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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України, ЗУ «Про кооперацію», Стату-
ту та визначає види, розмір, порядок та періодичність сплати вступних, членських та інших внесків до ОБСЛУ-
ГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЗАМІСЬКИЙ  КЛУБ»-далі по тексту Кооператив.

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток 
кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а 
також земельної ділянки; 

Вступний внесок - грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов’язана сплатити особа у 
разі  вступу  до кооперативної організації;

Членський внесок  -  грошовий  неповоротний внесок, який періодично сплачується членом кооператив-
ного об’єднання для забезпечення поточної діяльності кооперативного об’єднання; 

Цільовий внесок - грошовий чи інший майновий внесок члена кооперативу,  що  вноситься понад пай до 
спеціального фонду кооперативу  для  забезпечення  виконання  конкретних завдань кооперативу; 

Вступні, членські, цільові та додаткові членські внески є незворотними. Грошові кошти, що надійшли, як 
сплата внесків згідно із цим Положенням, є власністю Кооперативу.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ/СПЛАТИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ 

3.1. Вступні внески

3.1.1. Розмір вступних внесків визначається Кооперативом та є однаковим для кожного члена.

3.1.2. Кожен Член Кооперативу вносить (сплачує) вступний внесок у безготівковій формі, безпосередньо 
на поточний рахунок Кооперативу, шляхом одноразового перерахування 100 % (ста) відсотків від розміру 
вступного внеску, розмір вступного внеску 2500 грн (дві тисячі п’ятсот), протягом (але не пізніше) десяти ка-
лендарних днів з моменту вступу(подання заяви) до Кооперативу. 

3.1.3. У разі повторного вступу до Кооперативу при виключенні з членів Кооперативу, або виходу з членів 
кооперативу повторний вступний внесок в члени Кооперативу становить 13 500 грн (тринадцять тисяч п’ят-
сот).

3.2. Членські внески

3.2.1. Розмір членських внесків затверджуються Кооперативом і може бути визначений як тверда грошова 
сума, що є однаковою для кожного члена, або диференційовано, виходячи з результатів діяльності членів Ко-
оперативу або належного паю. 

3.2.2. Кожен член Кооперативу вносить (сплачує) членські внески у безготівковій формі, безпосередньо на 
поточний рахунок Кооперативу, шляхом перерахування 100 %(ста) відсотків від розміру членського внеску, 
розмір членського внеску 315 грн (триста пятнадцять) 00 коп, протягом (але не пізніше) з першого по десяте 
кожного місяця наступним за місяцем вступу до Кооперативу.

3.3. Цільові внески 

3.3.1. В Кооперативі може бути впроваджено різні види цільових внесків. Розмір та порядок сплати таких 
внесків можуть бути визначені у положеннях, які затверджуються Кооперативом.

3.3.2. Розмір цільового внеску для фінансування конкретних програм визначається та затверджується Ко-
оперативом, виходячи з основних напрямків (планів) діяльності і розвитку Кооперативу і ступеню зацікавле-
ності членів у реалізації цих програм.

3.3.3. Кожен член Кооперативу вносить (сплачує) цільовий внесок у безготівковій формі, безпосередньо 
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на поточний рахунокКооперативу, шляхом перерахування 100 (ста) відсотків від розміру цільового внеску, 
встановленого у порядку, передбаченому цим Положенням. 

3.3.6. Цільові внески сплачуються не пізніше п’яти робочих днів з моментуприйняття рішення Головою Ко-
оперативу про можливість задоволення звернення Учасника/члена.

У Кооперативі передбачені наступні цільові внески:

1) Офіційні платежі та державне мито (розмір визначається індивідуально);

2) Благоустрій прибудинкової території (розмір визначається індивідуально);

3) Перепланування (зміни в проекті будівництва, погодження, кошторис) – 2750 грн(дві тисячі сімсот п’ят-
десят гривень) 00 коп;

4) Виготовлення індивідуального плану розташування електроточок, мережі холодного та гарячого во-
допостачання з фотофіксацією) – 1350 грн (одна тисяча триста пятдесят) 00 коп.

5) Визначення кошторисної вартості додаткових робіт не потребуючих перепланування – 750 грн(сімсот 
п’ятдесят гривень) 00 коп.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ

4.1. Облік сплати внесків членами Кооперативу здійснюється Виконавчим органом Кооперативу. Дані про 
сплату внесків вносяться у спеціальний розділ Єдиного реєстру членів Кооперативу за підсумками кожного 
кварталу, півроку, року. 

4.2. Порядок ведення обліку сплати внесків до Кооперативу може бути визначений окремим рішенням.

4.3. Члени Кооперативу зобов’язані сприяти Виконавчому органу в організації та здійсненні обліку сплати 
внесків і надавати всю необхідну інформацію.

4.4. У платіжному документі, який заповнюється для сплати внеску обов’язково зазначаються вид внеску 
та період часу, за який сплачується такий внесок (якщо сплачується періодичний внесок).

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку несплати або неповної сплати обов’язкових внесків до Кооперативу у встановлені у цьо-
му Положенні строки, член Кооперативу зобов’язаний повідомити Голову Кооперативу про причини неспла-
ти або неповної сплати, у письмовій формі, та зазначити конкретні строки погашення заборгованості. Таке 
повідомлення має бути здійснене не пізніше тридцяти днів з моменту настання строків сплати обов’язкових 
внесків до Кооперативу, визначених згідно із цим Положенням, або з моменту сплати членом Кооперативу 
обов’язкових внесків у неповному розмірі. 

5.2. Відповідальність за несплату або неповну сплату членом Кооперативу обов’язкових внесків є підста-
вою для розірвання зобов’язань та виключення з членів кооперативу, поверненню підлягають лише пайові 
внески.

6. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення затверджується Загальними зборами уповноважених членів. Порядок прийняття рішен-
ня про його затвердження визначається Статутом Кооперативу. 

6.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається загальними зборами членів у 
порядку, визначеному Статутом.

6.3. Якщо в результаті змін законодавства України окремі норми цього Положення вступають у супереч-
ність із законодавством, ці норми втрачають чинність, і до моменту внесення змін до цього Положення органи 
управління та члени Кооперативу керуються чинним законодавством України.


