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ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ № 180505 

 

 
м. Київ                                                                                                                               "05" травня 2018 р. 

 

 

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

особі заступника голови Любовецької Людмили Миколаївни, що діє на підставі Статуту 

та Протоколу № 7-2 від 05.05.2018 р. загальних зборів учасників правління, з однієї 

сторони, 

та 

Благодійна організація "РЕСУРСНИЙ ФОНД" (надалі – ФОНД)  в особі голови 

Петроченкова Валентина Георгійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, 

іменовані далі разом Сторони, 

уклали цей Договір про наступне. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1.1. Основні задачі ТОВАРИСТВА: 

- задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів 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 (п. 3.5 Статуту) 

- 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 суб’єктів кооперації, 

збільшення робочих місць, самозабезпечення, самоорганізація, поповнення бюджету, 

зменшення соціального напруження та можливості об’єднання розрізненого суспільства; 

- створення кооперації громадянського суспільства на первинному рівні малої і 

середньої економіки - Мережі Дільничних відділень (кооперативи чи споживчі 

товариства) і Постачально-заготівельних контор (ПЗК) "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" 

(надалі разом – МЕРЕЖА) http://st-nk.site/; 

- створення якісної та доступної системи постачання продуктів та надання послуг 

першої необхідності для покращення та полегшення життя громади; 

- формування при Дільничних відділеннях місцевих 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), http://system.mozello.ru/; 

- створення кооперації індустріальної економіки з малим і середнім 

підприємництвом інтелектуального рівня, міжнародна науково-технологічна міжгалузева 

кооперація - Міжнародна науково-технологічна програма "ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО" 

(надалі – ПРОГРАМА), http://ecoprofit.mozello.ru/home-1/; 

- створення Електронної економічної платформи  бухгалтерського і господарського 

обліку, виробничих і споживчих відносин членів "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" (надалі – 

http://st-nk.site/
http://system.mozello.ru/
http://ecoprofit.mozello.ru/home-1/
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ПЛАТФОРМА), як об’єднуючого інструменту програм і проектів НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ всіх рівнів організації громадян і їх господарських структур. 

 

1.2. Основні задачі ФОНДУ,  

визначені Статутом ФОНДУ і «Положенням про фонди Споживчого товариства 

«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» від 04.10.2017 р.: 
- довірче управління Фондом ресурсного забезпечення членів Споживчого 

товариства "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" (п 7.1 Статуту); 

- фінансування програм і проектів науково-технічного розвитку альтернативних 

видів енергії, енергозбереження, утилізації відходів виробництва і споживання, 

соціального забезпечення і захисту, екологічної безпеки і рекреації територій, сприяння 

розвитку і децентралізації територіальних громад (п 7.2 Статуту); 

- персональна дольова участь членів кооперації у розвитку ФОНДУ, оборотній 

фінансово-економічний зв’язок з членами кооперації (краудінвестинг) (п 7.3 Статуту); 

- створення Фонду нематеріального активу членів народної кооперації України, 

розміщення його активів на торгових площадках, збір, збереження і довірче використання 

отриманих за рахунок довірчого управління коштів членів кооперації (п 7.4 Статуту); 

 

1.3. Сторони усвідомлюють свою незалежність у питаннях індивідуальної поточної 

господарської діяльності. Сторони не відповідають по зобов’язаннях одна одної перед 

третіми особами окрім тих зобов’язань, що визначені цим Договором. 

1.4. Сторони Договору мають на меті одержання спільних позитивних 

результатів соціального і економічного розвитку громадянського суспільства ( п 7.4 

Статуту); 

1.5. 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, а саме: 

2.1. ФОНД стає учасником споживчої кооперації шляхом приєднання http://st-

nk.site/priiednannia на правах асоційованого члена - юридичної особи. 

2.2. ТОВАРИСТВО передає, а ФОНД приймає в часткове господарське і фінансове 

управління програми і проекти ТОВАРИСТВА у складі програм: МЕРЕЖА, СИСТЕМА, 

ПРОГРАМА, ПЛАТФОРМА. Перелік програм не вичерпний, буде оновлюватись у 

процесі розвитку та включатись у предмет Договору по мірі їх створення.  

Господарське і фінансове управління передбачає: збір коштів, їх використання на 

витрати програм і проектів; одержання прибутків від діяльності НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ, їх реінвестиція у програми і проекти; розподіл коштів по спеціалізованих 

фондах розвитку і соціального забезпечення громадян. 

2.3. Програми МЕРЕЖА, СИСТЕМА, ПРОГРАМА базуються на оприлюднених 

матеріалах цих програм. Програми базуються на ПЛАТФОРМІ - Електронній економічній 

платформі  бухгалтерського і господарського обліку, виробничих і споживчих відносин 

членів "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ". Розробка, впровадження, вдосконалення і 

модернізація (розвиток) ПЛАТФОРМИ відбуваються паралельно (одночасно) з іншими 

програмами, відповідають їх потребам, потребам суспільства до цих програм. 

