
ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ № 180731

м. Київ ”31" липня 2018 р.

Споживче товариство "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ” (надалі -  ТОВАРИСТВО) в
особі голови Петроченкова Валентина Георгійовича, що діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони, 

та
Громадська спілка "ОБ'ЄДНАННЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ" 

(надалі -  СПІЛКА) в особі голови Яворського Володимира Миколайовича, що діє на
підставі Статуту, з другої сторони, 

іменовані далі разом Сторони, 
склали цей Договір про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Сторони усвідомлюють свою незалежність у питаннях індивідуальної поточної 

господарської діяльності. Сторони не відповідають по зобов'язаннях одна одної перед 
третіми сторонами.

1.1. Основні задачі ТОВАРИСТВА:
- покращення економічного і соціального стану громадян;
- впровадження децентралізації та розвитку громадянського суспільства на базі 

глибокої кооперації виробництва, надання послуг, переробки і споживання в межах 
адміністративно-територіальних одиниць України (село, селище, місто);

- надання суб’єктності територіальним громадам України;
- співробітництво органів місцевого самоврядування, і кооперативних, збільшення 

робочих місць, самозабезпечення, самоорганізація, поповнення бюджету, зменшення 
соціального напруження та можливості об’єднання розрізненого суспільства;

- створення Мережі підприємств споживчої кооперації в усіх адміністративно-
територіальних одиницях України (надалі -  МЕРЕЖА) з Дільничними відділеннями

• • ________  • •

"НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (кооперативами чи споживчими товариствами), їх точками 
обслуговування населення -  Постачально-заготівельними конторами (надалі -  ПЗК);

- створення якісної та доступної системи постачання продуктів та надання послуг 
першої необхідності для покращення та полегшення життя громади;

- формування при Дільничних відділеннях ресурсних фондів розвитку і соціального 
забезпечення;

впровадження нових технологій сільськогосподарського і промислового 
виробництва;

- базова соціальна допомога мало забезпеченим громадянам;
- формування комплексного замовника на товари і послуги НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ;
- створення «Системи прийняття оперативних рішень територіальних громад 

України» ( надалі -  СИСТЕМА).

1.2. Основні задачі СПІЛКИ:
- контроль за використанням бюджетів, ресурсів та майна громади всіх рівнів;
- правозахисник! рух за дотримання верховенства права, прийняття управлінських 

рішень, розпоряджень, постанов і законів, що відповідають визнаним міжнародним

1



- покращення якості життя людей;
- самоорганізація населення, як основи народовладдя та розвитку України;
- створення екологічних, економічних, інфраструктурних, соціальних та ін. проектів 

розвитку загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів.
1.3. Сторони Договору мають на меті одержання спільних результатів соціального і 

економічного розвитку громадянського суспільства.
1.4. Сторони об'єднують особисті структурні і методологічні можливості для 

досягнення спільних позитивних результатів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

Сторони об'єднують зусилля і можливості (кооперуються) для досягнення своїх
статутних цілей і завдань на базі розгалуженої МЕРЕЖІ кооперації з використанням
Електронної економічної платформи бухгалтерського і господарського обліку,

___  • •  _________  • •

виробничих і споживчих відносин членів "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі -  
ПЛАТФОРМА) на території України, для чого кожна Сторона виконує наступні дії.

2.1. СПІЛКА:

2.1.1. Стає учасником споживчої кооперації шляхом приєднання ЬїїрУДі- 
пк.8йе/ргііеі1паппіа на правах асоційованого члена - юридичної особи.

2.1.2. З метою дотримання єдиного підходу до контролю морально-етичних норм 
кооперації, аналізу і розвитку фінансово-економічних відносин самоорганізації і 
самоврядування народної економіки; для ведення єдиного обліку господарської, 
адміністративної і бухгалтерської звітності, використовує ПЛАТФОРМУ.

2.1.3. На базі територіальних громад сіл, селищ, міст створює та залучає до
кооперативної діяльності на ПЛАТФОРМІ колективних учасників кооперації в якості

____ .  ___ ____ •  •

кооперативів або споживчих товариств - Дільничних відділень "НАРОДНОЇ 
КООПЕРАЦІЇ".

2.1.4. З метою відновлення економіки та інфраструктури територіальних громад 
України організовує участь членів СПІЛКИ її партнерів і прибічників до просвітництва в 
галузі кооперації на базі науково-практичних семінарів ТОВАРИСТВА.

2.1.5. Сприяє організації громадських заходів по залученню населення і юридичних 
осіб до кооперації, заготівель і поставок продукції першої необхідності для громад 
всередині кооперації.

2.1.6. Супроводжує розробки проектів внутрішньої кооперації, приймає участь у 
створенні експертного середовища з дорадчими функціями для забезпечення 
перспективного аграрного, технологічного, промислового, екологічного та соціального 
розвитку кооперації.

2.1.7. Приймає участь у проектах Програми «МЕРЕЖА».

2.2. ТОВАРИСТВО:

2.2.1. Приймає СПІЛКУ в якості асоційованого колективного члена ТОВАРИСТВА.
2.2.2. Для забезпечення реєстрації та супроводження членства СПІЛКИ, іі партнерів і 

прибічників підтримує та розвиває ПЛАТФОРМУ, надає їм посвідчення (пластикові 
картки з ОЛ-кодом). Забезпечує наскрізний принцип приналежності членів СПІЛКИ до 
ТОВАРИСТВА.

