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Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або 
юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно 
об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, 
пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції 
рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і 
матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою 
задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування

u сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив -
сільськогосподарський кооператив, 
що утворюється шляхом об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб -
виробників сільськогосподарської 
продукції для організації 
обслуговування, спрямованого на 
зменшення витрат та/або збільшення 
доходів членів цього кооперативу під 
час провадження ними 
сільськогосподарської діяльності та 
на захист їхніх економічних інтересів

u сільськогосподарський виробничий 
кооператив -
сільськогосподарський кооператив, 
який утворюється шляхом 
об’єднання фізичних осіб, які є 
виробниками 
сільськогосподарської продукції, 
для провадження спільної 
виробничої або іншої господарської 
діяльності на засадах їх 
обов’язкової трудової участі з 
метою одержання прибутку



Сільськогосподарський 
обслуговуючий 

кооператив (СОК)

Сільськогосподарський 
виробничий кооператив 

(СВК)

u Засновники і члени кооперативу —
фізичні особи та/або юридичні особи Засновники і члени кооперативу— фізичні 

особи 

Форма організації — неприбуткова Форма організації — прибуткова 

Мета створення— організація 
обслуговування, що спрямована на 

зменшення витрат та/або збільшення 
доходів членів кооперативу та на захист 

їхніх економічних інтересів 

Мета створення — спільна виробнича або 
інша господарська діяльність на засадах їх 

обов’язкової трудової діяльності 



Види сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів

Переробні Заготівельно-
збутові Постачальницькі Багато-

функціональні  

Переробка с/г 
сировини, що 
виробляється 

членами 
кооперативу 

Заготівля, 
зберігання, 

передпродажна 
обробка та продаж 

продукції, 
виробленої 

членами таких 
кооперативів 

Закупівля та постачання членам 
кооперативу засобів виробництва, 
матеріально-технічних ресурсів, 
необхідних для виробництва с/г 
продукції та продуктів переробки, 

виготовлення сировини, 
матеріалів та постачання їх 

членам кооперативу 

СОК надають 
своїм членам 
кооперативу 
технологічні, 
транспортні, 
ремонтні, 

будівельні та 
інші послуги 



Членство в СОК
Членами кооперативу можуть бути виробники  с/г продукції —

юридичні та/або фізичні особи, що:

§ Сплатили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених 
загальними зборами кооперативу 

§ Дотримуються вимог статуту

§ Мають право ухвального голосу 

§ Беруть участь у господарській діяльності кооперативу

§ Набувають статусу членів кооперативу після державної 
реєстрації СОК

§ Можуть бути членами кількох СОК, різних за напрямками 
діяльності 



Юридичний статус СОК
u Утворюється і здійснює свою діяльність відповідно до ЗУ «Про 

кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», статуту 
кооперативу, Правил внутрішньогосподарської діяльності 
кооперативу та інших законодавчих та нормативно-правових 
актів

u Кооператив є юридичною особою 

u Здійснює обслуговування членів свого кооперативу не маючи на 
меті одержання прибутку, і є неприбутковою організацією

u Має самостійний баланс, поточні та депозитні рахунки в 
установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, 
бланки, а також знак для товарів і послуг, емблему, що 
зареєстровані відповідно до законодавства

u Може укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, 
нести обов`язки, бути позивачем та відповідачем у суді 



Фонди кооперативу 
u Пайовий фонд— формується за рахунок паїв (у тому числі 

додаткових)членів та асоційованих членів кооперативу

u Неподільний фонд — створюється в обов’язковому порядку і 
формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу 
кооперативу. Не може бути розподілений між членами кооперативу 

u Резервний фонд — створюється за рахунок відрахувань від доходу 
кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, 
безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших надходжень 
для покриття втрат(збитків)

u 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 

u Розміри відрахувань до фондів визначаються рішенням загальних 
зборів. Кооператив веде облік фондів з визначенням пайових і 
цільових внесків кожного члену кооперативу.



