Протокол № 1
Установчих зборів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
"________________________________"
с. ____________ ___________ району ____________ області
____ ___________2013 року

Присутні - _______ осіб – мешканців села __________________.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про
створення
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу
"____________________________".
2. Про
затвердження
Статуту
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу "______________________________".
3. Про вибори Голови правління кооперативу та засновників (правління) кооперативу.
4. Призначення відповідального (-их) за державну реєстрацію кооперативу.
5. Визначення
та
затвердження
юридичної
адреси
сільськогосподарського
обслуговуючого кооперативу "_______________________________".
6. Обговорення графіку приймання заяв про вступ до кооперативу, розміру вступних внесків та
проекту "Правил внутрішньої господарської діяльності кооперативу".
Голосували: за - _______; проти - ________; утримались - _____.
ПЕРШЕ ПИТАННЯ
Слухали: ________________, який (-а) запропонував (-ла) створити сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив, який би допоміг зняти всі проблеми щодо надання послуг з
………….. 1 членам домогосподарств, які знаходяться на території ____________________
сільської ради.
Постановили: керуючись чинним законодавством України - створити сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив "_____________________________".
Голосували: за - ______; проти - ________; утримались - _______.
ДРУГЕ ПИТАННЯ:
Слухали: ________________, який (-а) запропонував (-ла) затвердити Статут
Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "___________________________" та
ознайомив збори з проектом Статуту.
Постановили: затвердити Статут сільськогосподарського обслуговуючого
"________________________________" в запропонованій редакції.

1

кооперативу

Вказати перелік послуг, які вказані у проекті Статуту і які були затверджені Зборами ДГ. Під час
обговорення на Установчих зборах, зазначений перелік може бути уточненим.

Голосували: за - ______; проти - _______; утримались - ______.
ТРЕТЄ ПИТАННЯ:
Слухали:
_______________________,
який
запропонував
присутнім
обрати
____________________________________ Головою правління кооперативу та громадян:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
…
членами правління кооперативу, яким Зборами
кооперативу у якості засновників.

доручається

представляти

інтереси

Постановили обрати:
головою правління кооперативу - ___________________________, який (-а) проживає за
адресою: _______________________________, паспорт № ____ серія ____, виданий
"_____"____________________________________________,
ідентифікаційний код ________________________________.
засновниками кооперативу (членами правління) громадян України:
1. _______________________________, який (-а) проживає за адресою:
П.І.Б. (повністю)

_______________________________,
паспорт
№
____
серія
____,
"____"_______________________________________________________________,
ідентифікаційний код ________________________________.
2. ___________________________________, який (-а) проживає за адресою:

виданий

П.І.Б. (повністю)

_______________________________,
паспорт
№
____
серія
____,
"____"______________________________________________________________,

виданий

3. ___________________________________, який (-а) проживає за адресою:
П.І.Б. (повністю)

_______________________________,
паспорт
№
____
серія
____,
"____"______________________________________________________________,
4. …
Всі вищевказані особи надали свою згоду на вступ до кооперативу 2.
Голосували: за - _______; проти - _________; утримались - _______.

2

Обрані особи мають надати заяву про вступ до СОК у письмовому вигляді.

виданий

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ:
Слухали: ______________, який (-а) запропонував (-ла) доручити провести державну
реєстрацію
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу
3
"_________________________" гр. __________________________ , а також уповноважити його
(-її,) на здійснення інших дій, пов'язаних з представництвом кооперативу перед державними
та іншими організаціями та підприємствами з метою реєстрації кооперативу в органах
Державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, Фондах соціального страхування (від
нещасних випадків, тимчасової втрати працездатності та по безробіттю), виготовленням
печаток та штампів кооперативу, відкриття банківських рахунків та здійснення інших
необхідних дій.
Постановили: громадянину ______________________, :
провести
державну
реєстрацію
Сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу "_________________________________";
здійснити реєстрацію кооперативу в органах Державної податкової інспекції,
Пенсійному
фонді,
Фондах
соціального
страхування
(від
нещасних
випадків,
тимчасової втрати працездатності та по безробіттю);
виготовити печатку та штамп(-и) кооперативу;
відкрити банківський рахунок в банківській установі;
здійснити від імені кооперативу інші дії, необхідні для створення умов початку
діяльності кооперативу.
Голосували: за - ________; проти - _________; утримались - ______.
П'ЯТЕ ПИТАННЯ:
Слухали: __________________________, який запропонував юридичну адресу кооперативу - своє
місце проживання 4.
Постановили:
Затвердити
юридичну
адресу
сільськогосподарського
обслуговуючого
кооперативу "__________________________": _____________________________________________
Голосували: за - ________; проти - _________; утримались - ______.
ШОСТЕ ПИТАННЯ:
Слухали: __________________________, який (-а) пояснив (-ла), що для реєстрації кооперативу
необхідно здійснити відповідні витрати в розмірі ________ гривень5 та запропонував (-ла)
3

