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Позитивні зрушення в сільському господарстві, які розпочалися в 2000 році,
поки що не забезпечили належного поліпшення умов життєдіяльності та реальних доходів селян. У сільській місцевості сьогодні проживає 14,4 млн. осіб, з
яких 4,9 млн. осіб (34%) зайняті у сільськогосподарському виробництві. Менше
800 тис. осіб (16,3% зайнятого населення) є найманими працівниками сільськогосподарських підприємств, ще 840 тис. осіб (17,1%) працює в галузях сільської
соціальної інфраструктури, а решта (біля 67%) – це безробітні, які працюють
виключно в особистих селянських господарствах, присадибних та садовогородніх ділянках. Дрібні сільськогосподарські товаровиробники виробляють
понад 55% сільськогосподарської продукції, в тому числі 80-95% трудомісткої
(молоко, картопля, овочі і фрукти). При цьому продуктивність в особистих селянських (4,3 млн.) та фермерських (41 тис.) господарствах у 7 разів нижча, ніж
в розвинутих країнах світу.
Дрібні сільськогосподарські товаровиробники практично не мають навиків
роботи на організованому ринку та шляхів виходу на нього; не мають доступу
до кредитних ресурсів, нових технологій, знань та інформації. Сільські громади належним чином не згуртовані для спільного господарювання і вирішення
соціальних питань, органи місцевого самоврядування практично виключені з
розбудови сільської інфраструктури. Це стає причиною виникнення проблеми
бідності на селі.
В таких умовах особливо актуальним є об’єднання дрібних сільськогосподарських товаровиробників у кооперативні обслуговуючі формування. За період з
2001 по 2013 роки кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
збільшилась на 20,6% (з 734 до 885 одиниць). Найбільша їх кількість налічується
у Житомирській області – 105, Вінницькій – 84, Івано-Франківській – 71. Членами
цих об’єднань є понад 20 тисяч осіб. У їхньому користуванні знаходиться 19,1 тис.
га посівних площ, 20,7 тис. голів корів.
На підтримку розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації спрямована низка нормативно-правових актів останніх років: Стратегія розвитку
аграрного сектору економіки на період до 2020 року, схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р; нова редакція Закону
України від 20 листопада 2012 року № 5495-VI «Про сільськогосподарську кооперацію», накази Мінагрополітики України від 21 травня 2013 року № 315 «Про
затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу» та від 30 жовтня 2013 р. № 643 «Про затвердження Примірних правил
внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу». На зниження податкового навантаження спрямована і законотворча діяльність, зокрема зареєстрований Верховною Радою України 17 квітня 2014
законопроект № 4731 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільськогосподар-
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ської продукції, яка виробляється особистими селянськими господарствами та
реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи)».
Незважаючи на певні зрушення у сфері нормативно-правового регулювання
обслуговуючої кооперації, у сільській місцевості все ще відсутнє достатнє розуміння її суті та її переваг. Формування кооперативної моделі розвитку сільського
господарства продовжує стримуватися такими факторами, як недосконалість податкової, фінансово-кредитної політики держави щодо стимулювання діяльності
сільськогосподарських кооперативів, недосконалість механізмів надання їм державної підтримки та неузгодженість чинної законодавчої бази.
В той же час практичний досвід господарювання на селі вказує на те, що сільськогосподарська кооперація є найбільш прийнятною формою самоорганізації
дрібних сільськогосподарських товаровиробників і сільського населення, яка
спрямована на самозахист їхніх соціально-економічних прав та самооборону від
монополістів і нечесної конкуренції. Саме невеликі фермерські та особисті селянські господарства є найбільш складною і найменш захищеною групою сільськогосподарських товаровиробників, яка потребує об’єднання зусиль для ведення
господарської діяльності та відстоювання їхніх інтересів.
На сьогоднішній день об’єднання дрібних товаровиробників у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи слід розглядати як спосіб спільного вирішення
цілого ряду проблем сільського буття, а саме:
• цивілізоване забезпечення своїх господарств необхідними матеріальнотехнічними ресурсами – пальним, агрохімікатами, кормами, молодняком худоби та птиці, сортовим насінням, розсадою овочевих культур, саджанцями
дерев та інше;
• високотехнологічне обслуговування сільськогосподарського виробництва –
обробіток земельних ділянок, сівба і обробіток сільськогосподарських культур, збирання врожаю, його первинна обробка та підготовка до реалізації;
• формування товарних партій виробленої продукції та допомога у вигідному
її включенню до маркетингового ланцюга;
• відродження та розвиток соціальної сфери села;
• навчально-просвітницька робота;
• вирішення питань підвищення продуктивності ведення господарства, підвищення безпеки і якості сільськогосподарської продукції через впровадження нових технологій, сортів, племінної справи тощо;
• вирішення питання розвитку (розбудови інфраструктури) своєї громади.
Практика свідчить, що селяни згодні об’єднуватися для спільного вирішення
сільських проблем, але на їх шляху знаходиться багато вище перелічених перешкод, до яких слід додати відсутність інструктивних матеріалів, які пояснюють
Розділ 3

Бухгалтерський облік у СОК
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норми цивільного, господарського, податкового та бухгалтерського законодавства. Тому при розробці цих рекомендацій було взято за мету надати допомогу
керівникам і бухгалтерам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
щодо організації господарської діяльності кооперативів шляхом використання
Договорів доручення, документального оформлення операцій по їх виконанню,
бухгалтерського обліку та оподаткування.
Методичні рекомендації призначені для використання в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (СОК), які надають своїм членам послуги по
заготівлі молочної сировини, здійснюють її реалізацію та проводять розрахунки
по вартості сировини і наданих своїм членам послуг. У цих Методичних рекомендаціях основна увага присвячена розгляду питань правового регулювання, обліку і оподаткування послуг СОК із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції (молока). Коротко розглянуті питання обліку пайового та неподільного фондів,
грантів та інших видів цільового фінансування, витрат та калькулювання собівартості послуг, доходів та результатів діяльності.
З метою полегшення сприймання матеріалу схеми взаємодії та розрахунків
між СОК та їхніми членами зображено графічно. Юридичне оформлення відносин
розкрито в запропонованих договорах. Для відображення операцій в бухгалтерському обліку використовуються таблиці. Методичні рекомендації базуються на
чинних нормах цивільного, господарського, бухгалтерського та податкового законодавства.
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ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТА РОЗРА
ХУНКІВ ЗА ПОСЛУГИ ІЗ ЗАГОТІВЛІ
ТА ЗБУТУ МОЛОКА МІЖ СОК ТА
ЇХНІМИ ЧЛЕНАМИ

Для власників особистих селянських (підсобних) господарств молоко є одним
із головних доходів. Під час збуту власної продукції селяни зустрічаються з великими труднощами. Не маючи доступу до ринків збуту, селяни продають молоко
за низькими цінами, іноді зі значною затримкою оплати, або згодовують значні
об’єми молока домашнім тваринам.
Канали заготівлі молока, які існували в минулому (через колективні сільськогосподарські підприємства, сільські ради чи систему споживчої кооперації) вже
не працюють. Відсутня система, яка дозволяла б індивідуальним виробникам молока реалізувати власну продукцію на справедливих умовах, забезпечуючи вимоги молокопереробних підприємств та споживачів.
Одним із варіантів вирішення цих проблем є організація заготівлі і збуту молока через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які знаходять найбільш вигідні канали збуту та забезпечують доставку продукції. Для молокопереробних підприємств кооперативи є також вигідними партнерами, оскільки вони
спроможні постійно забезпечувати великі обсяги продукції та гарантувати її якісні
показники. Якщо ж умови не задовольняють здавачів молока, кооператив може
знайти альтернативні, більш вигідні канали збуту, створивши тим самим конкурентне середовище між молокозаводами. Зі свого боку, член СОК отримує гарантію, що його продукція буде завжди зібрана і що кооператив шукатиме найкращі
канали реалізації та регулярно розраховуватиметься за здану продукцію.
Взаємовідносини кооперативу з власниками молока і такими покупцями, як
молокозаводи, найдоцільніше розбудовувати на основі договорів доручення.
При цьому слід пам’ятати про те, що укладення договірних відносин з членами –
фізичними особами зобов’язує СОК збирати персональні дані по кожному з них та
отримувати згоду на обробку таких даних.
В любому випадку сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками молока, виробленого його членами. Власність на молоко, яке заготовляється і збувається кооперативом, не переходить до кооперативу від його членів.
Кооператив у кожному випадку надає тільки послуги по формуванню товарних
партій продукції (молока) та її реалізації. Оперативний облік руху такої продукції (молока) ведеться на позабалансових рахунках кооперативу. Грошові кошти,
одержані СОК від збуту (продажу) молока за дорученням членів кооперативу, не є
його доходами. Такі надходження – це дохід членів СОК.
Для відокремлення коштів, які надходять у СОК за реалізоване молоко і належать його членам, та коштів, які належать СОК і відшкодовують його витрати,
у бухгалтерському обліку застосовують різні рахунки. Про це більш детальніше
йдеться у розділі 3 цих Методичних рекомендацій. Тут же ми зупинимось на розРозділ 1

Порядок взаємодії та розрахунків
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гляді порядку взаємодії та розрахунків СОК з його членами по укладених з ними
договорах доручення (рис. 1.1).
Згідно порядку взаємодії та розрахунків, наведеного на рис. 1.1, члени СОК –
власники ОСГ – укладають з кооперативом Договір доручення про надання послуг із заготівлі та збуту молока покупцю (молокозаводу). Молоко на баланс кооператив не бере, оскільки воно не є його власністю. Зібране молоко кооператив
поставляє на молокозавод на основі укладеного із заводом Договору поставки
молока. Договори доручення і поставки наведено в Додатках 1 і 2.