2.4. Початок роботи з впровадження починається із створення ПЛАТФОРМИ  і на її 

базі - МЕРЕЖІ. 

2.5. Програми ПЛАТФОРМА і МЕРЕЖА виконуються на основі і у відповідності до 

Наукового твору "ЕКОНОМІКА НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ" під авторством членів 

http://st-nk.site/priiednannia
http://st-nk.site/priiednannia
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правління ТОВАРИСТВА і ФОНДУ, зареєстрованим у відповідності до чинного 

законодавства. Цей науковий твір являє собою Нову економічну модель застосування 

новітніх інформаційних технологій для вирішення економічних, соціальних і екологічних 

проблем територіальних громад України.  

Нематеріальний актив (НМА) авторського твору на підставі Ліцензійного договору і 

Акту передачі-прийому ставиться на баланс ФОНДУ і є підставою для виплати авторам 

авторської винагороди у вигляді роялті у відповідності до діючого законодавства. Витрати 

забезпечення Ліцензійного договору відносяться на витрати проектів. 

2.6. Початок роботи над програмами СИСТЕМА і ПРОГРАМА та іншими 

проводиться аналогічно (п. 2.5 Договору) програмам ПЛАТФОРМА і МЕРЕЖА. 

2.7. Тактичні питання впровадження і розвитку програм вирішуються на загальних 

зборах правління ТОВАРИСТВА і ФОНДУ, реєструються відповідними спільними 

протоколами зборів учасників.  

2.8. Управління програмами здійснюється головою правління ТОВАРИСТВА і 

ФОНДУ. Оперативне управління головою правління може частково, періодично і 

функціонально передаватись найманим особам – спеціалістам відповідних галузей, 

фахових спеціальностей і областей професійних знань. 

2.9. Основна мета ПЛАТФОРМИ і МЕРЕЖІ першого етапу розвитку – створення 

місцевих і централізованого фонду ресурсного забезпечення. Місцеві ресурсні фонди 

створюються і використовуються виключно Дільничними відділеннями НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ на власних чи відокремлених балансах. Централізований Фонд ресурсного 

забезпечення створюється  на балансі ФОНДУ. Сторони разом розробляють Порядок 

створення, управління, використання і розвитку Фонду ресурсного забезпечення. 

2.10. ФОНД на базі ПЛАТФОРМИ забезпечує Місцеві Фонди ресурсного 

забезпечення функціями управління і використання у відповідності до Принципів 

економічного регулювання всередині НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.  

2.11. ТОВАРИСТВО за умов компенсації витрат веде супровід, консультації, 

просвітницькі та навчальні роботи, методологічний розвиток та організаційний супровід 

спільних програм і проектів.  

2.12. ТОВАРИСТВО створює і організаційно підтримує розгорнуту багаторівневу 

структуру ПЛАТФОРМИ і МЕРЕЖІ.  

2.13. ТОВАРИСТВО забезпечує МЕРЕЖУ посвідченнями членів «НАРОДНОЇ 

КООПЕРАЦІЇ». 

2.14. ФОНД веде нагляд, контроль та використання коштів внутрішнього обігу 

«НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ». 

 

3. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ СТОРІН. 

 

3.1. Фінансові відносини Сторін у повсякденній практиці ведення господарської 

діяльності незалежні. 

3.2.  ФОНД напряму сплачує витрати постачальників ТОВАРИСТВА по договорах та 

рахунках, що відносяться до витрат програм. 

3.3.  ФОНД з коштів програм сплачує прямі витрати утримання ТОВАРИСТВА, 

включно компенсацію винагороди за працю, відрахування і податки, передбачені 

державою.  

3.4. Прибутки програм і проектів формуються на балансі ФОНДУ, витрачаються у 

відповідності до Статуту, на утримання ФОНДУ, розрахунки по договорах, реінвестиції у 

розвиток програм і проектів, на соціальні потреби громадян. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
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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 

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

місцем знаходження. 

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 «Рaperless» 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 питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 

6.5. Договір складений на 4 (чотирьох) аркушах 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 

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 

 Благодійна організація  

"РЕСУРСНИЙ ФОНД"  
 

Юр. Адреса: Україна, 08292, Україна, Київська обл., 

м. Буча, вул. Пушкінська, 59-б, офіс 137 

ЄДРПОУ: 14360570 

п/р: № 26000052691244  

в ПАТ КБ "ПриватБанк", м. Київ 

МФО: 320649 

Тел.: +38-0674073537 

E-mail: sbi@i.com.ua 

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

