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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

1.1. ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ТУРИСТИЧНИЙ  РЕКРЕАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ» (надалі 
«Кооператив») є юридичною особою, яка має статус неприбуткової організації, утвореною 
відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 
України, Закону України "Про кооперацію", який об'єднує громадян на основі спільності 
інтересів своїх членів для реалізації мети, передбаченої цим Статутом (далі - «Статут»). 

1.2. Відповідно до завдань та характеру діяльності  тип  Кооперативу - обслуговуючий, за 
напрямом діяльності – туристичний, оздоровчий  та рекреаційний. 

1.3. Найменування Кооперативу: 
 

1.3.1. Повне найменування українською мовою: ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 
«ТУРИСТИЧНИЙ  РЕКРЕАЦІЙНИЙ КООПЕРАТИВ «ЕКОПАРК РОЗТОКА»; 

1.3.2. Скорочене найменування українською мовою: : ОК «ТРК «ЕКОПАРК РОЗТОКА»; 
1.3.3. Повне найменування англійською мовою: SERVICЕ COOPERATIVE «TOURIST 

RECREATION COOPERATIVE «ECOPARK «ROZTOKA»; 

1.3.4.  Скорочене найменування англійською мовою: SC «TRC «ECOPARK «ROZTOKA»; 

1.3.5. Повне найменування російською мовою: ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ 
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ КООПЕРАТИВ «ЭКОПАРК РОЗТОКА»; 

1.3.6. Скорочене найменування російською мовою: ОК «ТРК «ЭКОПАРК РОЗТОКА». 
1.4. Місцезнаходження Кооперативу: 90011, Україна, Закарпатська область, Міжігірський 

район, с. Розтока, буд. 153. 
1.5. Кооператив діє на підставі Статуту. До відносин, не врегульованих цим Статутом, 

застосовуються норми чинного законодавства України. 
1.6. Кооператив створений на невизначений термін, діяльність Кооперативу будується на 

принципах добровільності, майнової взаємодопомоги, самоуправління. 
1.7. Кооператив є юридичною особою, який в процесі своєї господарської діяльності може 

мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із 
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може від свого імені набувати 
майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, може бути позивачем та 
відповідачем у всіх судах України без виключення згідно чинного законодавства. 

1.8. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування не відповідають за 
зобов'язаннями Кооперативу. Кооператив не відповідає за зобов'язаннями держави, 
місцевих органів влади. Кооператив відповідає за власними зобов'язаннями набутим ним 
в процесі господарської діяльності майном, проте, не відповідає за зобов'язаннями членів 
Кооперативу. 

1.9. Згідно зі ч.5 ст.23 Закону України «Про кооперацію», Кооператив створений без мети 
одержання прибутку. 

 
2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ. 

 
2.1. Метою створення Кооперативу є задоволення економічних, соціальних, туристичних, 

оздоровчих, рекреаційних, з тимчасового перебування  та інших потреб членів та 
асоційованих членів Кооперативу (та членів їх сімей), на основі поєднання їх пайових 
внесків, особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків і витрат, розвитку їх 
самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, шляхом будівництва і обслуговування  
оздоровчого сімейного готельного комплексу з інфраструктурою у селі Розтока 
Міжгірського району Закарпатської області, Україна (надалі - «Об’єкт нерухомості»). 
 

2.2. Завданнями Кооперативу є: 
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 надання послуг членам Кооперативу, які складають предмет його діяльності; 

 підвищення життєвого рівня членів та асоційованих членів Кооперативу, захист їх 
майнових інтересів і соціальних прав; 

 створення системи економічної і соціальної самодопомоги членам Кооперативу з 
врахуванням їх прав та інтересів; 

 залучення у надання послуг додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і 
соціальної активності членів Кооперативу; 

 створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження туристичної, 
рекреаційної, господарської та іншої діяльності Кооперативу з метою зростання 
матеріального та соціального добробуту його членів та задоволення потреб у послугах; 

 сприяння розвитку рекреаційного туризму з метою оздоровлення на території 
Міжгірського району Закарпатської області; 

 розвиток зеленого туризму на території Міжгірського району Закарпатської області; 

 сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства. 
 

2.3. Предметом діяльності Кооперативу є: 
 

 організація та забезпечення будівництва Об’єкту нерухомості  у селі Розтока Міжгірського 
району Закарпатської області, а також введення його в експлуатацію; 

 комплексне обслуговування Об’єкту нерухомості та його інфраструктури; 

 проведення робіт з пошуку земельної ділянки під будівництво Об’єкту нерухомості  та 
отримання   їх у власність,  оренду або у користування тощо; 

 проведення комплексу проектно-вишукувальних робіт та проектно-кошторисних робіт; 

 отримання дозвільної документації на будівництво Об’єкту нерухомості; 

 організація та забезпечення будівництва (реконструкції), зовнішніх і внутрішніх 
інженерних мереж, з виконанням всіх технічних умов  для введення в експлуатацію 
Об’єкту нерухомості, а також допоміжних споруд для задоволення потреб членів та 
асоційованих членів Кооперативу; 

 експлуатація та ремонт Об’єкту нерухомості та утримання відповідної інфраструктури, у 
порядку, визначеному чинним законодавством України; 

 створення інфраструктури та допоміжних споруд для експлуатації Об’єкту нерухомості; 

 організація  готельного  обслуговування апартаментів членів Кооперативу;  

 управління нерухомістю, експлуатація нежитлового фонду, інших будівель та споруд, 
надання послуг з ремонту апартаментів, систем постачання холодної та гарячої води, 
теплової та електричної енергії, обслуговування, ремонт електрообладнання та 
устаткування; 