На випадок хвороби чи інших непереборних обставин особа, якій доручено реєстрацію, може надати
нотаріально завірену довіреність членам правління (одній/двом особам), які зможуть представляти інтереси
СОК.
4
В разі укладання договору/отримання дозволу від інших юридичних осіб на використання юридичної
адреси – вказати та прикласти копію документів до пакету для реєстрації.

розділити зазначену суму пропорційно кількості членів кооперативу. Зазначений внесок буде
збиратися під час приймання заяв про вступ.
__________________________, який (-а) доповів (-ла) про основні положення проекту "Правил
внутрішньої господарської діяльності кооперативу" та запропонував (-ла) до обговорення.
__________________________, який (-а) доповів (-ла) про відповідального, графік та місце
збирання заяв та запропонував (-ла) бажаючим отримати бланки у секретаря зборів (президії).

Постановили: затвердити обсяг установчих внесків у розмірі _____ гривень з члена кооперативу.
Після завершення реєстрації кооперативу доопрацювати "Правила внутрішньої господарської
діяльності кооперативу", та на наступних загальних зборах затвердити їх та обрати склад
Наглядової ради та ревізійної комісії. Попередню дату наступних зборів призначити на "_____"
___________ 2013 року.
Встановити відповідальним за збирання та реєстрацію заяв – гр. __________________________,
місцем збирання заяв ____________________.
Голосували: за - ________; проти - _________; утримались - ______.

Підписи засновників:

1. ___________

_________________________

2. ___________

_________________________

(підпис)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

3. ___________
(підпис)

4.

(ініціали, прізвище)

_________________________
(ініціали, прізвище)

…….

Голова правління:
___________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Заява про вступ члена
Я, що нижче підписався, ___________________________________________________
(ПІБ фізичної особи або назва та реєстраційний номер юридичної особи)

Член особистого селянського господарства, який мешкає за адресою
_________________________________________________________________________
(адреса)

ознайомившись із Статутом та Правилами внутрішньої господарської діяльності
багатофункціонального обслуговуючого кооперативу "____________________", заявляю про свій
намір6:
• виконувати вимоги Статуту та правил внутрішньої господарської діяльності;
• зобов’язатись, за умови згоди кооперативу (і після схвалення моєї кандидатури), постачати
________
% (мінімум 50%) від обсягів виробництва __________ (уточнити вид
продукції), закуповувати ___% (мінімум 50%) матеріально-технічних засобів виробництва,
необхідних для мого господарства;
• використовувати сільськогосподарську техніку та обладнання кооперативу в таких обсягах:
-________________: __гектарів на рік7;
-________________: __гектарів на рік тощо.
Це зобов’язання береться на___________ років8 і поновлюється автоматично, за винятком
випадку скасування зобов’язань, про яке я зобов’язуюсь повідомити за шість місяців до закінчення
їх строку;
•сплатити пайовий внесок у розмірі _______________ гривень.
Порядок сплати такий:
____ % — протягом місяця після схвалення моєї кандидатури правлінням;
_____% — до "____" ________ 201_ після схвалення моєї кандидатури правлінням;
— залишок — до "____" ________ 201_ наступного року після схвалення кандидатури
правлінням;
• зобов’язатись, що при зміні місця господарювання або виходу на пенсію паї у кооперативі
будуть передані новому власнику господарства на умовах, визначених у правилах внутрішньої
господарської діяльності.

_________________
Дата

6

__________________________
Підпис

Текст коригується відповідно до видів діяльності СОК
Для кожного виду діяльності вказувати конкретні обсяги.
8
З метою забезпечення сталості кооперативу, термін має бути більшим ніж один рік.
7