Внески 

u Вступні внески — здійснює кожен член кооперативу при вступі до 
нього у грошовій формі у розмірі визначеному Статутом. Є 
обов’язковою умовою членства. Зараховуються у неподільний фонді 
і не повертаються  у разі виходу із кооперативу

u Пайові внески (в грошовій та негрошовій формі) – формуються з паю 
та додаткових паїв. Розмір пайового внеску визначається 
пропорційно до участі члена кооперативу у його господарській 
діяльності відповідно до запланованого обсягу вартості послуг. 
Статутом визначається мінімальний розмір паю. За власним 
бажанням можна вносити додатковий пай в мінімальному розмірі, 
що визначений Статутом. Факт внесення паю підтверджується актом  
приймання-передачі майна після державної реєстрації кооперативу. 
У разі виходу із членів кооперативу чи ліквідації кооперативу його 
члени мають право отримати частку майна пропорційно вартості 
пайового внеску у порядку і в термін, що визнані Статутом. Термін 
отримання частки майна кооперативу не може перевищувати двох 
років. Відлік цього часу починається з 1 січня року, що настає з 
моменту виходу (виключення) із кооперативу. Право власності 
членів кооперативу- фізичних осіб є спадковим. 



Структура органів управління 

u Загальні збори кооперативу — вищий орган 
управління. Вносять зміни і доповнення до Статуту; 
обирають органи управління та комісії шляхом таємного 
голосування; затверджують організаційні та розпорядчі 
документи, вирішують питання членства, реорганізації 
або ліквідації кооперативу. Проводяться щорічно. 
Можуть скликатися позачергово. Член кооперативу має 
лише один голос і не має право його передавати іншій 
особі



Правління кооперативу — обирається на термін, що не 
перевищує п’яти років. Здійснює керівництво 
господарською діяльністю в період між проведенням 
загальних зборів; розробляє та вносить на розгляд 
загальним зборам кооперативу напрями його розвитку; 
приймає рішення про скликання загальних зборів; скликає 
збори та контролює виконання прийнятих ними рішень; 
вирішує питання діяльності кооперативу, виконує інші 
завдання та обов`язки. Має право найняти виконавчого 
директора для оперативного управління кооперативом, 
який не може бути членом кооперативу. Із членів 
правління, які працюють на громадських засадах, 
обирається заступник голови та секретар



Голова кооперативу — очолює правління і обирається 
загальними зборами на термін, що не може бути більше п’яти 
років. Виконує рішення правління, представляє кооператив 
перед третіми особами та у судових органах; забезпечує 
організацію господарської діяльності та здійснює оперативне 
керівництво ним; приймає на роботу та звільняє штатних 
працівників; виконує інші завдання та обов`язки. Голова 
кооперативу підзвітний загальним зборам кооперативу.



Спостережна рада — обирається загальними зборами для 
контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу. До її 
створення весь обсяг її повноважень виконують загальні 
збори. Члени правління чи ревізійної комісії не можуть бути 
обраними членами спостережної ради. Обирається на три 
роки. Члени спостережної ради виконують функції на 
громадських засадах. 
Ревізійна комісія— створюється для контролю за фінансово—
господарською діяльністю кооперативу та обирається 
загальними зборами. Обирається з числа членів кооперативу 
терміном на три роки. Її кількість не менше трьох осіб. Члени 
правління та члени спостережної ради не можуть бути 
членами ревізійної комісії. Комісія підзвітна загальним зборам 



Формування та розподіл фінансових результатів 
господарської діяльності кооперативу

u Дохід кооперативу може формуватися за рахунок: 
u Надходжень від його членів у вигляді оплати за надані послуги у 

процесі виробництва, заготівлі, переробки, постачання с/г продукції 
u Коштів та майна, які надходять у вигляді пасивних доходів
u Субсидій, дотацій, отриманих з державного та/або місцевих 

бюджетів для підтримки кооперативу, державних цільових фондів 
або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, 
допомоги

u Інших не заборонених законом надходжень
u Надходження, одержані кооперативом від збуту (продажу) с/г 

продукції за дорученням членів цього кооперативу, не є його 
доходами. 

u Фінансовим результатом господарської діяльності  (чистим доходом)  
кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської 
діяльності та витратами на її провадження 



Реорганізація та ліквідація Кооперативу 

u Реорганізація кооперативу можлива лише у 
створення іншого кооперативу. Майно, всі права  і 
обов`язки переходять до правонаступника.

u Ліквідація кооперативу відбувається за рішенням 
загальних зборів кооперативу, у разі якщо його 
кількість  членів буде меншою трьох та за рішенням 
суду.