 забезпечення експлуатації теплових пунктів, бойлерних установок, водонасосних станцій, 
станцій перекачування стокових вод, електрощитових, теплових, електричних та водо 
каналізаційних мереж, систем пожежогасіння тощо; 

 надання комунальних послуг членам та асоційованим членам Кооперативу, в тому числі  
послуг із забезпечення апартаментів Об’єкту нерухомості тепловою, електричною 
енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими послугами; 

 надання комунальних послуг особам, які не є членами Кооперативу, але тимчасово 
перебувать на території Об’єкту нерухомості,  в тому числі з забезпечення таких осіб 
тепловою, електричною енергією, водопостачанням, водовідведенням та іншими 
послугами; 

 укладання та контроль за виконанням договорів, пов'язаних з будівництвом, 
експлуатацією і ремонтом Об’єкту нерухомості  та його інфраструктури; 

 укладання договорів, за якими Кооператив отримує або надає у користування (оренду) 
майно; 
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 укладання та контроль за виконанням договорів, пов'язаних з довірчим управлінням 
майном кооперативу; 

 здійснення інших видів діяльності, метою яких є задоволення економічних, соціальних  та 
інших потреб членів та асоційованих членів Кооперативу (членів їх сімей), які Кооператив 
має право здійснювати відповідно до чинного законодавства України. 

 
3. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ КООПЕРАТИВУ. 

 
3.1. Засновниками Кооперативу є: 

 Громадянин України Ординський Олег Анатолійович, 13.11.1970 року народження, 
ідентифікаційний номер 2588403893, паспорт серія СО номер 481497, виданий 
Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 26.09.2000 року, місце проживання: м. 
Київ, вул. Воскресенська, буд. 16-В, кв. 101; 

 Громадянин України Завилов Михайло Вячеславович, 26.11.1970 року 
народження, ідентифікаційний номер 2589705995, паспорт серія КА  номер 288770, 
виданий Дрогобицьким МВ УМВС України у Львівській області 31.10.1996 року, 
місце проживання: м. Дрогобич, вул. Стрийська, буд. 103, кв. 88; 

 Громадянин України Гаєвський Сергій Васильович, 20.12.1977 року народження, 
ідентифікаційний номер 2847815458, паспорт серія СН номер 382319, виданий 
Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.01.1997 року, місце проживання: м. 
Київ, б-р Дружби Народів, буд. 8, кв. 34. 

 
3.2. Засновники Кооперативу відповідають вимогам до його членів зазначеним у підпункті 4.1.  

даного Статуту. 
3.3. З моменту державної реєстрації Кооперативу, його Засновники визнаються членами 

Кооперативу і мають в подальшому рівні з ними права. 

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО КООПЕРАТИВУ ТА ВИХОДУ ЧИ ВИКЛЮЧЕННЯ З НЬОГО. 
 

4.1. Членом Кооперативу може бути фізична особа, яка визнає Статут Кооперативу, досягла 16-
річного віку, як резиденти так і нерезиденти України, за виключенням осіб, які мають 
обмежену дієздатність згідно чинного законодавства України, а також юридичні особи 
України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх 
представників. 

4.2. До складу асоційованих членів Кооперативу може бути включена особа, яка здійснила 
хоча б одне з наступного: 

 здійснила повну  оплату  паю по договору про сплату пайових внесків,  за якими вона 
інвестувала у будівництво готельного комплексу; 

 набула право власності на апартаменти у готельному комплексі. 
 

4.3. Наймачі, орендарі та інші користувачі приміщень не можуть бути членами Кооперативу. 
4.4. Засновники Кооперативу набувають членства з моменту реєстрації Кооперативу, інші 

особи вступають до Кооперативу з моменту прийняття відповідного рішення Загальними 
Зборами членів Кооперативу (надалі - «Загальні збори»).  

4.5. Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі поданої заяви на ім'я Голови  Кооперативу 
та Рішення Правління про затвердження рекомендованих осіб для вступу до Кооперативу 

4.6. Особа, яка має наміри стати членом Кооперативу до заяви додає: 
 

 копію документа, що засвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна, якщо права 
власності вже набуто; 
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 копію договору про сплату пайових внесків; 

 копію паспорта технічної інвентаризації об'єкту нерухомого майна, якщо вже набуто право 
власності; 

 копію квитанції про повну оплату пайового внеску; 

 копію паспорта громадянина; 

 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
(у разі її отримання); 

 разом з поданими документами, надаються для огляду всі оригінали вищевказаних 
документів, для їх порівняння з оригіналами, а також на копіях власником прописується 
запис - «Згідно з оригіналом, ПІБ, підпис, число». 
 

4.7. Рішення Правління про затвердження рекомендованих осіб для вступу до Кооперативу 
оформлюється протоколом. 

4.8. Рішення Правління про затвердження рекомендованих осіб для вступу до Кооперативу 
розглядається на найближчому засіданні Загальних зборів (Зборів уповноважених). 

4.9. У Кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його Статут та 
внесли пайовий внесок. 

4.10. Розмір пайового внеску (вартість паю) асоційованих членів кооперативу та порядок його 
повернення визначається договором, укладеним Кооперативом з таким членом. 

4.11. Правління Кооперативу веде реєстр членів та асоційованих членів Кооперативу за 
формою, що визначається Правилами внутрішньої господарської діяльності та 
зобов'язаний видати членам Кооперативу довідку про членство. 

