
ДОГОВІР №_____ 
Про членство та сплату вступного внеску 

м. Київ                                                                                                      «____» _______________  2013 р. 

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „НОВА ЕРА - 108” в особі Голови Правління 

Мохова Олексія Никодимовича, діючого на підставі Статуту та Положень (далі по тексту - 

„Кооператив”), з однієї сторони, та асоційованого члену _____________________________________ 

_______________________________(далі за текстом - Пайовик), з іншої сторони, що спільно 

іменуються Сторони уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором «Кооператив” зобов’язується прийняти до складу членів «Кооперативу” 

Пайовика і належним чином оформити його членство відповідним рішенням «Кооперативу” або 

іншого уповноваженого органу, а Пайовик зобов’язується внести на банківський рахунок, або в касу  

вступний внесок в розмірі 50 (п’ятдесят) грн. та отримати членський квиток, а також сплачувати 

членські внески у розмірі 180 (сто вісімдесят) грн. на місяць, та виконувати  зобов’язання  

встановлені статутними документами «Кооперативу”. 

1.2. Пайовик набуває членство у «Кооперативі” з моменту подачі ним заяви встановленого зразка і 

сплати вступного та членського внесків в порядку встановленому статутними документами 

«Кооперативу”. 

1.3. У разі несплати Пайовиком членського внеску після спливу трьох місяців з моменту підписання 

Договору, членство у «Кооперативі” автоматично припиняється, за рішенням комітету з питань 

членства, погодженого з Головою Правління. 

1.4. Пайовик, ставши членом «Кооперативу”, має право користуватися будь - якою програмою 

«Кооперативу”, затвердженою Загальним зборами (головою Правління) пайовиків. Взявши участь в 

програмі «Кооперативу”, він приймає на себе зобов’язання по її виконанню. 

1.5. Сторонами погоджено, що вступний та членський внесок використовуються на розвиток і 

утримання  «Кооперативу»,  є безповоротними і поверненню не підлягають. 

1.6. Членство в «Кооперативі” не може бути припинено до виконання Пайовиком усіх його 

зобов’язань перед іншими членами «Кооперативу”, по Програмах кооперативу в яких він приймав 

участь. 

 

2. ПРАВА СТОРІН 

Сторони мають право один по відношенню до одного: 

2.1 В односторонньому порядку розірвати Договір внаслідок невиконання (неналежного виконання) 

Стороною умов цього Договору та положень Статуту «Кооперативу”, виконавши усі розрахунки між 

собою. 

2.2. Сторони мають право на отримання інформації про діяльність один одного, пов’язаної з 

членством у «Кооперативі” 

2.3. «Кооператив” має право: 

2.3.1. Виключати Пайовика з членів «Кооперативу” за порушення ним умов Договору про членство 

та статутних документів «Кооперативу”. 

2.4. «Кооператив” зобов'язується: 

2.4.1. Приймати від Пайовика вступні, членські, пайові та додаткові внески відповідно до рішень 

зборів пайовиків, затверджених програм, даного Договору, а також Статуту «Кооперативу”. 

2.4.2. Повернути Пайовику внесені пайові внески, які відповідно до законодавства України та 

статуту «Кооперативу”, рішень загальних зборів «Кооперативу” є поворотним у визначені терміни та 

розмірах, передбачених відповідними договорами між Сторонами. 

2.5. Пайовик має право: 

2.5.1. Отримати документ, що підтверджує його членство у «Кооперативі”. 

2.5.2. Користуватись всіма правами члена «Кооперативу”. 

2.5.3. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів і Правління «Кооперативу”. 

2.6. Пайовик зобов’язаний: 

2.6.1. Дотримуватися положень Статуту «Кооперативу”, рішень Загальних зборів пайовиків, інших 

органів управління та контролю «Кооперативу”, умов даного Договору та цільових програм 

«Кооперативу”. 

2.6.2. Своєчасно сплачувати членські внески в розмірах та термінам, визначених даним Договором. 

2.6.3. При зміні місця проживання (місця знаходження), телефонних номерів та інших реквізитів 

Пайовик зобов’язаний протягом трьох днів письмово повідомити про це «Кооператив”. 



 

З. ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ 

3.1. Внески  сплачуються  в касу «Кооперативу”, або перераховується на банківський рахунок 

«Кооперативу” через установи банків за визначеними реквізитами Пайовиком протягом одного 

банківського дня з моменту підписання даного договору. 

3.2. На підтвердження сплати внеску Пайовик повинен зберігати і надати при потребі органам 

«Кооперативу” належним чином оформлений платіжний документ - касовий чек, корінець 

прибуткового касового ордеру, тощо. 

 

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

4.1. Даний Договір набирає сили з моменту його підписання і діє протягом членства Пайовика у 

«Кооперативі”. 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Даний Договір складений Сторонами при повному розумінні його умов і термінології 

українською мовою в 2-х (двох)  примірниках, кожна із яких має однакову юридичну чинність - по 

одному для кожного із Сторін. 

6. ДАНІ СТОРІН 

6.1. ДАНІ ПРО  КООПЕРАТИВ:                                                                 

1. Найменування :    ЖБК „НОВА ЕРА - 108” 

2. Ідентифікаційний код:  38729851 

3. Адреса: 02160, м.Київ, вул.Каунаська, б. 12/2,  кв. 8 

4. Банківські реквізити: р/р 26004052613143в КРУ КБ „Приватбанк” , МФО 320649 

 

6.2. ДАНІ ПРО ПАЙОВИКА: 

1. П.І.П.: ______________________________________________________________________________ 

2. Відомості про документ, що засвідчує особистість  

найменування документа: ________________________________________________________________ 

серія та  номер документа: _______________________________________________________________ 

дата видачі документа: __________________________________________________________________ 

найменування органу, що видав документ: __________________________________________________ 

3. Ідентифікаційний код: _________________________________________________________________ 

4.Адреса проживання: ___________________________________________________________________ 

5. Телефон: ____________________________________________________________________________ 

 

ПІДПИСИ СТОРІН ДОГОВОР 

 

        Голова правління кооперативу                                  Пайовик 

        Мохов О.Н.                                                                   ___________________________ 

        

       __________________________                                    ___________________________                     
      
           м.п. 
 
 
 

 

Пайовик отримав один примірник договору 

 

______________________________________ 
            ( дата отримання, підпис пайовика ) 

             
 