СОК
1

3

6

Члени СОК

7

2

4

5

Покупець
ʟˋ˔ǤͳǤͳǤʓ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ʠʝʙˊ˃ˇˑ˓˖˚ˈːːˢˏ˚ˎˈː˪˅Ǥ

ʞˑˢ˔ːˈːːˢˇˑ˓ˋ˔ǤͷǤͷǣ
1. Укладення Договору доручення про надання послуг із заготівлі та збуту молока між СОК та його членами;
2. Укладення Договору поставки молока між СОК та Покупцем молока;
3. Передача молока до СОК його членами за щоденними Відомостями приймання молока, згідно з якими визначається кількість молока, зданого кожним із
членів за період;
4. Реалізація молока Покупцю відповідно до умов Договору поставки між СОК
і Покупцем;
5. Періодична (наприклад, щотижнева) передача грошових коштів за фактичний
обсяг реалізованого молока на підставі Видаткових накладних СОК;
6. Документальне оформлення періодичних (відповідно, щотижневих) Актів
приймання-передачі послуг (Звітів Повіреного), в яких вказуються дані про
фактичну кількість реалізованого молока, його вартість та суму витрат на надання послуг із заготівлі та збуту молока, понесених СОК;
7. Проведення періодичних розрахунків (відповідно, щотижневих) з членами
СОК за здане молоко згідно Договору доручення про надання послуг із заготівлі та збуту молока. Сума грошових коштів від реалізації молока, яка видається членам, зменшується на суму витрат, понесених СОК на надання послуг
із заготівлі та збуту молока (витрати на збір, транспортування, охолодження,
зберігання молока). Розподіл витрат між членами здійснюється пропорційно
кількості зданого молока.
Наведений порядок взаємодії та розрахунків СОК з його членами має як свої
плюси, так і свої мінуси.
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Плюси порядку взаємодії та розрахунків СОК з його членами:
1. Повна відповідність чинному кооперативному законодавству. У Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» (абз. 6 п. 4 ст. 9), як і в Примірному
статуті (пп. 18.2 п. 18) та Примірних правилах внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (пп. 2.2.2 п. 2.2 розд.
ІІ) значиться, що збут сільськогосподарської продукції через СОК відбувається за
дорученням його членів. Для цього між СОК і його членами укладаються договори – доручення про надання послуг по збуту власної продукції членів СОК.
2. Матеріальна захищеність власників ОСГ – членів СОК. Пояснення такого
твердження просте – молокозавод не завжди укладає з населенням договори
на заготівлю молока. Зазвичай для розрахунків слугують відомості збирання
молока. І в разі заборгованості молокозаводу перед власниками ОСГ, в останніх немає документів, які можуть підтвердити факт здавання молока, його кількість та ціну, права, обов’язки та відповідальність сторін.
3. Періодичний контроль операцій СОК. Власники ОСГ – члени СОК завжди можуть на місці контролювати виконання договору доручення. Вони в будь-який
час, не чекаючи, згоди молокозаводу на надання даних про заготівлю молока,
не тільки можуть отримати такі дані від СОК, але й безпосередньо впевнитись
у правильності актів приймання-передачі послуг і звітів СОК.
Мінуси порядку взаємодії та розрахунків СОК з його членами:
1. Додаткові витрати на вчинення нотаріальних дій. Потрібно укласти договір доручення, який підпишуть всі члени СОК. З кожним із членів – фізичних осіб оформляється доручення, де вказується перелік юридичних дій, які може виконувати СОК
від імені члена. Кожне доручення підлягає нотаріальному посвідченню. Справжність підпису посвідчується нотаріальними конторами або виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад. Послуги платні і включають державне мито
(0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) за вчинення нотаріальних
дій. У випадку посвідчення доручень у приватного нотаріуса, крім державного
мита, доведеться додатково сплати винагороду за роботу цього нотаріуса.
2. Витрати членів на погашення вартості послуг, наданих СОК. Повірений, тобто СОК, має право на плату за надання послуг, передбачених договором. Для
власників ОСГ – членів СОК – це витрати, адже, будучи Довірителями, вони повинні компенсувати вартість послуг кооперативу.
3. Потреба в налагодженні чіткого документообігу. Велика кількість Довірителів потребує налагодження чіткого документообігу, адже кожен власник ОСГ
– член СОК може затребувати звітні форми, які його цікавлять. Довіритель також може вимагати надання роз’яснень отриманих даних і їх підтвердження
первинними документами.
ВИСНОВОК: ʝ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ ˪ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˇˑˆˑ˅ˑ˓˖ ˇˑ˓˖˚ˈːːˢ ˏ˪ˉ ʠʝʙ ˕˃

ˌˑˆˑ˚ˎˈː˃ˏˋ˒ˑ˕˓ˈ˄˖˦ː˃ˎˈˉːˑˆˑˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ˒ˈ˓˅ˋːːˋ˘˪
ˊ˅˪˕ːˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅Ǥʞ˓ˋ˙˟ˑˏ˖˒ˑ˓ˢˇˑˍ˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪˫˪˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˪˅ʠʝʙˊˌˑˆˑ˚ˎˈː˃ˏˋ˒ˑ˅ː˪˔˕ˡ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦˚ˋːːˑˏ˖ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˖Ǥ
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ЮРИДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ
ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Захист майнових інтересів сторін при здійсненні операцій заготівлі та збуту молока забезпечується оформленням відносин у формі договору доручення.
Загальна характеристика договору доручення, строк дії договору, обов’язки
Довірителя і Повіреного регулюються Главою 68 Цивільного Кодексу України від
16 січня 2003 року № 435-IV.
За договором доручення одна сторона (Повірений – СОК) зобов’язується вчинити
від імені та за рахунок другої сторони (Довірителя – член СОК) певні юридичні дії.
Договором доручення може бути встановлено виключне право Повіреного (СОК) на
вчинення від імені та за рахунок Довірителя (член СОК) всіх або частини юридичних
дій, передбачених договором. У договорі доручення може бути визначений строк,
протягом якого Повірений (СОК) має право діяти від імені Довірителя (член СОК).
Повірений (СОК) має право на плату за виконання свого обов’язку за договором доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо в
договорі доручення не визначено розміру плати Повіреному або порядок її виплати, вона виплачується після виконання доручення відповідно до звичайних
цін на такі послуги. Ця норма законодавства означає, що у договорі доручення
обов’язково має бути прописано порядок оплати за надані послуги за таким договором. А специфіка діяльності та податковий статус СОК дозволяють сформувати
висновок про те, що безоплатне надання таких послуг неможливе, оскільки кооперативу необхідне джерело покриття його витрат.
У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути
чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити Повіреному (СОК). Дії, які належить вчинити Повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. Це необхідно для того, щоб Довіритель (член СОК) міг контролювати виконання
дій, а також перевіряти, чи не вийшов Повірений (СОК) за межі довіреності.
Строк дії довіреності не може бути меншим за строк дії договору доручення. У
Методичних рекомендаціях запропоновано оформляти довіреності у вигляді доручень від членів СОК, як додатків до основного договору.
Повірений (СОК) зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому
доручення. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси Довірителя (члена СОК) і Повірений не міг попередньо запитати
Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі
Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.
Повірений (СОК) повинен виконати дане йому доручення особисто. Проте, Повірений (СОК) також має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або якщо Повірений (СОК) був вимушений
до цього обставинами, з метою охорони інтересів Довірителя (члена СОК). Повірений (СОК), який передав виконання доручення замісникові, повинен негайно по-
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відомити про це Довірителя (члена СОК). У свою чергу Довіритель (член СОК) має
право у будь-який час відхилити замісника, якого обрав Повірений (СОК).

Повірений (СОК) зобов’язаний:
1. повідомляти Довірителеві (члену СОК) на його вимогу всі відомості про хід
виконання його доручення;
2. після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до
його виконання негайно повернути Довірителеві довіреність, строк якої не
закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи,
якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;
3. негайно передати Довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення. Мається на увазі передача грошових коштів за реалізовану сільськогосподарську продукцію (молоко). Окрім того, вимога негайності стосується
одержаних для Довірителя від третіх осіб документів і майна. Документи та
майно належать Довірителю з моменту, коли вони були вручені Повіреному.
Довірителю також повинні бути передані документи, що свідчать про наявність правових зв’язків між ним та третіми особами.
У свою чергу, Довіритель (член СОК) зобов’язаний:
1. видати Повіреному (СОК) довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення;
2. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення
(кошти, основні засоби, обладнання);
3. відшкодувати Повіреному (СОК) витрати, пов’язані з виконанням доручення;
4. негайно прийняти від Повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням
доручення. Це стосується прийняття виплат грошових коштів за результатами звітного періоду;
5. виплатити Повіреному плату, якщо вона йому належить. Тут слід врахувати,
що кооперативне законодавство передбачає діяльність СОК на неприбутковій основі, тобто без отримання додаткових винагород. Тому плата включатиме виключно компенсацію понесених СОК витрат, як зазначено вище (п. 3).
Договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору (у тому числі при ліквідації Повіреного), а також у разі:
1. відмови Довірителя (член СОК) або Повіреного (СОК) від договору;
2. визнання Довірителя або Повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;
3. смерті Довірителя.
Довіритель (член СОК) або Повірений (СОК) мають право відмовитися від договору доручення у будь-який час. Якщо договір доручення припинений до того,
як доручення було повністю виконане Повіреним, Довіритель повинен відшкодувати Повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення, а якщо Повіреному
належить плата – також виплатити йому плату пропорційно виконаній ним роботі.
Це положення не застосовується до виконання Повіреним доручення після того,
як він довідався або міг довідатися про припинення договору доручення.
Розділ 3
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У разі ліквідації Повіреного (СОК) ліквідатор повинен повідомити Довірителя
(члена СОК) про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних
для охорони майна Довірителя, зберегти його речі та документи.
Далі зупинимось на короткому описі документів, якими забезпечується юридичне оформлення договірних відносин.
Договір доручення (глава 68 ЦКУ) – це основний документ, яким визначено
всі істотні умови співпраці сторін: предмет договору, права та обов’язки сторін,
порядок розрахунків між сторонами, порядок компенсації понесених витрат на
виконання доручення, відповідальність та термін дії договору, інші умови, які
cторони вважають істотними для договору. Такий договір вважається укладеним
з моменту його підписання сторонами і, в разі якщо стороною договору є фізична
особа, нотаріального посвідчення доручення на вчинення юридичних дій. Це додатковий захист особи в разі невиконання чи неналежного виконання договору
іншою стороною.
Доручення видається на Повіреного та є невід’ємною частиною договору доручення. Саме доручення дає право Повіреному представляти інтереси Довірителя
перед третіми особами. Доручення видається на строк, що не може бути більшим
від дії договору.
У дорученні чітко окреслюються юридичні дії, які належить вчинити Повіреному. Дії, які належить вчинити Повіреному, повинні бути правомірними, конкретними, здійсненними. Це необхідно для того, щоб Довіритель міг контролювати, чи
належним чином і в належному обсязі Повірений виконує доручення і чи дотримується він повноважень в межах доручення.
Акт приймання-передачі послуг складається кожен звітний період і є підставою для проведення розрахунків за надані Повіреним послуги. В ньому зазначається вартість наданих послуг, що дорівнює сумі понесених витрат; вказується період надання послуг та відсутність з боку сторін договору претензій щодо
якості таких послуг.
Звіт Повіреного подається кожен звітний період відповідно до договору. У звіті
вказуються дані про фактичну кількість реалізованої сільськогосподарської продукції, її вартість та суму витрат на надання послуг. З метою скорочення документообігу в цих Методичних рекомендаціях Акт приймання-передачі послуг та Звіт
Повіреного було зведено в одну форму.
Договір поставки (ст. 712 ЦКУ) – договір, згідно якого продавець (постачальник) зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не
пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а
покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлюпродаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