4.12. Членство особи у Кооперативі припиняється автоматично у разі настання однієї з 
наступних обставин: 
 
4.12.1. добровільного виходу особи з нього; 
4.12.2. смерті члена Кооперативу; 
4.12.3. припинення члена Кооперативу - юридичної особи; 
4.12.4. припинення права власності на апартаменти, які розташовані  в Об'єкті 

нерухомого майна або припинення правовідносин за договором про сплату 
пайових внесків, укладеним Кооперативом з асоційованим членом; 

4.12.5. прийняття на Загальних зборах членів Кооперативу (Зборах уповноважених) 
рішення про виключення з Кооперативу; 

4.12.6. припинення діяльності Кооперативу. 
 

4.13. Додаткові підстави припинення асоційованого членства у Кооперативі встановлюються у 
договорі про сплату пайових внеків, який укладено з таким членом. 

4.14. За рішенням Загальних зборів членів Кооперативу особу може бути виключено з 
Кооперативу у випадку: 

 
4.14.1. подання недостовірних відомостей, що були підставою для прийому до 

Кооперативу, а також неправомірних дій службових осіб Кооперативу при 
вирішенні питання про прийом у члени Кооперативу; 

4.14.2. систематичного руйнування або псування власності Кооперативу, або 
використання її не за призначенням, що робить неможливим для інших членів 
Кооперативу користуватись своїми правами, якщо заходи запобігання і 
громадського впливу виявились безрезультатними; 

4.14.3. використання апартаментів, які належать члену Кооперативу на праві приватної 
власності та розташовані в Об'єкті нерухомості  не за призначенням ,  

4.14.4. систематичного порушення або недодержання вимог Статуту, договорів та інших 
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правил Кооперативу; 
4.14.5. систематичне невиконання обов'язків члена Кооперативу; 
4.14.6. наявності простроченої заборгованості перед Кооперативом по будь-яким 

платежам чи внескам у розмірі, більшому за 25 000,00 грн.; 
4.14.7. Невиконання обов'язків члена Кооперативу, які передбачені Статутом; 
4.14.8. Невиконання умов договору(ів), які укладені з Кооперативом; 
4.14.9. Встановлення  рішенням суду, що пайовий внесок було внесено за рахунок 

коштів, добутих злочинним шляхом; 
4.14.10. Припинення права власності на апартаменти, які розташовані в Об'єкті 

нерухомості  майна у зв'язку з його відчуженням або з інших підстав 
передбачених чинним законодавством України. 

 
4.15. Особа, що була виключена зі складу членів Кооперативу та залишається власником 

апартаментів, які розташовані в Об'єкті нерухомості, зобов'язана протягом 30 днів з дня 
виключення  відчужити зазначену нерухомість. При цьому першочергове право викупу 
апартаментів, які розташовані в Об’єкті нерухомості  мають засновники Кооперативу та 
Кооператив. 

4.16. В разі, якщо особа, що була виключена зі складу членів Кооперативу та залишається 
власником апартаментів, які розташовані в Об'єкті нерухомості, не здійснила протягом 30 
днів з дня її виключення  відчуження зазначеної нерухомості, Кооператив зобов'язаний 
протягом 60 днів з дня виключення виплатити такій особі вартість належних їй 
апартаментів у Об’єкті нерухомості, шляхом укладання з цією особою договору купівлі-
продажу  зазначеної нерухомості за ціною визначеною на підставі незалежної експертної 
оцінки. 

 
5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТА АСОЦІЙОВАНИХ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ. 

 
5.1. Члени Кооперативу мають рівні права та можливості. Права та обов'язки членів 

Кооперативу визначаються законодавством України та даним Статутом. 
5.2. Член Кооперативу має право: 
 

5.2.1. брати участь в управлінні Кооперативом; 
5.2.2. брати участь у Загальних зборах членів Кооперативу особисто, або через свого 

уповноваженого представника; 
5.2.3. голосу на Загальних зборах; 
5.2.4. обирати та бути обраним в органи управління Кооперативом; 
5.2.5. користуватися послугами Кооперативу; 
5.2.6. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооперативу, усунення недоліків у 

роботі його органів управління та посадових осіб; 
5.2.7. звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу, 

посадових осіб Кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у Кооперативі, 
діяльністю Кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на 
свої запити; 

5.2.8. безперешкодно користуватись об'єктами, що перебувають у спільній власності 
членів Кооперативу; 

5.2.9. самостійно, без згоди інших членів Кооперативу, розпоряджатися об'єктом 
нерухомого майна, що належить йому на праві власності, а саме: продавати,  
дарувати, заповідати; 

5.2.10. проводити будь-які вдосконалення, зміни, перебудови чи перепланування об'єкта 
нерухомого майна, що належить йому на праві власності, виключно з дозволу 
Правління Кооперативу, а також  у чіткій відповідності до вимог законодавства 
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України, будівельних норм і даного Статуту. 
 
