІ. 

4.4. Всі права на ПЛАТФОРМУ належать ТОВАРИСТВУ.  

4.5. ТОВАРИСТВО зобов’язується за рахунок надходжень від діяльності кооперації: 

- вести авторський нагляд, супровід, обслуговування, розробку і модернізацію 

ПЛАТФОРМИ;  

- забезпечити загальний облік членів кооперації, видачу посвідчень членів 

кооперації;  

- проводити аналітичне дослідження питань науково-технічного розвитку, 

виробництва і споживання;   

- зменшуючи  питомі витрати на утримання ПЛАТФОРМИ і обслуговування 

народної кооперації. 

4.6. Всі учасники кооперації (індивідуальні і колективні – громадяни і юридичні 

особи) повинні мати Посвідчення члена "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ", видане на загальних 

підставах, опублікованих у відкритій оферті на ресурсі http://st-nk.mozello.com/pridnannja/.  

Всі члени кооперації (індивідуальні і колективні) рівні в своїх правах на участь у 

виробничій, господарській і комерційній діяльності на ПЛАТФОРМІ, мають посвідчення 

єдиного зразка, з ознакою різниці – порядковим номером члена кооперації. 
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5. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН. 

 

5.1. Матеріальні, господарські і фінансові відносини спільної діяльності Сторін 

обліковуються на ПЛАТФОРМІ, балансах ТОВАРИСТВА і __СКОРОЧЕНА НАЗВА__. 

5.2. ТОВАРИСТВО наділяє __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ дилерськими правами на 

використання ПЛАТФОРМИ для кооперації __(назва адміністративно-територіальної 

одиниці)___.  

5.3. __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ забезпечує використання ПЛАТФОРМИ усіма 

структурними одиницями кооперації __СКОРОЧЕНА НАЗВА__. 

5.4. Вартість використання і відшкодовування  __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ 

ТОВАРИСТВУ витрат на розробку, підтримання і використання посвідчень "НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ", програмного забезпечення ПЛАТФОРМИ погоджується Сторонами 

додатково.  

5.5. Товари і послуги для членів кооперації продаються тільки тоді, коли їх вартість 

менше від тих, що існують у роздрібній мережі.  

5.6. При використанні членами кооперації ПЛАТФОРМИ, кожний  отримувач коштів 

перераховує з кожної транзакції внутрішнього кооперативного обороту продукції, робіт і 

послуг 5% благодійного внеску до ресурсних фондів кооперації.  

5.7. Бартерний обмін на ПЛАТФОРМІ супроводжується перерахуванням 

благодійного внеску до ресурсних фондів кооперації по 2,5% з кожної сторони бартерної 

операції.  

5.8. При продажу товарів і послуг від ПЗК власним членам кооперації благодійний 

внесок до ресурсних фондів розвитку і соціального забезпечення складає всю різницю між 

ціною кооперації (вартістю продажу) та внутрішньою собівартістю кооперації.  

5.9. 90% благодійних внесків направляється до власного Ресурсного фонду 

__СКОРОЧЕНА НАЗВА__, 10% - направляється до централізованого РЕСУРСНОГО ФОНДУ 

(надалі – ФОНД), який проводить подальший перерозподіл внесків до районного і 

обласного фондів.  

5.10. Порядок і суми членських внесків __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ і його дільничних 

відділень викладені на ресурсі http://st-nk.mozello.com/pridnannja/chlensku-vneski/.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

6.2. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при 

виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів 

між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду у Господарському суді за 

місцем знаходження __СКОРОЧЕНА НАЗВА__. 

6.3. Сторони домовились про те, що визнають факсимільний та електронний зв’язок 

законними, та такими, що мають юридичну силу. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а 

саме: техногенних аварій та катастроф, стихійного лиха та військових дій, політичних 

акцій та страйків, тощо. 

7.2. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п’ятиденний 

термін оповістити іншу Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. 

http://st-nk.mozello.com/pridnannja/chlensku-vneski/


Від ТОВАРИСТВА  Від __СКОРОЧЕНА НАЗВА__ 

Голова правління  Голова правління 

_______________________ В.Г. Петроченков   __________________ ________________ 
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Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості є довідки, що 

опубліковані в офіційних виданнях державної влади України. 

7.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж три місяці, то кожна 

Сторона має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договором. В цьому 

випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих 

збитків, заподіяних в період дії форс-мажорних обставин. 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

8.1. Договір набирає чинності з дати його двостороннього підписання, діє без 

обмеження у часі – визначенні дати закінчення Договору, тобі ж – дія Договору 

безстрокова. 

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у 

письмовій формі та підписані обома Сторонами. 

8.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування та 

протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають 

юридичну силу. 

8.4. Контактними особами щодо Договору є: 

8.4.1. Від __СКОРОЧЕНА НАЗВА__: ________________________________, м.т. ____-

_______________, e-mail: _____________________ 

8.4.2. Від ТОВАРИСТВА: Любовецька Людмила Миколаївна, 067-637-40-67, 

forms.nk@gmail.com 

8.5. Цей Договір складений на 5 (п’яти) аркушах при повному розумінні Сторонами 

його умов та термінології українською мовою і підписаний в електронному вигляді на 

ресурсі https://paperless.com.ua/.  

 

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

 

___________ПОВНА НАЗВА__________  

 

 
Юр. Адреса: Україна, _область_, _район_, 

індекс_, _село, селище, місто_, вул. __________, 

_№____ 

ЄДРПОУ: _____________________________ 

п/р: ___________________________________  

в _____________________________________ 

МФО: _____________ 

Тел.: +38-______________________ 

E-mail: __________________________  

 Споживче товариство  

"НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"  
 

Юр. Адреса:  Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 36-Д, 7-й поверх 

 

ЄДРПОУ: 41620239 

п/р:  26000052671253 

в  ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Київ 

МФО: 320649 

Тел.: +38-067-637-40-67 

E-mail: forms.nk@gmail.com 

mailto:forms.nk@gmail.com
https://paperless.com.ua/
mailto:forms.nk@gmail.com