12

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНО БУТОВИХ ПОСЛУГ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ

3

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СОК

3.1. ʝ˄ˎ˪ˍ ˒˃ˌˑ˅ˑˆˑ ˕˃ ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˗ˑːˇ˪˅ǡ ˆ˓˃ː˕˪˅˕˃˪ː˛ˋ˘˅ˋˇ˪˅˙˪ˎ˟ˑ˅ˑˆˑ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ
Облік пайового та неподільного фонду
Облік власного капіталу (пайового та неподільного фондів) має велике значення в організації облікових робіт в СОК. Адже, окрім того, що він є базою для
функціонування СОК, він також надає інформацію для подальших розрахунків з
членами СОК.
Організація діяльності СОК базується на формуванні відповідних фондів фінансових ресурсів. Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, що
передбачений Статутом, формує пайовий, неподільний, резервний та спеціальний фонди (ст.20 Закону про кооперацію).
Формування власного капіталу СОК здійснюється відповідно до вимог Закону
України «Про сільськогосподарську кооперацію». При утворенні СОК його члени
формують власний капітал, який складається з пайового та неподільного фонду.
Порядок формування власного капіталу СОК визначається у Статуті кооперативу
(ст.7 Закону про сільгоспкооперацію). Неподільний та пайовий фонд є власністю
СОК і використовується для фінансування господарської діяльності.
Капітал СОК формується за рахунок вступних внесків, обов’язкових і додаткових паїв членів та асоційованих членів СОК, відрахувань з доходу та інших надходжень активів, отриманих на добровільній основі.
Неподільний фонд створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу СОК. Цей фонд не може бути
розподілений між членами СОК, крім випадків, передбачених законом. Порядок
відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом СОК.
Вступні внески використовуються для проведення організаційних заходів
щодо створення СОК, а в діючому СОК спрямовуються на організаційне забезпечення його діяльності. Розмір вступних внесків встановлюється загальними зборами членів СОК і передбачається Статутом.
Вступні внески сплачуються одноразово в повному обсязі у порядку, який визначається Статутом СОК.
При виході членів із СОК вступні внески їм не повертаються. Натомість члени,
що виходять з СОК, незалежно від причини, мають право отримати свої пайові
внески, але лише за умови виконання всіх обов’язків члена.
Збільшення розміру неподільного фонду відбувається при вступі до СОК нових
членів та проведенні відрахувань з доходу від господарської діяльності.
Розмір неподільного фонду зменшується при його перерозподілі до резервного фонду.
Розділ 3
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Формування неподільного фонду відображується по дебету рахунку 30
«ʙ˃˔˃ǽ або іншого рахунку активів, що вносяться, в кореспонденції з рахунком
4021 Ǽʜˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ. Для узагальнення рахунків, які використовуються СОК, доцільно у Положенні про облікову політику, виділяти окремим додатком
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку (Додаток 3).
Пайовий фонд – майно СОК, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів СОК.
Майно, що вноситься до пайового фонду та неподільного фонду встановлюється
та погоджується на загальних зборах або за процедурою, визначеною в Статуті.
Пайовий внесок (пай) являє собою 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. Пайові внески поділяються на обов’язкові і додаткові.
Обов’язковий пайовий внесок є умовою членства, адже, членом СОК може стати лише особа, яка внесла вступний внесок і пай.
Додаткові пайові внески – це внески членів СОК понад обов’язкові паї, які передаються ними за власним бажанням. Член СОК понад обов’язковий пай може передати СОК ще будь–яке майно за своїм власним бажанням в якості додаткового
паю, розмір і умови внесення якого передбачені Статутом СОК.
Розмір пайового фонду не є сталою величиною і збільшується за рахунок:
• пайових внесків нових членів;
• внесення дійсними членами пайових внесків внаслідок зміни обсягів їх участі в діяльності СОК або зміни розміру пайового внеску, у тому числі шляхом
внесення додаткових пайових внесків.
Пайовий фонд може зменшуватися на суму пайових внесків, які повернуті членам кооперативу, що вибули з нього.
Формування пайового фонду відображується по дебету рахунку 30 «ʙ˃˔˃ǽ
або іншого рахунку активів, що вносяться, в кореспонденції з рахунком 4022
Ǽʞ˃ˌˑ˅ˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ за аналітичними рахунками 40221 Ǽʝ˔ːˑ˅ːˋˌ ˒˃ˌˑ˅ˋˌ
ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ та ͺͶǼʓˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋˌ˒˃ˌˑ˅ˋˌˍ˃˒˪˕˃ˎǽ.
При виконанні заготівельно-збутової функції пайовий внесок встановлюється в розмірі певного процента від середнього значення товарообігу по кожному
виду послуг за рік.
Слід зазначити, що існує можливість сплати внесків членами не одразу при
вступі до СОК. По аналогії з статутним капіталом господарських товариств, у СОК
може виникати заборгованість членів по формуванню пайового капіталу. На це
вказує ст. 21 Закону України «Про кооперацію», яка визначає, що «пай кожного
члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом
певного періоду».
Формування неоплаченого пайового капіталу відображується по дебету
рахунку 46 «ʜˈˑ˒ˎ˃˚ˈːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ та кредиту субрахунку 402 Ǽʞ˃ˌˑ˅ˋˌ
ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ за відповідним аналітичним рахунком. Погашення заборгованості по
внесках до пайового фонду відображається по кредиту рахунка 46 «ʜˈˑ˒ˎ˃-
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˚ˈːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǽ і дебету рахунку 30 «ʙ˃˔˃ǽ або іншого рахунку активів, що

вносяться.
Пай є власністю члена і повертається йому при виході із СОК. Мінімальний
розмір паю в грошовій формі визначається Статутом СОК. Згідно Закону про сільгоспкооперацію розмір пайових внесків до кооперативу встановлюється в рівних
частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена СОК в діяльності СОК.
Якщо статутом СОК визначено, що пайові внески встановлюється в рівних частинах, то кожен член СОК поновить однакову суму паю, незалежно від участі його
в діяльності СОК.
У випадку встановлення розміру паю в залежності від пропорційно очікуваної участі члена в діяльності СОК розмір обов’язкового паю формується як процент від середнього товарообігу або споживання членом послуг кооперативу з
обов’язковим врахуванням структури та якості наданої або отриманої продукції,
послуг, матеріально-технічних засобів.
Приклад розрахунку пропорційних пайових внесків (при умові вступу до СОК
5 членів (фізичних-осіб), які планують здавати в середньому 100 т молока в рік, та
розміру пайового капіталу СОК – 150 000,00 грн.) представлено в табл. 3.1.