5.3. Член Кооперативу зобов'язаний: 
 

5.3.1. виконувати рішення органів управління Кооперативу та органів контролю за 
діяльністю Кооперативу; 

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Кооперативом; 
своєчасно сплачувати внески визначені Статутом Кооперативу, Загальними зборами  або 
іншим органом управління Кооперативу, а також здійснювати інші необхідні платежі; 

5.3.3. використовувати апартаменти, які належить на праві приватної власності, та  
власність Кооперативу відповідно до їх цільового  призначення та відповідно до 
Правил та умов користування асоційованими членами оздоровчим сімейним 
готельним комплексом «ЕКОПАРК РОЗТОКА»; 

5.3.4. своєчасно здійснювати оплату внесків на утримання готельного комплексу, внесків 
до спеціальних фондів та плату за комунальні послуги; 

5.3.5. утримувати за власний рахунок апартаменти, що належать йому, у належному 
технічному та санітарному стані, проводити його ремонт; 

5.3.6. забезпечувати доступ до частин та елементів належного йому об'єкту нерухомого 
майна, з метою проведення перевірки на предмет порушень, втручання та 
самовільного переобладнання системи опалювання, електропостачання, 
водопостачання, чи самовільного збільшення опалювальної площі. В разі 
виявлення таких порушень, член Кооперативу зобов'язаний повернути належний 
йому об'єкту нерухомого майна (його площу, планування та/або системи 
опалювання, електропостачання та водопостачання) у попередній стан, та 
компенсувати Кооперативу збитки, пов'язанні зі збільшенням його витрат на 
обслуговування, в тому числі і збитки пов'язанні з опаленням збільшеної площі 
згідно з законодавством України; 

5.3.7. не порушувати структурну цілісність готельного комплексу його технічного 
обладнання, а також не завдавати шкоди майну інших членів Кооперативу; 

5.3.8. не допускати переобладнання і перепланування апартаментів та місць загального 
користування будинку, які призводять до порушення міцності або руйнації несучих 
конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, 
порушення вимог протипожежної безпеки та засобів протипожежного захисту, 
погіршення умов експлуатації готельного комплексу  або умов перебування у 
ньому; 

5.3.9. з метою здійснення статутної діяльності Кооперативу асоційовані члени після 
оформлення права власності на  Об’єкти нерухомості (апартаменти) зобов’язані 
передати їх  у довірче управління керуючої компанії за вибором Кооперативу.  

5.3.10.  не використовувати об'єкт нерухомого майна (апартаменти), що належить йому на 
праві власності для свого постійного проживання, членів  родини та інших осіб, не 
надавати у користування та не здавати  в оренду третім особам. 

 
5.4. Член Кооперативу несе особисту матеріальну відповідальність перед іншими членами 

Кооперативу за збитки, нанесені їхньому майну через несправність конструкцій його 
об'єкту нерухомого майна або технічних комунікацій, пов'язаних із самовільним 
втручанням. 

5.5. Асоційований член Кооперативу має права аналогічні правам члена Кооперативу 
передбаченим п.5.2. Статуту, крім прав передбачених п.5.2.3. та 5.2.4. Статуту, а також має 
право: 

 
5.5.1. брати участь у Загальних зборах членів Кооперативу виключно з правом дорадчого 
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голосу; 
5.5.2. переважне, порівняно з членами Кооперативу, право на одержання паю при 

ліквідації Кооперативу. 
 
5.6. Асоційований член Кооперативу має обов'язки аналогічні обов'язкам члена Кооперативу 

передбаченим п.5.3. Статуту, а також зобов'язаний виконувати умови договору про сплату 
пайових внесків,  укладеного Кооперативом з таким членом. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КООПЕРАТИВУ. 
 

6.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається Загальними зборами 
(Зборами уповноважених) членів Кооперативу якщо за нього проголосувало не менш як 
75 (сімдесят п'ять) відсотків членів Кооперативу (уповноважених), присутніх на Загальних 
зборах (Зборах уповноважених) Кооперативу. 

6.2. Внесення змін до Статуту може бути ініційовано членом Кооперативу або Правлінням 
Кооперативу. 

6.3. У разі, якщо член Кооперативу вважає за необхідне внести зміни до Статуту, він подає до 
Правління Кооперативу проект змін, а Правління включає дане питання до порядку 
денного Загальних зборів Кооперативу. 

6.4. У разі, якщо Правління Кооперативу є ініціатором зміни до Статуту, то воно готує проект 
змін та включає дане питання до порядку денного Загальних зборів Кооперативу. 

6.5. Державну реєстрацію змін до Статуту здійснює Правління Кооперативу. 

 

7. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ І СПЛАТИ ВНЕСКІВ ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВУ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ЇХ СПЛАТИ. 

7.1. Внески членів (асоційованих членів) Кооперативу складаються з вступного, пайового, 
членського, цільових та інших внесків. 

7.2. Вступний внесок - грошовий безповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у 
разі вступу до Кооперативу. Вступний внесок сплачується після подання заяви про вступ 
до Кооперативу та прийняття рішення Загальними зборами (Зборами уповноважених) 
щодо згоди на вступ такої особи до Кооперативу не пізніше чим через два банківські дні 
після надання згоди Загальними зборами (Зборами уповноважених) щодо вступу такої 
особи до Кооперативу; 

7.3. Пайовий внесок (пай) - грошовий або майновий поворотний внесок члена (асоційованого 
члена) Кооперативу у створення та розвиток Кооперативу, який зобов'язана сплатити 
особа у разі вступу до Кооперативу. Пайовий внесок кожного члену Кооперативу 
формуються за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. 
 
7.3.1. Розмір пайового внеску члена Кооперативу  визначається розміром вартості 

загальної площі об'єкта нерухомого майна (апартаментів) та ціною укладеного з 
Кооперативом  Договору про сплату пайового внеску, за умовами якого член 
Кооперативу інвестував у будівництво  готельного комплексу. 

7.3.2. За умови документального підтвердження сплати вартості загальної площі об'єкта 
нерухомого майна, встановленого відповідно до пункту 7.3.1. Статуту, видається 
довідка про внесення таким членом Кооперативу пайового внеску в повному 
обсязі. 
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7.3.3. У разі наявності права власності на об'єкт нерухомого майна або пред'явлення 
членом Кооперативу документального підтвердження сплати вартості загальної 
площі об'єкта нерухомого майна, встановленого відповідно до пункту 7.3.1. 
Статуту, пайовий внесок вважається сплаченим, якщо інше не буде встановлено 
судом. 

