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ПОРЯДОК ДІЙ 

для створення кооперативу чи споживчого товариства 

 

І-й ЕТАП 

 

1. Реєстрація сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК), чи 

споживчого товариства (СТ). 

Документи в 2-х оригінальних екземплярах (1-й – для здачі при реєстрації 

кооперативу, 2-й – оригінал для самого СОК чи СТ: 

1.1. Рішення територіальної громади про створення представницького 

господарського органу – суб’єкта господарської діяльності у формі СОК чи СТ. 

1.2. Договір оренди приміщення СОК чи СТ для отримання юридичної адреси 

(можлива домашня адреса одного із засновників). 

1.3. Протокол загальних зборів засновників СОК чи СТ. 

1.4. Статут СОК чи СТ. 

1.5. Реєстрація СОК чи СТ - Здача документів до Центру надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) із заповненням заяви на місці реєстрації у присутності усіх засновників 

СОК чи СТ. 

1.5. Отримання статусу неприбутковості СОК чи СТ після отримання Виписки про 

державну реєстрацію на протязі 10-ти днів в Управлінні державної фіскальної служби 

(ДФС). Заповнення Заяви головою СОК чи СТ. Через 14 днів отримати відповідне 

Рішення про включення до реєстру неприбуткових організацій. 

 

2. Вступ до СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (надалі – ТОВАРИСТВО) у якості 

асоційованого здійснюється самостійно шляхом приєднання на ресурсі http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/. 

2.1. Для користування загальною електронною платформою ТОВАРИСТВА 

реєстрацію повинні пройти всі СОК і СТ та їх члени (громадяни і юридичні особи). 

2.2. Дільничні відділення обласного рівня є дійсними членами ТОВАРИСТВА. 

Окрім самостійної реєстрації шляхом приєднання на ресурсі http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/, вони підписують Договори кооперації Дільничних відділень на 

електронному ресурсі https://paperless.com.ua/.  

2.3. Аналогічні договори кооперації підписуються між обласними і районними, а далі 

між районними і первинними Дільничними відділеннями.   

2.4. Кожний вступ до ТОВАРИСТВА супроводжується сплатою вступного та 

пайового внесків у відповідності до пропозиції http://st-nk.mozello.com/pridnannja/chlensku-

vneski/.  

2.5. Приєднання та сплата внесків до ТОВАРИСТВА супроводжується видачею 

кожному члену НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ посвідчення – пластикової картки з 

порядковим номером та QR-кодом. 

 

ІІ-й ЕТАП 

 

ТОВАРИСТВО 

1. Приймає СОК чи СТ в якості асоційованого колективного члена ТОВАРИСТВА. 

2. Для забезпечення реєстрації та супроводження членства, СОК чи СТ підтримує та 

розвиває ресурс  http://st-nk.mozello.com/pridnannja/, надає посвідчення для його членів – 

пластикові картки з QR-кодом. Забезпечує наскрізний принцип приналежності членів 

СОК чи СТ до ТОВАРИСТВА.  

3. Надає юридичну, авторську, методологічну та організаційну допомогу і 

документарне забезпечення в загальній системі кооперації республіки Україна. 
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4. Опікується та приймає безпосередню участь у створенні та розгортанні на 

території громади Постачально-заготівельних контор (надалі – ПЗК),  виробничих, 

обслуговуючих, сільськогосподарських та іншого профілю підрозділів та споживачів – 

громадян і юридичних осіб. 

5. Приймає участь у організації поставок продукції першої необхідності для громади 

всередині кооперації. 

6. Надає всім учасникам СОК чи СТ доступ до централізованої електронної 

платформи  ТОВАРИСТВА (надалі – ПЛАТФОРМА), забезпечує господарський, 

організаційний та бухгалтерський облік діяльності учасників кооперації на ПЛАТФОРМІ, 

її постійний розвиток та модернізацію. 

7. Забезпечує продуктивну співпрацю ТОВАРИСТВА з навчальними, науковими, 

державними, колективними та приватними підприємствами і організаціями. 

8. Створює Фонд ресурсного забезпечення (надалі – ФОНД), розгортає його 

взаємодію з аналогічним фондом на балансі КООПЕРАТИВУ. 

9. В кооперації з КООПЕРАТИВОМ тиражує результати науково-технологічних 

розробок для членів кооперації. 

10. На базі членів територіальної громади формує комплексного замовника на товари 

і послуги кооперації, постачає їм товари і послуги за низькими внутрішніми цінами 

кооперації. 

11. Сприяє розвитку КООПЕРАТИВУ для забезпечення економічного і соціального  

культурного розвитку громади.  

 