Розрахунок пайових внесків членів СОК
Члени
СОК
1

Кількість молока, що здаватиметься
тон
%
46,0
20

ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤͷ

Розмір пайового внеску
грн.
%
30 000,00
20

2

41,4

18

27 000,00

18

3

46,0

20

30 000,00

20

4

34,5

15

22 500,00

15

5

62,1

27

40 500,00

27

Всього

230

100

150 000,00

100

Якщо пайовий внесок передбачається здійснити не в грошовій формі, створюється незалежна комісія, яка проводить оцінку вартості таких внесків, складається Акт оцінки, який затверджується загальними зборами.
СОК може мати у своєму складі також асоційованих членів, що вносять паї, але
мають права тільки дорадчого голосу. Як правило, це юридичні або фізичні особи,
які не є сільськогосподарськими товаровиробниками, але якоюсь мірою зацікавлені в його діяльності. Ними можуть бути маслозаводи, молокозаводи тощо, тобто
це підприємства, які для своєї діяльності потребують сільськогосподарської сировини, яку їм може збувати СОК. Асоційовані члени вносять лише пайовий внесок
у розмірі, передбаченому Статутом, та можуть вносити додаткові пайові внески
за бажанням. Асоційовані члени не отримують кооперативних виплат, але мають
право на отримання частки доходу СОК на свій пай.
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Визнання, визначення, реєстрація, оцінка вступних та пайових внесків кожного
з членів СОК мають бути відображені у регістрах бухгалтерського обліку, що дозволить визначити права щодо участі в управлінні СОК, права на отримання послуг, кооперативних виплат на паї тощо.
Облік обов’язкових та додаткових пайових внесків, вступних внесків забезпечується відображенням надходжень на відповідні рахунки капіталу в кореспонденції з рахунками розрахунків з членами та асоційованими членами.
Порядок обліку надходжень при формуванні капіталу СОК відображається у міру
фактичної передачі пайовиками своїх внесків та супроводжується дебетуванням
відповідних рахунків активів (14, 15, 20, 30, та ін.) або рахунку неоплаченого капіталу (46) і кредитуванням рахунків капіталу, за якими робляться внески (402).
Облік пайових внесків ведеться СОК у грошовому вимірнику. У випадку внесення пайового внеску членом СОК у вигляді земельних ділянок, земельних або
майнових часток та іншого майна або майнових прав, керівництвом проводиться грошова оцінка пайових внесків та затверджується загальними зборами СОК.
Частина оціночної вартості пайового внеску, що перевищує розмір обов’язкового
паю, може передатися за згодою члена СОК в його додатковий пай або повинна
бути відшкодована грошовими коштами.
Відображення інформації про формування неподільного та пайового капіталу
на рахунках бухгалтерського обліку наведено в прикладі 3.1.
ПРИКЛАД 3.1. ʞ˓ˋˌːˢ˕ˑ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˊ˃˔ː˖˅˃ːːˢ ʠʝʙ. ʙ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˚ˎˈː˪˅
ʠʝʙ – 10 ˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ ˑ˔˪˄Ǥ ʑˋˊː˃˚ˈːˑ ˓ˑˊˏ˪˓ ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖ – 20 000,00
ˆ˓ːǤǡ ˢˍˋˌ ˅ːˑ˔ˋ˕˟˔ˢ ˒ˑ˓˪˅ː˖ ˅˔˪ˏ˃ ˚ˎˈː˃ˏˋ ʠʝʙ, ˕˃ ˓ˑˊˏ˪˓ ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˑˆˑ ȋ˒˃ˌˑ˅ˑˆˑȌ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖ – 150 000,00 ˆ˓ːǤ ʑːˈ˔ˍˋ ˇˑ ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟˔ˢ ˖ ˆˑ˕˪˅ˍˑ˅˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˖ ˍ˃˔˖ ʠʝʙ. ʜ˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˖ ˒˃ˌˑ˅ˋ˘ ˅ːˈ˔ˍ˪˅ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑǡ ˜ˑ ˒ˈ˓˛ˋˌǡ ˇ˓˖ˆˋˌ ˕˃ ˅ˑ˔˟ˏˋˌ ˚ˎˈːˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ ˅ːˑ˔ˢ˕˟
˔˅ˑ˫ ˑ˄ˑ˅ǯˢˊˍˑ˅˪ ˒˃˫ ˖ ˍ˃˔˖ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ (12 000, 6 000 ˕˃ 15 000 ˆ˓ːǤȌǤ ʓ˓˖ˆˋˌ
˚ˎˈː ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ ˅ ˑ˒ˎ˃˕˖ ˚˃˔˕ˋːˋ ˔˅ˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˃˦ ː˃ ˄˃ˎ˃ː˔ ʠʝʙ
ˊ˃˒˃˔ˋǤ ʖ˃˒˃˔ˋ ˅ ˓˃˘˖ːˑˍ ˔˅ˑˆˑ ˅ːˈ˔ˍ˖ ˒ˈ˓ˈˇ˃ˡ˕˟ ˪ ˚ˈ˕˅ˈ˓˕ˋˌ ˕˃ ˛ˑ˔˕ˋˌ
˚ˎˈːˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖. ʡ˓ˈ˕˪ˌǡ ˔˟ˑˏˋˌ ˕˃ ˇˈ˔ˢ˕ˋˌ ˚ˎˈːˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ ˑ˒ˎ˃˚˖ˡ˕˟˔˅ˑ˫˒˃˫˅ːˈ˔ˈːːˢˏˍˑ˛˕˪˅ː˃˓˃˘˖ːˑˍˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖˖˄˃ːˍ˖.
ʦˈ˓ˈˊ ˒ˈ˅ːˋˌ ˒ˈ˓˪ˑˇ ˚˃˔˖ Ȃˌ ˚ˎˈː ʠʝʙ ˅ˋˢ˅ˋ˅ ˄˃ˉ˃ːːˢ ˅ˋˌ˕ˋ ˊ ʠʝʙ. ʖ˃
˖ˏˑ˅˃ˏˋ ˒˓ˋˍˎ˃ˇ˖ ˚˃˔˕ˍ˃ 3-ˆˑ ˖˚˃˔ːˋˍ˃ ˅ ˒˃ˌˑ˅ˑˏ˖ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˪ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟
16 % (24 000,00 ˆ˓ːǤ ˘ 100 % / 150 000,00 ˆ˓ːǤȌǤ ʝ˕ˉˈǡ ˒˓ˋ ˅ˋ˘ˑˇ˪ ˌˑˏ˖ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋ˕ˋ 16 % ˅˪ˇ ˔˖ˏˋ ˅ˎ˃˔ːˑˆˑ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖. ʜ˃ ˏˑˏˈː˕ ˅ˋ˘ˑˇ˖
˅ˎ˃˔ːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎ ʠʝʙ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˅ 200 000,00 ˆ˓ːǤ (20 000,00 ˆ˓ːǤ – ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǡ 150 000,00 ˆ˓ːǤ – ˒˃ˌˑ˅ˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎǡ 30 000,00 ˆ˓ːǤ – ˓ˈˊˈ˓˅ːˋˌ
ˍ˃˒˪˕˃ˎȌǤ ʑ˓˃˘ˑ˅˖ˡ˚ˋ ˕ˈǡ ˜ˑ ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎ ːˈ ˒˪ˇˎˢˆ˃˦ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖,
˒˓ˋ ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˖ ː˃ˎˈˉːˑ˫ ˇˑ ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋ ˚˃˔˕ˍˋ ˚ˎˈː˖ ʠʝʙ, ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˍ˃˒˪˕˃ˎ
ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊˏˈː˛ˋ˕ˋ ː˃ ˔˖ˏ˖ ːˈ˒ˑˇ˪ˎ˟ːˑˆˑ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖. ʝ˕ˉˈǡ Ǧˏ˖ ˚ˎˈː˖ ʠʝʙ
ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋ˕ˋ 28 800,00 ˆ˓ːǤ ((200 000,00 – 20 ͶͶͶǡͶͶȌ ˘ ͷͼάȌǡ ˊ ːˋ˘
24 000,00 ˆ˓ːǤ ˅ˋ˒ˎ˃˚˖˦˕˟˔ˢ ˊ˃ ˓˃˘˖ːˑˍ ˒˃ˌˑ˅ˑˆˑ ˍ˃˒˪˕˃ˎ˖,4800,00 ˆ˓ːǤ – ˊ˃
˓˃˘˖ːˑˍ˓ˈˊˈ˓˅ːˑˆˑˍ˃˒˪˕˃ˎ˖ȋ˕˃˄ˎǤǤȌǤ
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ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤ

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку пайового
та неподільного фондів
Первинний
Зміст господарської операції
Дт
Кт Сума, грн.
документ
Відомість заборгованості та сплати вступних внесків, Статут
Відображена заборгованість членів СОК за внесками
46 4021 20 000,00
до неподільного капіталу
ПКО
Внесено кошти в касу СОК засновниками (1-10) як
30
46
20 000,00
внески до неподільного капіталу
Розрахунок пайових внесків, рішення Установчих зборів СОК
Відображена заборгованість членів СОК по внесках
46 4022 150 000,00
до пайового капіталу
Акт приймання–передачі майна
Внесено засновниками майно як внесок до пайового
10 4022
(подільного) капіталу:
Член 5
18 000,00
Член 9
21 000,00
Накладна
Внесено Членами виробничі запаси як внесок до
20 4022
пайового (подільного) капіталу:
Член 2
3 000,00
Член 4
9 000,00
Член 6
9 000,00
Банківська виписка
Внесено засновниками кошти на розрахунковий раху31 4022
нок СОК як внески до пайового (подільного) капіталу:
Член 3
24 000,00
Член 7
18 000,00
Член 10
15 000,00
ПКО
Внесено засновниками кошти у касу СОК як внесок до
30 4022
пайового (подільного) капіталу:
Член 1
12 000,00
Член 2
6 000,00
Член 8
15 000,00
Розділ 3
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Рішення
Установчих зборів
СОК
ВКО, банківська
виписка

Відображено зменшення пайового
(подільного) капіталу через вихід з
кооперативу 3–ого члена СОК

4022

67

24000,00

Відображено зменшення резервного
капіталу на суму частки, що належить
3–му члену СОК

43

67

4800,00

Виплачено заборгованість перед 3–ім
членом після його виходу із СОК

67

30, 31

28800,00

Облік цільового фінансування та грантів
Цільове фінансування та отримані гранти в СОК обліковуються на рахунку 48
Ǽʥ˪ˎ˟ˑ˅ˈ ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ ˪ ˙˪ˎ˟ˑ˅˪ ː˃ˇ˘ˑˇˉˈːːˢǽ за відповідними субрахунком 481 «ʙˑ˛˕ˋǡ ˅ˋ˅˪ˎ˟ːˈː˪ ˅˪ˇ ˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢǽ з відкриттям окремих аналітичних рахунків для обліку різних видів цільових коштів та грантів.
Специфічним є визнання різних видів цільового фінансування в бухгалтерському обліку та з метою оподаткування.
Відповідно до П(С)БО 15 Ǽʓˑ˘˪ˇǽу бухгалтерському обліку дохід від цільового
фінансування не завжди визнається в момент нарахування згідно з принципом
нарахування, а частіше в момент надходження або витрачання коштів. Цільове
фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що
воно буде отримане і підприємство виконає умови відносно такого фінансування
(п. 16 П(С)БО 15).
Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких вже зазнало підприємство, визнається дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням
доходу (п. 19 П(С)БО 15).
Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в
яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування
(п. 17 П(С)БО 15). Кошти цільового фінансування, витрачені в місяць їх отримання,
зараховують у дохід (кредит рахунків класу 7) з дебету рахунку 48. Невитрачену
частину коштів зараховують у дохід при їх витрачанні в подальшому.
Цільове фінансування капітальних вкладень визнається доходом протягом періоду корисного використання необоротних активів у сумі нарахованої амортизації (п. 18 П(С)БО 15). Тобто, при нарахуванні амортизації починаючи з першого
місяця після введення в дію необоротних активів визнається дохід у сумі нарахованої амортизації.
В пункті 24 МСФЗ (IAS) 20 Ǽʝ˄ˎ˪ˍ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˆ˓˃ː˕˪˅ ˪ ˓ˑˊˍ˓ˋ˕˕ˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˖ ˇˑ˒ˑˏˑˆ˖ǽ визначено, що державні гранти, пов’язані з
активами, відображують у балансі або визначенням гранту як відстроченого доходу, або вирахуванням гранту з метою отримання балансової вартості активу.
В Україні прийнято перший із визначених варіантів. Порядок визнання доходів
від отримання коштів цільового фінансування з метою оподаткування розкрито
у пп.137.2 ПКУ. Цей порядок максимально відповідає правилам бухгалтерського
обліку, викладеним в п.15-19 П(С)БО ͷͻǼʓˑ˘˪ˇǽ.
18

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНО БУТОВИХ ПОСЛУГ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ

В табл. 3.3 розкрито порядок визнання різних видів цільового фінансування в
бухгалтерському обліку із зазначенням відповідних пунктів П(С)БО 15.
ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤ

Порядок визнання цільового фінансування в бухгалтерському обліку СОК
Вид цільового фінансування

Порядок включення до доходу в бухгалтерському обліку (П(С)БО 15 «Дохід»)

Фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнав СОК, та
фінансування без визначення умов
витрачання коштів

Включаються до доходу при
нарахуванні (п. 19)
Не робиться запис із нарахування, в
дохід включаються при отриманні (п. 16)

Фінансування капітальних інвестицій

Визнається дохід при нарахуванні
амортизації (п. 18)

Інші види цільового фінансування

Визнається доходом при витрачанні
коштів у сумі витрачених коштів (п. 17)

ПРИКЛАД 3.2. ʠʝʙ ˑ˕˓ˋˏ˃˅ ˆ˓˃ː˕ ˇˎˢ ˒˓ˋˇ˄˃ːːˢ ˑ˔ːˑ˅ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ ː˃

˔˖ˏ˖ 200 000,00 ˆ˓ːǤ ʠ˕˓ˑˍ ˍˑ˓ˋ˔ːˑ˫ ˈˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙˪˫ – 3 ˓ˑˍˋ 4 ˏ˪˔ˢ˙˪Ǥ ʦ˃˔˕ˋː˃
ˆ˓˃ː˕˖, ˢˍ˃ ˜ˑˏ˪˔ˢ˚ːˑ ˒˓ˑ˒ˑ˓˙˪ˌːˑ ˇˑ ˃ˏˑ˓˕ˋˊ˃˙˪˫ ˅ˋˊː˃˦˕˟˔ˢ ˇˑ˘ˑˇˑˏ –
ͻͶͶͶǡͶͶˆ˓ːǤ

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку
цільового фінансування та грантів

ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤͺ

Первинний
документ

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

Виписка
банку

Відображення надходження гранту
на поточний рахунок СОК

31

48

200 000,00

Одночасно з введенням в експлуатацію придбаних за рахунок гранту
Бухгалтерська
необоротних активів на суму цільодовідка
вого фінансування збільшено доходи
майбутніх періодів

48

69

200 000,00

Одночасно з нарахуванням амортизації на придбаний за рахунок
Бухгалтерська
гранту основний засіб визнано дохід
довідка
звітного періоду в сумі пропорційній
амортизації на такий об’єкт

69

745

5 000,00

Розділ 3
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ǤǤʝ˄ˎ˪ˍ˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˪˅ˊ˃ː˃ˇ˃ːːˢˊ˃ˆˑ˕˪˅ˈˎ˟ːˑǦ
ˊ˄˖˕ˑ˅ˋ˘˒ˑ˔ˎ˖ˆ
Найчастіше, при наданні заготівельно-збутових послуг СОК виступає посередником. Посередництво між СОК і власниками продукції та покупцями здійснюється за договорами дорученнями.
Виходячи із законодавчих норм, для цілей бухгалтерського обліку, при використанні договорів доручень важливе значення має статус сторін за договором,
тобто, хто виступає повіреним, а хто довірителем, оскільки, облік та оподаткування у різних сторін будуть відрізнятись. За договором доручення СОК виступатиме
Повіреним, а члени СОК – Довірителями.
Для виконання зобов’язань за договором доручення СОК як Повірений одержує від Довірителя грошові кошти або матеріальні цінності (молоко). Відповідно
до п. 6.2 та п. 6.6 П(С)БО 15 Ǽʓˑ˘˪ˇǽ, сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо
та надходження, що належать іншим особам, не визнаються доходами.
У свою чергу, під час виконання Повіреним умов договору доручення, коли він
перераховує кошти за молоко на особові рахунки членів СОК або видає їх через
касу, чи передає молоко покупцеві, витрати у нього також не виникають. Оскільки, згідно з п. 5 П(С)БО 16 Ǽʑˋ˕˓˃˕ˋǽвитрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, а перераховані кошти та молоко не є (власністю), тобто активами, Повіреного.
Отже, активи, які передаються між сторонами за посередництвом СОК, не належать СОК та не можуть визнаватись в обліку як доходи або як витрати. Дохід
у Повіреного, яким виступає СОК, з’являється тільки за фактом надання послуг,
тобто, при підписанні Акту приймання-передачі послуг (Звіту повіреного) Довірителем (п. 10 П(С)БО 15 «Дохід»), і дорівнюватиме вартості витрат, понесених на
надання таких послуг.
У Повіреного (СОК) облік розрахунків ведеться окремо за кожним довірителем
та договором доручення на аналітичному субрахунку 685 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˪ː˛ˋǦ
ˏˋ ˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˓˃ˏˋǽ. За кредитом субрахунку 685 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ ˍ˓ˈǦ
ˇˋ˕ˑ˓˃ˏˋǽ показують надходження коштів для виконання договору доручення,
за дебетом – погашення, списання заборгованості.
Крім цього, договором доручення передбачене відшкодування витрат за виконання функцій Повіреного, які відшкодовуються йому після підписання Акту
приймання-передачі послуг (Звіту повіреного). Розрахунки за надання послуг
Повіреного ведуть на субрахунку 361 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˋˏˋ ˒ˑˍ˖˒Ǧ
˙ˢˏˋǽ. З метою забезпечення аналітичності інформації про розрахунки СОК із
дебіторами рекомендується відкривати такі аналітичні рахунки:
• 3611 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋˊˊ˃ˏˑ˅ːˋˍ˃ˏˋˊ˃ˇˑˆˑ˅ˑ˓˃ˏˋˇˑ˓˖˚ˈːːˢǽ;
• 3612 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˒ˑˍ˖˒˙ˢˏˋ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ ˚ˎˈː˪˅ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ (для забезпечення обліку реалізації продукції членів кооперативу третім особам по
дорученнях).
За дебетом субрахунку 361 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˅˪˕˚ˋˊːˢːˋˏˋ ˒ˑˍ˖˒˙ˢˏˋǽ на
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основі Акту приймання-передачі послуг (Звіту повіреного) відображають дохід
від надання послуг за договором доручення, за кредитом – оплату таких послуг.
Що стосується обліку молока у Повіреного, яке було заготовлене за договором доручення, звертаємо увагу на наступне. Оскільки, операції здійснюються
«від імені» Довіреного, то заготовлене молоко не належить Повіреному і повинно
обліковуватись на позабалансових рахунках. Облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли Повіреному на підставі договору доручення здійснюється на позабалансовому рахунку 025 Ǽʛ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ː˪ ˙˪ːːˑ˔˕˪ ˇˑ˅˪˓ˋ˕ˈˎˢǽ. За дебетом
даного субрахунку відображається надходження молока, за кредитом – його вибуття (передача молокозаводу). Аналітичний облік доцільно вести у розрізі за довірителями. Облік цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені в договорах,
приймально-передавальних актах тощо.
При передачі молочної продукції на молокозавод Повірений відображає в обліку дохід від реалізації на субрахунку 702 Ǽʓˑ˘˪ˇ ˅˪ˇ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˕ˑ˅˃˓˪˅ǽ. У
зв’язку з тим, що фактично дохід від реалізації не належить Повіреному робляться відповідні вирахування з доходу від реалізації молока за дебетом субрахунку
704 Ǽʑˋ˓˃˘˖˅˃ːːˢ ˊ ˇˑ˘ˑˇ˖ǽ з одночасним визнанням заборгованості перед
постачальниками молока за кредитом субрахунку 685 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ
ˍ˓ˈˇˋ˕ˑ˓˃ˏˋǽ.
Розглянемо порядок обліку розрахунків за надання заготівельно-збутових послуг за договором доручення.
ПРИКЛАД 3.3. ʖ˃ˆˑ˕˪˅ˈˎ˟ːˋˌ ʠʝʙ ˊ˃ ˏ˪˔ˢ˙˟ ˑ˕˓ˋˏ˃˅ ˅˪ˇ ˔˅ˑ˫˘ ˚ˎˈː˪˅ ˏˑˎˑˍˑ ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˏˑˎˑˍˑˊ˃˅ˑˇ˖ ˖ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ 10 000 ˍˆ ȋ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ 1-ˆˑ ˕ˋˉːˢ ˄˖ˎˑ ˑ˕˓ˋˏ˃ː˃ ˕˃ ˒ˈ˓ˈˇ˃ː˃ ˒ˑˍ˖˒˙ˡ 3 000 ˍˆ ˏˑˎˑˍ˃ǡ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ 2-ˆˑ
˕ˋˉːˢ – 2 000 ˍˆǡ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ 3-ˆˑ ˕ˋˉːˢ – 2 600 ˍˆ ˕˃ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ 4-ˆˑ ˕ˋˉːˢ – 2 400 ˍˆȌǤ ʥ˪ː˃ ˏˑˎˑˍ˃ ˊ˃ 1 ˍˆ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ ǡͻͶ ˆ˓ːǤ ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ˃ ˏˑˎˑˍˑ
˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˟˔ˢ ˑˇˋː ˓˃ˊ ː˃ ˕ˋˉˇˈː˟ǡ ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋ ˊ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˊˇ˃ːˑˆˑ ˏˑˎˑˍ˃Ǥ
ʖ˃ˆˑ˕˪˅ˈˎ˟ːˋˌ ʠʝʙ ˅ˋ˔˕˖˒˃˦ ˖ ˓ˑˎ˪ ʞˑ˅˪˓ˈːˑˆˑǡ ˃ ˚ˎˈː ʠʝʙ – ʓˑ˅˪˓ˋ˕ˈˎˢǡ ˃
˕ˑˏ˖ ˅˃˓˕˪˔˕˟ ˏˑˎˑ˚ːˑ˫ ˔ˋ˓ˑ˅ˋːˋ ː˃ ˄˃ˎ˃ː˔ ːˈ ˒˓ˋˌˏ˃˦ǡ ˃ ˑ˄ˎ˪ˍˑ˅˖˦ ˫˫ ː˃
˒ˑˊ˃˄˃ˎ˃ː˔ˑ˅ˑˏ˖ ˓˃˘˖ːˍ˖Ǥ ʑ˃˓˕˪˔˕˟ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˒ˑ ˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪ ˪ ˊ˄˖˕˖ ˏˑˎˑ˚ːˑ˫
˔ˋ˓ˑ˅ˋːˋ ˔˕˃ːˑ˅ˋ˕˟ 1 ;ͶͶǡͶͶ ˆ˓ːǤ ʖ˃ˆˑ˕˪˅ˈˎ˟ːˋˌ ʠʝʙ ˊ˃ ˒ˑ˕ˑ˚ːˋˌ ˏ˪˔ˢ˙˟
˅ˋ˓˃˘ˑ˅˖˦ ˅˃˓˕˪˔˕˟ ˔˅ˑ˫˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˪ˊ ˔˖ˏˋ ˅ˋ˒ˎ˃˕ǡ ˢˍ˪ ˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˑ˔˕˃ːː˪ˌ˕ˋˉˇˈː˟˒ˑ˕ˑ˚ːˑˆˑˏ˪˔ˢ˙ˢǤȋ˕˃˄ˎǤǤͻȌǤ
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7500,00 3612
1500,00
7500,00
7500,00
7500,00
6000,00
6000,00