7.3.4. Факт повної сплати пайового внеску не звільняє члена Кооперативу від обов'язку 
сплачувати встановлені цим Статутом інші внески (вступні, членські, цільові). 

7.4. Цільовий внесок - грошовий, інших майновий та/або немайновий внесок члена 
(асоційованого члена) Кооперативу. Цільовий внесок, як правило, створюється для 
реалізації окремих програм (проектів) Кооперативу і сплачується після рішення Загальних 
зборів (Зборів уповноважених) або Правління Кооперативу про створення спеціального 
фонду Кооперативу. Такий фонд може створюватись в тому числі для введення в 
експлуатацію об'єктів незавершеного будівництва; 

7.5. Членський внесок - грошовий безповоротний внесок, який періодично сплачується 
членом (асоційованим членом) Кооперативу для забезпечення поточної діяльності, а 
також господарської діяльності Кооперативу. 

7.6. Розмір, порядок і терміни сплати внесків, також відповідальність за порушення 
зобов'язань щодо їх сплати визначаються рішенням Загальних зборів (Зборами 
уповноважених). Таке рішення приймаються, якщо за нього проголосували не менш як дві 
третини присутніх на зборах. 

7.7. Розмір пайового внеску асоційованого члена зазначається у договорі про сплату пайового 
внеску,  який укладається Кооперативом з таким членом. 

7.8. Якщо спеціальний фонд не створюється, оплата поточних витрат діяльності кооперативу, 
поточного ремонту основних засобів, заробітна плата працівникам, повинна проводитися 
за рахунок членських, вступних внесків, та цільового фінансування. 

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ КООПЕРАТИВУ. 
 

8.1. Органами управління Кооперативу є Загальні збори, Правління Кооперативу та 
Спостережна рада у разі її створення. 

8.2. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори. 
8.3. До компетенції Загальних зборів належить: 

 
8.3.1. затвердження Статуту  та внутрішніх положень Кооперативу та внесення до них 

змін та доповнень; 
8.3.2. утворення органів контролю за діяльністю Кооперативу, інших органів 

Кооперативу; 
8.3.3. обрання Голови Кооперативу та членів Правління; 
8.3.4. затверджувати кошторис річної фінансово-господарської діяльності та порядок 

розподілу доходів Кооперативу; 
8.3.5. затверджувати звіти Правління та Ревізійної комісії про фінансово-господарську 

діяльність кооперативу; 
8.3.6. визначення розмірів всіх внесків, порядок і строки їх внесення, а також 

відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати; 
8.3.7. визначення розмірів, порядку формування та використання фондів Кооперативу; 
8.3.8. визначення розмірів оплати праці Голови Кооперативу, а також кошторису на 

утримання Правління та органів контролю за діяльністю Кооперативу; 
8.3.9. прийняття рішень щодо прийняття осіб в члени Кооперативу шляхом розгляду 

рішення Правління про затвердження рекомендованих осіб для вступу; 
8.3.10. прийняття рішень про припинення членства та виключення з Кооперативу; 
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8.3.11. прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном 
Кооперативу; 

8.3.12. прийняття рішень про вступ Кооперативу до Кооперативних об'єднань з метою 
досягнення Статутних цілей; 

8.3.13. прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Кооперативу; 
8.3.14. приймати рішення про створення і розвиток об'єктів будівництва та 

інфраструктури, а також встановлювати розміри цільових внесків; 
8.3.15. приймає рішення про укладення Кооперативом правочинів на суму більше 500 

000,00 (п'ятсот тисяч) гривень; 
8.3.16. приймає рішення про отримання Кооперативом позик, укладення договорів 

довірчого управління майном, поруки, застави, міни, дарування, договорів купівлі-
продажу нерухомого майна Кооперативу. 

 
8.4. Рішенням Загальних зборів  до компетенції Загальних зборів  можуть бути віднесені інші 

питання діяльності Кооперативу. 
8.5. Чергові Загальні збори  членів Кооперативу скликаються Головою Кооперативу у разі 

потреби, але не рідше одного разу на рік. 
8.6. Про дату, місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів членів Кооперативу, 

члени  повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 календарних днів до визначеного 
строку їх проведення одним з наступних варіантів повідомлення: 
 
8.6.1. шляхом їх повідомлення через СМС-розсилку або через інтернет-мессенджери; 
8.6.2. шляхом їх повідомлення через електронну пошту; 
8.6.3. засобами поштового чи факсимільного зв'язку; 
8.6.4. шляхом розміщення вказаної інформації на дошці об'яв сайту Кооперативу; 
8.6.5. шляхом розміщення вказаної інформації на дошці повідомлень Кооперативу. 
 

8.7. У цьому ж порядку скликаються позачергові Загальні збори. 
8.8. Позачергові Загальні збори  скликаються на вимогу: 

 
8.8.1. не менше як третини його членів; 
8.8.2. спостережної ради; 
8.8.3. ревізійної комісії (Ревізора); 
8.8.4. правління; 
8.8.5. органу управління Кооперативного об'єднання, членом якого він є. 
 

8.9. Позачергові Загальні збори повинні бути скликані протягом 15 днів з дня надходження 
такої вимоги. 

8.10. У разі незабезпечення Правлінням їх скликання вони можуть бути скликані особами, які 
вимагали їх скликання протягом наступних 15 днів. 