Алгоритм дій при утворенні кооперативу

1. Скликання зборів потенційних членів кооперативу.

2. Підписання протоколу намірів про утворення кооперативу. Створення 
ініціативної групи. Вивчення та аналіз ризиків, підготовка Статуту, 
бізнес-плану, розпорядчих документів

3. Проведення установчих зборів. Затвердження статуту та інших 
нормативних документів кооперативу.  Обрання органів управління. 

4. Державна реєстрація кооперативу. Відкриття рахунків

5. Прийняття засновників у члени кооперативу. Внесення внесків

6. Здійснення інших розпорядчих та організаційних заходів 



Лист	ДФС	від	28.03.2017	№6311/6/99-99-15-02-02-15

u Державна	фіскальна	служба	України	розглянула	лист	щодо	визнання	
обслуговуючого	кооперативу	платником	податків	та	оподаткування	
операцій	по	передачі	майнових	прав	та,	керуючись	ст.	52	Податкового	
кодексу	України	(далі	– Кодекс),	повідомляє:

u Обслуговуючий	кооператив	– це	кооператив,	який	утворюється	шляхом	
об’єднання	фізичних	та/або	юридичних	осіб	для	надання	послуг	
переважно	членам	кооперативу,	а	також	іншим	особам	з	метою	
провадження	їх	господарської	діяльності.	Обслуговуючі	кооперативи	
надають	послуги	іншим	особам	в	обсягах,	що	не	перевищують	20	відс.	
загального	обороту	кооперативу	(Закон	України	«Про	кооперацію»	від	10	
липня	2003	року	№	1087-IV	(далі	– Закон	№	1087).

u Відповідно	до	п.п.	133.1.1	п.	133.1	ст.	133	Кодексу	платниками	податку	на	
прибуток	підприємств	з	числа	резидентів	є	суб’єкти	господарювання	–
юридичні	особи,	які	провадять	господарську	діяльність	як	на	



території	України,	так	і	за	її	межами,	крім	неприбуткових	підприємств,	установ	
та	організацій,	і	суб’єктів	господарювання,	що	застосовують	спрощену	систему	
оподаткування,	обліку	та	звітності.Водночас	відповідно	до	п.	133.4	ст.	134	
Кодексу	не	є	платниками	податку	неприбуткові	підприємства,	установи	та	
організації	у	порядку	та	на	умовах,	встановлених	цим	пунктом.Згідно	з	п.п.	
133.4.1	п.	133.4	ст.	133	Кодексу	неприбутковим	підприємством,	установою	та	
організацією	є	підприємство,	установа	та	організація	(далі	– неприбуткова	
організація),	що	одночасно	відповідає	таким	вимогам:утворена	та	
зареєстрована	в	порядку,	визначеному	законом,	що	регулює	діяльність	
відповідної	неприбуткової	організації;
установчі	документи	якої	(або	установчі	документи	організації	вищого	рівня,	на	
підставі	яких	діє	неприбуткова	організація	відповідно	до	закону)	містять	
заборону	розподілу	отриманих	доходів	(прибутків)	або	їх	частини	серед	
засновників	(учасників),	членів	такої	організації,	працівників	(крім	оплати	їх	
праці,	нарахування	єдиного	соціального	внеску),	членів	органів	управління	та	
інших	пов’язаних	з	ними	осіб.	Для	цілей	цього	абзацу	не	вважається	розподілом	
отриманих	доходів	(прибутків)	фінансування	видатків,	визначених	п.п.	133.4.2	п.	
133.4	ст.	133	Кодексу;