Відображено дохід від реалізації молока1

Нараховані ПЗ з ПДВ, виходячи з суми проданого
молока1

Відображено надходження коштів за молоко, що
належать до виплати1

Відображено заборгованість перед членами СОК на
суму вартості молока1

Відображено виплату коштів членам СОК за продану готову продукцію1

Відображено дохід від реалізації молока

Податкова накладна

Банківська виписка

Бухгалтерська довідка

ВКО, Платіжне доручення

Приймальна відомість на Відображено надходження молочної сировини від
молочну сировину
членів СОК за 4-тий тиждень в кількості 2400 кг

Відображено передачу молочної сировини молокозаводу у кількості 2400 кг

Накладна, товарнотранспортна накладна

Накладна на передачу
молочної сировини

Накладна, товарнотранспортна накладна

6000,00 3612

-

025

685

704

311

702

-

7500,00

Відображено передачу молочної сировини молокозаводу у кількості 3000 кг1

025

702

025

-

30, 31

685

3612

641

702

025

-

Коресподенція рахунків
Дт
Кт

Накладна на передачу
молочної сировини

Сума,
(грн.)
7500,00

Зміст господарської операції

Приймальна відомість на Відображено надходження молочної сировини від
молочну сировину
членів СОК за 1-ший тиждень в кількості 3000 кг1

Первинний документ

Бухгалтерський облік операцій по заготівлі та збуту молока

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дохід

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Витрати

Податковий облік

ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤͻ
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2160,00. 3611
360,00
1800,00
1800,00
4200,00
1800,00
1800,00

Відображено витрати СОК на заготівлю та збут молочної сировини

Відображено дохід від надання послуг по заготівлі
та збуту молочної сировини

Відображено суму ПДВ з вартості послуг2

Списано собівартість надання послуг по заготівлі та
збуту молочної сировини

Відображено взаємозалік заборгованості членів СОК

Списано на фінансовий результат дохід від надання
послуг по заготівлі та збуту молочної сировини

Акт наданих послуг (Звіт
повіреного)

Податкова накладна

Бухгалтерська довідка

Бухгалтерська довідка

Відображено виплату коштів члену СОК за продану
ВКО, Платіжне доручення готову продукцію (за вирахуванням витрат на заготівлю та збуту) (6000,00 грн. – 1800,00 грн.)

Списано на фінансовий результат собівартість надання послуг по заготівлі та збуту молочної сировини

Первинні документи, що
підтверджують витрати

Бухгалтерська довідка

Бухгалтерська довідка

703

791

685

685

903

703

231

311

791

903

30, 31

3611

231

641

-

-

-

-

-

-

1800,003

-

20, 65,
66, 91
703

-

-

-

3612

685

641

-

-

-

-

1800,003

-

-

-

-

-

-

ͷǦʝ˒ˈ˓˃˙˪ˡ˒ˑˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪ˏˑˎˑˍ˃˕˃˓ˑˊ˓˃˘˖ːˍ˃˘ˊ˚ˎˈː˃ˏˋʠʝʙˊ˃Ǧˆˋˌ˕˃Ǧ˕˪ˌ˕ˋˉː˪˄˖ˇ˖˕˟˃ː˃ˎˑˆ˪˚ː˪Ǥ
Ǧʓˎˢ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅ʞʓʑǤ
Ǧʓˎˢ˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅˒ˑˇ˃˕ˍ˖ː˃˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ˕˃˒ˎ˃˕ːˋˍ˪˅˦ˇˋːˑˆˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖ȋ˅˚˃˔˕ˋː˪ˇˑ˘ˑˇ˪˅ȌǤ

1800,00

6000,00

Відображено надходження коштів за молоко, що
належать до виплати

Банківська виписка

704

6000,00

Відображено заборгованість перед членами СОК на
суму вартості молока

Бухгалтерська довідка

702

1200,00

Нараховані ПЗ з ПДВ, виходячи з суми проданого
молока2

Податкова накладна

3.3Ǥʝ˄ˎ˪ˍ˅ˋ˕˓˃˕˕˃ ˍ˃ˎ˟ˍ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˔ˑ˄˪˅˃˓˕ˑ˔˕˪˒ˑ˔ˎ˖ˆ
Організація обліку витрат і калькулювання собівартості послуг в СОК передбачає низку попередніх організаційних заходів, які полягають у наступному:
1. здійснюється аналіз передбачених Статутом СОК видів діяльності стосовно
надання послуг з обслуговування членів СОК;
2. відповідно до визначених видів діяльності встановлюються об’єкти та методи калькулювання і обліку витрат, формується облікова політика, яка затверджується наказом керівника СОК;
3. визначаються статті прямих і непрямих витрат та методика їх розподілу для
формування повної собівартості з метою встановлення ціни наданих СОК послуг. Для членів СОК ціна послуг визначається за очікуваною повною собівартістю з урахуванням ризиків діяльності.

Облік витрат і калькулювання собівартості послуг СОК для потреб складання фінансової звітності
До виробничої собівартості наданих послуг включаються такі статті:
• прямі матеріальні витрати;
• прямі витрати на оплату праці;
• інші прямі витрати;
• загальновиробничі витрати;
• змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати
(п. 12-16 П(С)БО 16).
Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До змінних належать витрати на обслуговування і управління наданням послуг, що змінюються
прямо (чи майже прямо) пропорційно до зміни обсягу послуг. До постійних – витрати на обслуговування і управління наданням послуг, що залишаються незмінними (чи майже незмінними при зміні обсягів послуг). Перелік та склад постійних
та змінних витрат встановлюється СОК самостійно.
Витрати, пов’язані з наданням послуг, можуть групуватись за такими статтями
калькуляції (типовими для більшості СОК):
• сировина та матеріали;
• куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи та послуги сторонніх підприємств та організацій;
• паливо й енергія на технологічні потреби;
• основна заробітна плата;
• додаткова заробітна плата;
• відрахування на соціальні заходи;
• відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань цільового
призначення та інші спеціальні витрати;
• витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання;
• загальновиробничі витрати;
• інші виробничі витрати.
24
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Для узагальнення інформації про витрати використовують рахунок 23 Ǽʑˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑǽ у розрізі субрахунків, кількість яких залежить від кількості видів діяльності СОК. Для обліку витрат на надання послуг по заготівлі та збуту молока
доцільно відкрити субрахунок ͷǼʞˑ˔ˎ˖ˆˋˊˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪˕˃ˊ˄˖˕˖ǽǤ
При списанні собівартості реалізованих послуг складається бухгалтерський
запис за дебетом рахунку 90 «ʠˑ˄˪˅˃˓˕˪˔˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ǽ, субрахунок 903 «ʠˑ˄˪˅˃˓˕˪˔˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˓ˑ˄˪˕ ˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆǽ та кредитом субрахунку 231 Ǽʞˑ˔ˎ˖ˆˋ˪ˊˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪˕˃ˊ˄˖˕˖ǽ.
Витрати операційної діяльності за економічним змістом поділяються на елементи. До таких елементів, які в своїй основі далі не діляться, відносять:
• матеріальні витрати;
• витрати на оплату праці;
• відрахування на соціальні заходи;
• амортизація;
• інші операційні витрати.
В системі рахунків вказані витрати, пов’язані з визначенням собівартості послуг СОК, відображають кореспонденцією за дебетом рахунку 231 Ǽʞˑ˔ˎ˖ˆˋ ˪ˊ
ˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪ ˕˃ ˊ˄˖˕˖ǽ з відповідною деталізацією в розрізі субрахунків та аналітичних рахунків та кредитом рахунків: 372 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˒˪ˇˊ˅˪˕ːˋˏˋ ˑ˔ˑ˄˃ˏˋǽǡͼ;Ǽʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋˊ˃˪ː˛ˋˏˋˑ˒ˈ˓˃˙˪ˢˏˋǽ тощо.
Не включаються до виробничої собівартості і списуються на витрати періоду (витрати обігу), в якому вони були здійснені, наступні витрати операційної діяльності:
• понаднормативні відходи;
• витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що передував наступній стадії виробництва;
• адміністративні накладні витрати;
• витрати на збут;
• інші витрати операційної діяльності.
Облік виробничих накладних витрат на організацію надання послуг та управління ремонтними дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами,
а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування, ведеться на
рахунку ͿͷǼʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˚˪˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ.
Адміністративними є витрати, пов’язані із обслуговуванням надання послуг і
управлінням СОК. До адміністративних витрат відносяться такі витрати:
• загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
• витрати на службові відрядження і утримання апарату управління СОК та іншого адміністративного персоналу;
• витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання, охорона);
• винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
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•
•
•
•