8.11. Загальні збори членів Кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні 
більше ніж 75 відсотків його членів. 

8.12. Кожен член Кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі. 
8.13. Рішення Загальних зборів членів  кооперативу про прийняття, внесення змін до Статуту, 

вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію 
кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків 
членів кооперативу, присутніх на Загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення 
приймаються простою більшістю голосів членів Кооперативу, присутніх на його Загальних 
зборах . 

8.14. Рішення Загальних зборів  членів Кооперативу приймаються відкритим або таємним 
голосуванням. 
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8.15. Якщо у Кооперативі кількість членів буде перевищувати 50 осіб - може бути створена 
Спостережна рада Кооперативу. 

8.16. Спостережна рада Кооперативу здійснює контроль за додержанням Статуту Кооперативу 
та за діяльністю виконавчого органу управління Кооперативу (Правління Кооперативу) у 
період між проведенням Загальних зборів  членів Кооперативу. Спостережній раді можуть 
бути делеговані частина повноважень Загальних зборів  членів Кооперативу. 

8.17. Спостережна рада Кооперативу обирається із числа членів Кооперативу на Загальних 
зборах  членів Кооперативу зі строком повноважень до трьох років і у кількості 3-5 чоловік, 
які працюють у раді на громадських засадах. 

8.18. Спостережна рада Кооперативу підзвітна Загальним зборам  членів Кооперативу. 
8.19. До складу Спостережної ради Кооперативу не можуть входити члени Ревізійної комісії 

(Ревізор) Кооперативу. 
8.20. Повноваження Спостережної ради Кооперативу можуть бути достроково припинені 

рішенням Загальних зборів  членів Кооперативу. 
8.21. Виконавчим органом Кооперативу є Правління, яке очолює Голова Правління (далі по 

тексту - Голова Кооперативу) . 
8.22. Якщо до складу Кооперативу входить менше ніж 10 членів – обирається лише Голова 

Кооперативу. 
8.23. Голова Кооперативу та члени Правління обираються Загальними зборами  членів 

Кооперативу із числа його членів на строк не більше 5 (п'яти) років. Правління приймає 
рішення з питань діяльності Кооперативу в період між Загальними зборами членів 
Кооперативу. Голова Кооперативу та члени Правління обирається присутніми на Зборах 
членами Кооперативу шляхом відкритого або таємного голосування з кандидатур, 
висунутих будь-яким членом Кооперативу із числа особисто присутніх на Зборах членів 
Кооперативу. 

8.24. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління Кооперативу - Загальним зборам  
членів Кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи 
Кооперативу. 

8.25. Правління: 
 
8.25.1. здійснює управління Кооперативом у період між Загальними зборами, 

забезпечує виконання рішень органів управління Кооперативу; 
8.25.2. діє від імені Кооперативу в межах повноважень передбачених Статутом; 
8.25.3. приймає рішення про укладення Кооперативом правочинів на суму, яка 

перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень, але не більше 500 000,00 (п'ятсот тисяч) 
гривень; 

8.25.4. приймає рішення та пропозиції про прийняття нових членів, про припинення 
членства та про виключення з Кооперативу та подає їх на розгляд Загальним 
зборам; 

8.25.5. розробляє порядок розподілу доходу Кооперативу та подає його на 
затвердження Загальними зборами; 

8.25.6. розробляє зміни та доповнення до Статуту Кооперативу та подає їх на 
затвердження Загальними зборами; 

8.25.7. розробляє плани фінансово-господарської діяльності, кошториси; 
8.25.8. розробляє та затверджує правила внутрішнього розпорядку Кооперативу, 

порядок експлуатації об'єктів Кооперативу; 
8.25.9. здійснює контроль за підготовкою матеріалів та пропозицій для розгляду 

Загальними зборами  та здійснює організацію їх проведення; 
8.25.10. організовує виконання рішення Загальних зборів; 
8.25.11. здійснює господарське управління майном та коштами Кооперативу із 

дотриманням вимог Статуту та рішень Загальних зборів; 
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8.25.12. організовує роботи з будівництва будинку та будівництва зовнішніх та внутрішніх 
мереж та споруд будинку та інших робіт у місцях загального користування; 

8.25.13. в межах своїх повноважень несе відповідальність перед Кооперативом і його 
членами Кооперативу за майно й кошти Кооперативу; 

8.27.14. скликає Загальні збори  членів Кооперативу; 
8.27.15. розробляє внутрішні положення Кооперативу та подає їх на затвердження 

Загальним зборам  або іншому органу якому делеговано дане повноваження; 
8.27.16. готує річний звіт про діяльність Кооперативу і подає його на затвердження 

Загальних зборів  або іншому органу якому делеговано дане повноваження; 
8.27.17. приймає штатний розпис Кооперативу та подає його на затвердження Загальним 

зборам  або з іншим органом якому делеговано повноваження затвердження; 
8.27.18. подає на затвердження Загальним зборам  або іншому органу якому делеговано 

дане повноваження пропозиції, щодо розміру, строків та порядку преміювання 
працівників Кооперативу; 

8.27.19. затверджує зразки круглої печатки, штампів, бланків з найменуванням 
Кооперативу, емблему та інші реквізити, які реєструються в установленому 
законом порядку; 

8.27.20. вирішує інші питання, що стосуються поточної господарської діяльності 
Кооперативу, крім тих, що віднесені Статутом до компетенції інших органів 
управління; 

8.27.21. розробляє посадову інструкцію Голови Кооперативу і подає її на затвердження 
Загальним зборам  або іншому органу якому делеговано дане повноваження. 