установчі	документи	якої	(або	установчі	документи	організації	вищого	рівня,	
на	підставі	яких	діє	неприбуткова	організація	відповідно	до	закону)	
передбачають	передачу	активів	одній	або	кільком	неприбутковим	
організаціям	відповідного	виду	або	зарахування	до	доходу	бюджету	у	разі	
припинення	юридичної	особи	(у	результаті	її	ліквідації,	злиття,	поділу,	
приєднання	або	перетворення).	Положення	цього	абзацу	не	поширюється	на	
об’єднання	та	асоціації	об’єднань	співвласників	багатоквартирних	
будинків;внесена	контролюючим	органом	до	Реєстру	неприбуткових	установ	
та	організацій	(далі	– Реєстр).Обов’язковою	умовою	для	неприбуткових	
організацій	є	використання	своїх	доходів	(прибутків)	виключно	для	
фінансування	видатків	на	своє	утримання,	реалізації	мети	(цілей,	завдань)	та	
напрямів	діяльності,	визначених	установчими	документами	(п.п.	133.4.2	п.	
133.4	ст.	133	Кодексу).Отже,	якщо	обслуговуючий	кооператив	відповідає	
вимогам,	встановленим	підпунктами	133.4.1	та	133.4.2	п.	133.4	ст.	133	Кодексу,	
то	такий	кооператив	не	є	платником	податку	на	прибуток.ПДВ	є	
загальнодержавним	податком,	справляння	якого	в	Україні	здійснюється	за	
нормами,	встановленими	Кодексом	(ст.	9	Кодексу).



Пай	– це	майновий	поворотний	внесок	члена	(асоційованого	члена)	кооперативу	у	
створення	та	розвиток	кооперативу,	який	здійснюється	шляхом	передачі	кооперативу	
майна,	у	тому	числі	грошей,	майнових	прав,	а	також	земельної	ділянки	(ст.	2	Закону	№	
1087).Відповідно	до	п.п.	134.1.1	п.	134.1	ст.	134	Кодексу	об’єктом	оподаткування	податку	на	
прибуток	є	прибуток	із	джерелом	походження	з	України	та	за	її	межами,	який	визначається	
шляхом	коригування	(збільшення	або	зменшення)	фінансового	результату	до	
оподаткування	(прибутку	або	збитку),	визначеного	у	фінансовій	звітності	підприємства	
відповідно	до	національних	положень	(стандартів)	бухгалтерського	обліку	або	
міжнародних	стандартів	фінансової	звітності,	на	різниці,	які	виникають	відповідно	до	
положень	Кодексу.Кодексом	не	передбачено	різниць	для	коригування	фінансового	
результату	до	оподаткування	за	операціями	із	передачі	майнових	прав	(у	зв’язку	із	
викупом)	члену	кооперативу	(юридичній	або	фізичній	особі)	щодо	квартири,	іншої	будівлі,	
споруди	або	приміщення	кооперативу.Отже,	такі	операції	відображаються	згідно	з	
правилами	бухгалтерського	обліку.Регулятором	з	питань	методології	бухгалтерського	
обліку	та	фінансової	звітності	виступає	Міністерство	фінансів	України,	яке	затверджує	
національні	положення	(стандарти)	бухгалтерського	обліку,	інші	нормативно-правові	акти	
щодо	ведення	бухгалтерського	обліку	та	складання	фінансової	звітності	(п.	2	ст.	6	Закону	
України	«Про	бухгалтерський	облік	та	фінансову	звітність	в	Україні»).Таким	чином,	з	питань	
відображення	в	бухгалтерському	обліку	інформації	про	передачу	майнових	прав	(у	зв’язку	
із	викупом)	щодо	квартири,	іншої	будівлі,	споруди	або	приміщення	кооперативу	та	її	
розкриття	у	фінансовій	звітності	доцільно	звернутись	до	Міністерства	фінансів	України.



Дякую за увагу!