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;
витрати на врегулювання спорів у судових органах;
податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім
податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої
собівартості робіт, послуг);
• плата за розрахунково–касове обслуговування та інші послуги банків; інші
витрати адміністративного призначення.
Адміністративні витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням кооперативу, відображаються на рахунку 92 «ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ. Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі
елементів витрат, передбачених кошторисом.
Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції
(товарів, робіт, послуг). До них відносяться:
• витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;
• витрати на ремонт тари;
• оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;
• витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
• витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
• витрати на утримання основних засобів,
• інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, охорона);
• витрати на транспортування, перевалку готової продукції (товарів),
транспортно–експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням
продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
• інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.
У СОК, при здійсненні діяльності зі збуту продукції, до складу витрат на збут
включаються частина витрат обігу, за винятком адміністративних витрат, інших
операційних витрат, фінансових витрат.
Облік витрат, пов’язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,
робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 Ǽʑˋ˕˓˃˕ˋ ː˃ ˊ˄˖˕ǽ. Аналітичний облік
витрат на збут ведеться у відомостях в розрізі статей витрат та за економічними
елементами.
До інших операційних витрат включаються:
• витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО 8;
• собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського
обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, вираженому в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати,
пов’язані з продажем іноземної валюти;
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• собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського
обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з їх реалізацією;
• сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву
сумнівних боргів;
• втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю
кооперативу);
• втрати від знецінення запасів; недостачі і втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пені, неустойка;
• витрати на виплати матеріальної допомоги, утримання об’єктів соціально–
культурного призначення;
• інші витрати операційної діяльності.
Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок 94
Ǽʶː˛˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˋ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǽ. На рахунку 94 ведеться облік витрат операційної діяльності СОК, крім витрат, які відображаються на рахунках 90
«ʠˑ˄˪˅˃˓˕˪˔˕˟ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ǽ, 91 Ǽʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˑ˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˚˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ, 92 «ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ,ͿǼʑˋ˕˓˃˕ˋː˃ˊ˄˖˕ǽ.
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати СОК, пов’язані
із залученням позикового капіталу. Облік витрат фінансової діяльності ведеться
на рахунку 95 Ǽʣ˪ː˃ː˔ˑ˅˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ, який призначений для обліку господарських процесів та витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів (у т.ч.
відсотки за випущеними облігаціями, сума дисконту тощо), нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат кооперативу, пов’язаних із залученням позикового капіталу.
До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом
та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:
• собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова та витрати,
пов’язані з реалізацією необоротних активів);
• собівартість реалізованих майнових комплексів; втрати від неопераційних
курсових різниць;
• сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій; витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);
• залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів; інші витрати звичайної діяльності.
При реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів особливістю є те, що собівартість їх реалізації буде збільшуватися на суму
витрат, пов’язаних із реалізацією. Облік витрат, що виникають в процесі звичайної
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг ведеться на рахунку 97 Ǽʶː˛˪ ˅ˋ˕˓˃˕ˋǽ.
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Адміністративні, фінансові, інші операційні витрати та витрати на збут в кінці
звітного періоду списуються в дебет рахункуͽͿǼʣ˪ː˃ː˔ˑ˅˪˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋǽ.

Організація обліку витрат і калькулювання послуг СОК для потреб ціноутворення та прийняття управлінських рішень
Порядок обліку витрат і калькулювання робіт та послуг СОК регулюється внутрішнім Положенням про організацію управлінського обліку витрат і калькулювання наданих послуг СОК, яке є невід’ємною частиною або Додатком до Наказу
про облікову політику СОК. Положення має містити наступні розділи:
• загальні принципи обліку витрат і калькулювання послуг СОК;
• встановлення центрів витрат, сфер відповідальності, об’єктів витрат і калькулювання;
• визначення методики обліку витрат і калькулювання.
Калькулювання наданих послуг для СОК доцільно здійснювати на основі повної собівартості, яка характеризує загальний рівень витрат на виробництво та
реалізацію послуг.
Повна собівартість включає виробничу собівартість, що формується за рахунок прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих
витрат, змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрати, які накопичуються на рахунку 23 Ǽʑˋ˓ˑ˄ːˋ˙˕˅ˑǽ, плюс адміністративні, фінансові та витрати на збут. Розрахунок повної собівартості наданих
послуг здійснюється в такій послідовності розподілу витрат:
• розподіляються між окремими об’єктами планування та обліку витрати з
утримання необоротних активів;
• визначається собівартість робіт та послуг допоміжних виробництв;
• списуються суми непередбачених та понаднормативних витрат;
• розподіляються бригадні, загальновиробничі, адміністративні, збутові, інші
операційні, фінансові витрати;
• визначається загальна сума виробничих та повних витрат по об’єктах обліку;
• визначається повна собівартість наданих послуг.
Калькулювання послуг в СОК
Для цілей калькулювання основним етапом є визначення калькуляційної
одиниці.
Калькуляційною одиницею в СОК, при здійсненні заготівлі та збуту є окреме
замовлення, оформлене на підставі відповідного довгострокового договору. В залежності від технології надання послуг працівниками СОК на виконання даного
Договору, ведеться облік прямих витрат на рахунку 231 Ǽʞˑ˔ˎ˖ˆˋ ˪ˊ ˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪
˕˃ ˊ˄˖˕˖ǽ. Калькулювання повної собівартості здійснюється по кожному Договору методом сумування прямих витрат та розподілених загальновиробничих,
адміністративних, фінансових та витрат на збут пропорційно прямим витратам.
Кінцева собівартість послуг, витрати на функціонування СОК остаточно можуть
бути підраховані в кінці звітного року (31 грудня), тому калькулювання з метою
ціноутворення в кооперативі має здійснюватися у двох аспектах:
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1. встановлення облікових цін на надання послуг своїм членам (в частині повної бюджетної собівартості, обчисленої перед початком звітного періоду);
2. обчислення повної фактичної собівартості наданих послуг в кінці звітного
року з проведенням коригуючих кореспонденцій по списанню калькуляційних різниць.
Визначення повної бюджетної собівартості послуг можливе з обов’язковим
врахуванням наступних факторів, обумовлених особливостями діяльності СОК:
• можливість в кінці року повернення або перерозподілу між членами надлишково (понад фактичну собівартість послуг) отриманих коштів або відсутність
додаткової сплати коштів (при заниженні бюджетної собівартості послуг);
• непередбачені витрати, ризики, що обумовлюють необхідність розрахунку надбавки до бюджетної ціни, як плати за такі ризики та непередбачені витрати.
Бюджетна ціна є результатом економічних розрахунків, прогнозування ринку
та компромісом між потребою СОК знизити вплив можливих ризиків та бажанням
членів СОК отримати якомога вищу ціну за свою продукцію або отримати послуги
за якомога нижчою вартістю. Методика обліку витрат і калькулювання бюджетної
собівартості та ціни має бути визначена в Наказі про облікову політику СОК.
Для СОК, які здійснюють діяльність із заготівлі та збуту за дорученням членів,
кінцева ціна виплат для члена СОК за реалізовану продукцію буде рівна розміру
ціни, що оплачена покупцем, за вирахуванням вартості послуг по збуту та суми
податку на додану вартість (якщо СОК платник ПДВ).
Заощаджені або додатково отримані кошти СОК в кінці року розподіляє через
кооперативні виплати або виплати на паї.

ǤͺǤʝ˄ˎ˪ˍˇˑ˘ˑˇ˪˅˕˃˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪
Облік доходів СОК та закриття рахунків
СОК є неприбутковими організаціями. Це означає, що його діяльність повинна
бути в першу чергу спрямована на вирішення неприбуткових статутних завдань,
а не на отримання прибутку.
Відповідно до особливостей господарської діяльності членів СОК (сезонність)
та виду СОК свою специфіку матиме і бухгалтерський облік доходів та фінансових
результатів.
Відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку надходження від неприбуткової діяльності обліковуються на рахунках класу 7 Ǽʓˑ˘ˑˇˋ ˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ
ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǽ. За кредитом рахунку 70 Ǽʓˑ˘˪ˇ ˅˪ˇ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ǽ відображається
нарахування виручки від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), яка в
кінці періоду списується в дебет рахунку ͽͿǼʣ˪ː˃ː˔ˑ˅˪˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋǽ.
Для розмежування аналітичного обліку доходів за різними операціями у СОК
до субрахунків рахунку 70 Ǽʓˑ˘˪ˇ ˅˪ˇ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ǽ рекомендуємо відкривати субрахунки, а за необхідності аналітичні рахунки другого та третього порядку:
ͽͶͷǼʓˑ˘˪ˇ˅˪ˇ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ˆˑ˕ˑ˅ˑ˫˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ǽǢ
ͽͶǼʓˑ˘˪ˇ˅˪ˇ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫˕ˑ˅˃˓˪˅ǽǢ
ͽͶǼʓˑ˘˪ˇ˅˪ˇ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫˓ˑ˄˪˕˪˒ˑ˔ˎ˖ˆǽ.
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Фінансовим результатом господарської діяльності (чистим доходом) кооперативу є різниця між доходами кооперативу від господарської діяльності та витратами на її провадження. З метою розмежування аналітичного обліку результатів
діяльності СОК та для визначення розмірів кооперативних виплат та виплат на
паї, до субрахунку 791 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ǽ рекомендуємо
відкривати такі субрахунки другого порядку:
7911 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ ˚ˎˈː˃ˏˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ (визначатиметься розмір перевищення сум, сплачених за послуги протягом року, над собівартістю послуг);
7912 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ ˒ˑˍ˖˒˙ˢˏˋ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ ˚ˎˈː˪˅ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ
(обороти по дебету субрахунку обов’язково повинні бути рівними оборотам по кредиту).
В кінці звітного періоду проводиться закриття рахунків бухгалтерського обліку
доходів та витрат на рахунки фінансових результатів. Таким чином, на відповідні
субрахунки будуть здійснені такі підсумкові закриваючі записи:
• У дебет субрахунку 7911 – з кредиту субрахунків 9031; у кредит субрахунку
7911 – з дебету субрахунків, 7031;
• У дебет субрахунку 7912 – з кредиту субрахунку 7041; у кредит субрахунку
7912 – з дебету субрахунку 7021.
Списання витрат періоду відбуватиметься проведенням по дебету рахунків 92,
93, 94 та кредитом відповідних субрахунків другого порядку до субрахунку 791,
описаних вище. Списання фінансових витрат, інших витрат звичайної діяльності
та надзвичайних витрат з рахунків 95, 96, 97 здійснюватиметься на відповідні субрахунки рахунку 79 Ǽʣ˪ː˃ː˔ˑ˅˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋǽ. Аналогічно списуватимуться і
залишки доходів по рахунках 72, 73, 74, 75.
Після виконання зобов’язань СОК та відшкодування збитків за минулі періоди
залишок фінансового результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому
числі асоційованим.