 
8.26. Правління Кооперативу правомочне вирішувати питання за присутності не менше як 2/3 

членів правління. Рішення правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 
більшість членів Правління. 

8.27. Голова Правління (Голова Кооперативу): 
 
8.27.1. виступає керівником Кооперативу і діє від його імені та в межах повноважень 

передбачених Статутом; 
8.27.2. без доручення представляє Кооператив і діє від його імені у відносинах з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними 
організаціями, юридичними та фізичними особами; 

8.27.3. здійснює оперативне управління та поточне керівництво діяльністю Кооперативу, 
шляхом видачі усних вказівок та письмових наказів працівникам Кооперативу; 

8.27.4. приймає рішення про укладення Кооперативом правочинів в межах своїх 
повноважень та на суму, яка не перевищує 100000,00 (ста тисяч) гривень; 

8.27.5. головує на засіданнях Правління, організує ведення протоколу; 
8.27.6. здійснює та реалізовує рішення Загальних зборів  та інших органів управління 

Кооперативу; 
8.27.7. організовує діловодство Кооперативу та ведення ділового листування 

Кооперативу; 
8.27.8. відкриває в установах банків поточні та інші рахунки Кооперативу і здійснює 

розпорядження ними, має право першого підпису; 
8.27.9. відповідає за збереження майна і коштів Кооперативу; 
8.27.10. підписує від імені Кооперативу правочини та інші юридичні акти, видає 

довіреності; 
8.27.11. приймає на роботу працівників Кооперативу та регулює трудові відносини з ними 

та контролює роботу працівників Кооперативу; 
8.27.12. підписує з фізичними та юридичними особами, а також з державними 

організаціями договори, на закупівлю товару, майна і отримання послуг для 
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потреб Кооперативу. 
 

8.28. Голова Кооперативу зберігає круглу та інші печатки Кооперативу, її кутовий та інші штампи. 
8.29. За свою працю в Кооперативі Голова Кооперативу може одержувати винагороду розмір 

якої визначається Загальними зборами  членів Кооперативу. Голова Кооперативу виконує 
свої обов'язки виключно на добровільних засадах і безоплатно протягом одного 
календарного року з моменту державної реєстрації Кооперативу. 

8.30. Голова Кооперативу здійснює свою діяльність на підставі даного Статуту та Положення про 
Голову Кооперативу, яке затверджують Загальними зборами членів Кооперативу. 

8.31. У разі відсутності Голови Кооперативу його обов'язки виконує заступник Голови 
Кооперативу, на термін, який не перевищує 45 (сорок п'ять) календарних днів, який несе 
відповідальність та має повноваження Голови Кооперативу. 

8.32. Повноваження Голови Кооперативу можуть бути достроково припинені рішеннями 
Загальних зборів. 

8.33. Кооператив може наймати виконавчого директора для оперативного управління 
діяльністю Кооперативу, рішення про його призначення та про припинення його 
повноважень приймається Загальними зборам. За рішенням Загальних зборів  
Виконавчому директору можуть бути делеговані деякі або всі повноваження Правління та 
Голови Правління. Виконавчий директор не може бути членом Кооперативу. 

8.34. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту. 
8.35. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

нього обов'язків, визначених контрактом, Статутом Кооперативу та згідно чинного 
законодавства України. 

8.36. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу на Загальних зборах  
обирається ревізійний орган, який може бути колегіальним - Ревізійна комісія або 
одноособовим - Ревізор. 

8.37. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна Загальним зборам  членів Кооперативу. Ревізійна 
комісія обирається ними з числа членів (окрім асоційованих членів) Кооперативу у складі 
не менше трьох осіб строком до 3 (трьох) років. Ревізійна комісія обирає зі свого складу 
Голову Ревізійної комісії. Ревізор обирається з числа членів (окрім асоційованих членів) 
Кооперативу строком до 3 (трьох) років. 

8.38. Членами Ревізійної комісії (Ревізором) не можуть бути члени Правління чи Спостережної 
ради Кооперативу, виконавчий директор, Голова Кооперативу. 

8.39. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу проводяться 
Ревізійною комісією (Ревізором) за власною ініціативою, а також за рішенням Загальних 
зборів  членів Кооперативу, чи на вимогу не менше як 25 відсотків членів (крім 
асоційованих членів) Кооперативу. 

8.40. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші 
документи, а також пояснення посадових осіб Кооперативу. 

8.41. Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності 
Кооперативу. 

8.42. Порядок проведення засідань Ревізійної комісії та прийняття рішень регулюються 
внутрішніми документами Кооперативу, які затверджуються Загальними зборами. 

8.43. Повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені рішенням 
Загальних зборів. 

8.44. Систематичне невиконання членом Правління своїх обов'язків, в тому числі його 
відсутність більше трьох разів поспіль на засіданнях Правління без поважних причин 
(хвороба, стихійне лихо, тощо), є підставою для розгляду на Загальних зборах питання про 
дострокове припинення його повноважень як члена Правління. 

8.45. Кожен член Правління може вийти з його складу за власним бажанням, подавши 
письмову заяву. 
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8.46. Уповноважені, члени Правління, Спостережної ради, Ревізійної комісії (Ревізор) несуть 
матеріальну відповідальність перед Кооперативом, у разі зловживань підчас реалізації 
ними своїх повноважень, які призвели до негативних наслідків для Кооперативу та його 
членів. 

9. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ КООПЕРАТИВУ, 
ФОНДИ КООПЕРАТИВУ. 