2.2.3. Надає всім учасникам кооперації доступ до ПЛАТФОРМИ. Надає юридичну,
• •  « .  .  — та
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навчання з бухгалтерської і господарської діяльності СПІЛКИ, її партнерів і прибічників в 
МЕРЕЖІ і на ПЛАТФОРМІ.

2.2.4. Опікується та приймає безпосередню участь у створенні та розгортанні на 
території громад Дільничних відділень та їх ПЗК.

2.2.5. Забезпечує навчальну, освітню, дорадчу та методологічну роботу з членами 
кооперації.

3. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН.

3.1. Фінансові відносини Сторін у повсякденній практиці ведення господарської 
діяльності незалежні.

3.2. Фінансові розрахунки Сторін виникають у випадках дії СПІЛКИ, її партнерів і 
прибічників, що стали членами ТОВАРИСТВА, на ПЛАТФОРМІ.

3.3. ТОВАРИСТВО за рахунок надходжень від діяльності кооперації:
- веде авторський нагляд, супровід, обслуговування, розробку і модернізацію 

ПЛАТФОРМИ;
- забезпечує загальний облік членів кооперації, видачу посвідчень членів кооперації;

проводить аналітичне дослідження питань науково-технічного розвитку, 
виробництва і споживання;

- зменшує питомі витрати на утримання ПЛАТФОРМИ і обслуговування 
НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.

3.4. Матеріальні, господарські і фінансові відносини спільної діяльності Сторін 
обліковуються на ПЛАТФОРМІ, балансах ТОВАРИСТВА і СПІЛКИ.

3.5. Товари і послуги для членів кооперації продаються з використанням розрахунку 
структури ціни за зниженими цінами кооперації, що опубліковуються на відповідних 
офіційних сторінках сайту.

3.6. При використанні членами кооперації ПЛАТФОРМИ, кожний отримувач коштів 
перераховує з кожної транзакції внутрішнього кооперативного обігу продукції, робіт і 
послуг 3% благодійного внеску до ресурсних фондів кооперації, з яких 2,7% залишаються 
у ресурсному місцевому фонді Дільничного відділення, а 0,3% - у централізованому - 
Благодійній організації "РЕСУРСНИЙ ФОНД".

3.7. Бартерний обмін на ПЛАТФОРМІ супроводжується перерахуванням 
благодійного внеску до ресурсних фондів кооперації по 1,5% з кожної сторони бартерної 
операції. Розподілення благодійних внесків по ресурсних фондах проводиться у пропорції 
п. 3.6 Договору.

3.8. При продажу товарів і послуг за зниженими цінами кооперації, коли у кошторис 
товарів і послуг ПЗК має додану вартість зверх нормативної рентабельності 15% на власні 
товари і послуги, додана вартість перераховується в якості благодійних внесків до 
ресурсних фондів кооперації у пропорції п. 3.6 Договору.

3.9. Порядок і суми членських внесків до ТОВАРИСТВА визначаються відповідно 
до "Поряду і суми членських внесків ТОВАРИСТВА і його дільничних відділень", 
опублікованих на сайті.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.2. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при 
виконанні цього Договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо в результаті переговорів
\  /Г1 М/* ТГГ\Г\Г\Ї-ГС1Л/Ї ЛЛ и »  ГХ X ̂  ГГ ГТ ЄХ Г* СТ Т̂ Т Т X Ґ̂ ГЄХ ОТ-'ГЛТТТТ Г*ТТ1ГЛ ТТ І п  ГГПІ^ОП т л ^ о п г г г т п л г  х т Г  Л Л Т Т / \ П Л « Л Т Т / - / М І Т 7  ^  Г ї-г |
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4.3. Сторони визнають електронний зв'язок законним, та таким, що має юридичну
силу.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. 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.

5.2. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п’ятиденний 
термін оповістити іншу Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. 
Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості є довідки, що 
опубліковані в офіційних виданнях державної влади України.

5.3. 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.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з дати його двостороннього підписання і діє 
безстроково.

6.2. Договір підписується в електронній формі із збереженням тексту на офіційному 
електронному ресурсі ПриватБанку «Paperless» https://paperless.com.ua/.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені у 
письмовій формі та підписані обома Сторонами.

6.4. Після підписання Договору всі попередні переговори, листування та протоколи 
про наміри з гіизань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

6.5. Контактними особами щодо Договору є:
6.5.1. Від ТОВАРИСТВА: Любовецька Людмила Миколаївна, 067-637-40-67,

forms. nk@»mail .com
6.5.2. Від СПІЛКИ:___________ < м.т.  ____ -

_______________, e-mail:
6.6. Договір складений на 4 (чотирьох) apityuiax при повному розумінні Сторонами 

його умов та термінології українською мовою.

7 РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Споживче товариство 
"НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

Юр. Адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. 
Саксаганського, 36-Д, 7-й поверх

Громадська спілка 
"ОБ’ЄДНАННЯ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ"
Юр. Адреса: Україна, 04108, м. Київ, подільський, 
вул. Новомостицька, 2-г, 182 
ЄДРПОУ: 40594528
п/р:_____________________________________
в _______________________________________
МФО:
Тел.: -33-0 і  0 . _ Г >  £  Z  
E-mail:
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ЄДРПОУ: 41620239
п/р: 26000052671253
в ПАГ КЬ "ПриватБанк", м. Київ

7-40-67
k (a ), email.comиПОЖивЧ&~л!Ьг— ----------------------------------------------------------------

https://paperless.com.ua/