 
9.1. Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує майно, 

фінансові та інші ресурси. 
9.2. Джерелами формування майна Кооперативу є: 

 
9.2.1. вступні, пайові, членські та цільові внески його членів; 
9.2.2. майно, добровільно передане Кооперативу його членами; 
9.2.3. грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна 

допомога юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних; 
9.2.4. інші надходження не заборонені законодавством. 
 

9.3. Кооператив є власником грошових та майнових внесків його членів та доходів від 
проведення іншої передбаченої Статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного 
на підставах не заборонених законом. 

9.4. Володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу здійснює вищий орган 
управління Кооперативу з метою досягнення статутних цілей Кооперативу. 

9.5. Для забезпечення статутної діяльності Кооператив формує резервний, неподільний, 
спеціальний, пайовий та інші фонди. Основними фондами Кооперативу є: 
 
9.5.1. Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок 

вступних внесків з кожного члена Кооперативу та відрахувань від доходу 
Кооперативу у розмірі 0,1%. Неподільний фонд не може бути розподілений між 
членами Кооперативу, крім випадків, передбачених законом. 

9.5.2. Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу Кооперативу у 
розмірі 0,1%, також перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, 
безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших незаборонених законом 
надходжень для покриття можливих втрат (збитків) Кооперативу. 

9.5.3. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів Кооперативу та 
інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної 
діяльності і використовується за рішенням органів управління Кооперативу. 
Спеціальний фонд, як правило, створюється для реалізації окремих програм 
(проектів) Кооперативу і на інші цілі не використовується. 

9.5.4. Пайовий фонд - фонд, що формується з пайових внесків членів кооперативу і є 
одним із джерел формування майна Кооперативу, розмір якого може змінюватися. 

9.5.5. Кооператив може визначати і утворювати інші фонди Кооперативу, їх розмір, 
порядок формування та використання, затверджується рішенням Загальних зборів 
(Зборів уповноважених) або рішенням Правління. 

 
10. ДОХІД КООПЕРАТИВУ, ЙОГО РОЗПОДІЛ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. 

 
10.1. Дохід Кооперативу формується з надходжень від внесків його членів. 
10.2. Дохід Кооперативу витрачається на: 

 
10.2.1. сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів; 
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10.2.2. погашення позик; 
10.2.3. покриття збитків; 
10.2.4. проведення відрахувань до фондів Кооперативу; 
10.2.5. витрат на оплату праці найманих працівників; 
10.2.6. витрати на юридичні послуги, послуги адвокатів, на забезпечення правової 

діяльності та захисту прав Кооперативу та його членів; 
10.2.7. виплати на сплату штрафів та компенсацій; 
10.2.8. інші витрати для забезпечення діяльності Кооперативу. 
 

10.3. Доходи Кооперативу використовується виключно для забезпечення діяльності 
Кооперативу. 

10.4. Діяльність Кооперативу забороняє розподіл 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. Законодавством України передбачається відповідальність за такі 
дії. 

10.5. У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису 
для утримання Кооперативу, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума 
перевищення враховується у складі кошторису наступного року. 

 

11. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В КООПЕРАТИВІ. 
 

11.1. Кооператив здійснює облік результатів своєї діяльності, подає бухгалтерську та 
статистичну звітність і його посадові особи несуть відповідальність за її достовірність і 
своєчасне подання у встановленому Державою для Кооперативів порядку. 

 

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВІ. 
 

12.1. Крім Статуту, трудові відносини в Кооперативі регулюються згідно Кодексу законів про 
працю України, Законом України «Про кооперацію» та правилами трудового розпорядку. 

12.2. Для здійснення мети і статутних завдань Кооператив може залучати до роботи за 
трудовим договором осіб, які не є його членами. У разі залучення осіб на визначений строк 
чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між Кооперативом та найманим 
працівником може укладатись строковий трудовий договір або договір підряду. 

12.3. Кооператив самостійно визначає порядок оплати праці найманих працівників з 
урахуванням вимог, встановлених законодавством України. Посадові оклади працівників 
встановлюються у штатному розписі, який набуває чинності після його затвердження 
уповноваженим органом. 

12.4. Кооператив гарантує найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації 
та особистого трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечує соціально- 
економічні гарантії, передбачені законодавством. 

12.5. Кооператив забезпечує додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з 
охорони праці, техніки безпеки та санітарних вимог. 

 

13. ФОРМИ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ У ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
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13.1. Члени Кооперативу можуть приймати участь у діяльності Кооперативу як своєю трудовою 
діяльністю так і шляхом внесення майна або коштів. 

13.2. Форми та порядок прийняття участі у діяльності Кооперативу  членами Кооперативу 
визначаються на загальних зборах Кооперативу. 

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ КООПЕРАТИВУ. 
 

14.1. Припинення діяльності Кооперативу відбувається в результаті передання всього свого 
майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації - за рішенням 
Загальних зборів членів Кооперативу  чи за рішенням суду. 

14.2. Для ліквідації справ і майна кооперативу, Загальними зборами утворюється ліквідаційна 
комісія і визначається порядок її діяльності. 

14.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження 
Загальним зборам. 

14.4. Кооператив є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру 
запису про його припинення. 

14.5. У разі припинення Кооперативу (у результаті злиття, поділу, приєднання, виділення або 
перетворення) його майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами 
Кооперативу, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. У разі реорганізації Кооперативу 
його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 

 

15. ІНШІ ПИТАННЯ. 

15.1. З усіх питань, які  не врегульовані Статутом Кооперативу, члени Кооперативу  керуються 
чинним законодавством України. 

 

16. ПІДПИСИ. 
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