Бухгалтерський облік кооперативних виплат та виплат на паї
СОК, здійснюючи обслуговування своїх членів, не ставлять за мету отримання
прибутку, а спрямовують діяльність на обслуговування сільськогосподарського
та іншого виробництва учасників кооперації. Проте, в процесі діяльності СОК можуть виникати надмірно сплачені суми за послуги членами кооперативу (у разі,
якщо фактична собівартість послуг виявиться меншою, ніж ціна, по якій члени
СОК сплачували за послуги протягом періоду). Законом про кооперацію та Законом про сільгоспкооперацію частину таких надходжень дозволено розподіляти
на кооперативні виплати та виплати (нарахування) на паї.
Кооперативні виплати у СОК – повернення членам кооперативу частини попередньо надлишково сплаченої вартості наданих кооперативом послуг відносно їх фактичної вартості, що розподіляється за результатами фінансового року
між його членами.
Виплати на паї – виплати частини доходу кооперативу на паї члена та асоційованого члена кооперативу. Розмір виплат на паї встановлюється рішенням
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загальних зборів членів кооперативу після відрахувань обов’язкових коштів на
формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом СОК. Загальна сума виплат на паї не може
перевищувати 20 відсотків доходу, визначеного до розподілу.
Розмір кооперативних виплат встановлюється загальними зборами, в разі необхідності за рішенням загальних зборів, певна частина кооперативних виплат
може бути зарахована до пайового капіталу.
Суми кооперативних виплат членам СОК відображаються в обліку по дебету рахунку 7911 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ ˚ˎˈː˃ˏˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ в кореспонденції
з рахунком 672 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ˃ ˪ː˛ˋˏˋ ˅ˋ˒ˎ˃˕˃ˏˋǽ рахунку 67 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ ˖˚˃˔ːˋˍ˃ˏˋǽ. Видача кооперативних виплат членам СОК відображається
по дебету субрахунку 672 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ˃ ˪ː˛ˋˏˋ ˅ˋ˒ˎ˃˕˃ˏˋǽ в кореспонденції з кредитом рахунку 30 «ʙ˃˔˃ǽ або інших рахунків активів, що передаються члену в рахунок виплат. Існує також можливість зарахування кооперативних
виплат в рахунок надання послуг в майбутньому. Загальна сума кооперативних
виплат, визначена загальними зборами СОК в межах результату діяльності, розподіляється між членами пропорційно їх участі у господарській діяльності СОК.
Участь у господарській діяльності СОК – збут через такий кооператив сировини,
продукції в обсязі та порядку, передбачених його статутом та/або правилами внутрішньогосподарської діяльності. Зважаючи на різноплановість вимірників по обсягах різних видів діяльності СОК, універсальним є розрахунок участі в грошовому
вимірнику (по сукупній сплаті за всі послуги). Частку участі можна відобразити за кредитом рахунку 3611 «Розрахунки з покупцями та замовниками, які є членами кооперативу». Таким чином, сума виплат кожному члену буде кратна сумі коштів, які він заплатив за користування послугами протягом звітного періоду (обов’язковою умовою
при цьому є повний розрахунок кооперативу і члена за послуги до кінця року).
Згідно з чинним законодавством 20% надходжень до СОК можуть становити нарахування на паї членів СОК, паї асоційованих членів. Нарахування виплат на паї відображаються по дебету субрахунку 7911 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ ˚ˎˈː˃ˏˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ в кореспонденції з субрахунком 671 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ˃ ː˃˓˃˘ˑ˅˃ːˋˏˋ
ˇˋ˅˪ˇˈːˇ˃ˏˋǽ. Виплата нарахувань на паї відображається по дебету субрахунку
671 «ʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋ ˊ˃ ː˃˓˃˘ˑ˅˃ːˋˏˋ ˇˋ˅˪ˇˈːˇ˃ˏˋǽ в кореспонденції з рахунком
30 «ʙ˃˔˃ǽ або інших рахунків активів, що передаються члену в рахунок виплат.
Для обчислення загальної суми кооперативних виплат, виплат на паї та розподілу за іншими напрямками у кінці року складається Розрахунок розподілу доходу
СОК, де відображається розподіл сальдо рахунку 7911 «ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˑ˒ˈ˓˃˙˪ˌ ˊ
˚ˎˈː˃ˏˋ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǽ на відрахування до фондів СОК, на інші цілі, передбачені
законодавством і Статутом СОК, а також на кооперативні виплати та виплати на паї.
З метою розрахунку кооперативних виплат рекомендується складати Відомість нарахування та сплати кооперативних виплат. У Відомості на кожного з
членів СОК відкривається окремий рядок; у ньому здійснюється розрахунок та
відображення заборгованості перед членом по кооперативних виплатах, а також
їх сплата, зарахування у рахунок додаткового пайового внеску.
Для відображення заборгованості СОК перед кожним з членів та асоційоваРозділ 3
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них членів за виплатами на паї рекомендується складати Відомість нарахування
та сплати виплат на паї. При цьому, на виконання вимог законодавства про кооперацію, слід врахувати можливість того, що для членів та асоційованих членів
кооперативу будуть визначені різні частки доходу на паї. Після визначення кола
осіб, яким виплачуються суми на паї, у цей документ заносяться дані про розміри
їх відповідних пайових внесків. Окремою позицією записується загальна сума визначених виплат на паї членів та асоційованих членів.
ПРИКЛАД 3.4. ʖ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˅ ʠʝʙ ˅ˋːˋˍˎˋ ː˃ˇˏ˪˓ːˑ ˔˒ˎ˃˚ˈː˪ ˔˖ˏˋ ˊ˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋǡ ː˃ˇ˃ː˪ ˚ˎˈː˃ˏ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ ˅ ˔˖ˏ˪ ͻͶͶͶǡͶͶ ˆ˓ːǤ ʑ ˍ˪ː˙˪
˒ˈ˓˪ˑˇ˖ ˅ ʠʝʙ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑ ʖ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˊ˄ˑ˓ˋǤ ʜ˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˓˪˛ˈːːˢ ʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˄ˑ˓˪˅
ʠʝʙ ˕˃ ˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ ˇˑ ˔˕˃˕˖˕˖ ˔ˍˎ˃ˇˈːˑ ʟˑˊ˓˃˘˖ːˑˍ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖ ˇˑ˘ˑˇ˖ ʠʝʙǡ ˢˍˋˏ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˓ˑˊˏ˪˓ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˅ˋ˒ˎ˃˕ ˕˃ ˅ˋ˒ˎ˃˕ ː˃ ˒˃˫
˚ˎˈː˃ˏʠʝʙǤʖˑˍ˓ˈˏ˃ǡ˅ˋˊː˃˚ˈːˑǡ˜ˑ˓ˑˊˏ˪˓ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘˅ˋ˒ˎ˃˕˚ˎˈː˃ˏ
ʠʝʙ ˔ˍˎ˃ˇ˃˦ ͺͶͶͶǡͶͶ ˆ˓ːǤǡ ˓ˑˊˏ˪˓ ˅ˋ˒ˎ˃˕ ː˃ ˒˃˫ – ͷͶͶͶǡͶͶ ˆ˓ːǤȋ˒˓ˋː˙ˋ˒ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ˖ǣ 80% - ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ː˪ ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋǡ 20% - ˅ˋ˒ˎ˃˕ˋ ː˃ ˒˃˫ȌǤ ʖ˃ ˒ˑˆˑˇˉˈːːˢˏ ˅˔˪˘ ˚ˎˈː˪˅ ʠʝʙ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑǦ˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫ ˄˃ˊˋ ʠʝʙ ˕˃
˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢ ˌˑˆˑ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˄˖ˎˑ ˒˓ˋˌːˢ˕ˈ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˔˒˓ˢˏ˖˅˃ːːˢ ˅ˋ˒ˎ˃˕ː˃˒˃˫ː˃ˊ˄˪ˎ˟˛ˈːːˢ˒˃ˌˑ˅ˑˆˑˍ˃˒˪˕˃ˎ˖ȋ˕˃˄ˎǤǤͼȌǤ
ʡ˃˄ˎˋ˙ˢǤͼ

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку кооперативних виплат
та виплат на паї
Дт

Кт

Сума,
грн.

Відображено нарахування кооперативних виплат членам СОК

7911

672

400,00

ВКО, Банківська
виписка

Відображено виплату коштів по кооперативних виплатам членам СОК

672

30, 31

400,00

* Бухгалтерська
довідка

*Відображено збільшення пайового
капіталу за рахунок нарахованих
*672 *4022 *400,00
кооперативних виплат членам СОК

Бухгалтерська
довідка

Відображено нарахування виплат
на паї членам СОК

79

671

100,00

ВКО, Банківська
виписка

Відображено виплату коштів по виплатам на паї членам СОК

671

30, 31

100,00

* Бухгалтерська
довідка

*Відображено збільшення пайового
капіталу за рахунок нарахованих
*671 *4022 *100,00
виплат на паї членам СОК

Первинний
документ

Зміст господарської операції

Бухгалтерська
довідка

* ʓ˃ː˪ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟˔ˢˊ˃˒ˑˆˑˇˉˈːːˢˏ˅˔˪˘˚ˎˈː˪˅ʠʝʙˊˏˈ˕ˑˡ˔˒˓ˢˏ˖˅˃ːːˢˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘˅ˋ˒ˎ˃˕˕˃˅ˋ˒ˎ˃˕ː˃˒˃˫ː˃˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˟ːˑǦ˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˫˄˃ˊˋʠʝʙ˕˃˓ˑˊ˛ˋ˓ˈːːˢˌˑˆˑˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪Ǥ
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ОПОДАТКУВАННЯ ПОСЛУГ ІЗ
ЗАГОТІВЛІ ТА ЗБУТУ МОЛОКА

ͺǤͷǤʜˈ˒˓ˋ˄˖˕ˍˑ˅ˋˌ˔˕˃˕˖˔
Відповідно до редакції Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», яка діє з 19 січня 2013 року, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
здійснюють обслуговування своїх членів – виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.
Неприбутковість діяльності СОК визначається виходячи із сукупності таких
ознак:
• кооператив надає послуги тільки своїм членам;
• члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу;
• послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів
членів кооперативу (ст. 9 Закону).
СОК та їх об’єднання повинні були ще до 19 січня 2014 року привести свої статути у відповідність із зміненими нормами цього Закону.
Виходячи з того, що СОК не ставлять за мету отримання прибутку, питання їх
оподаткування регулюється нормами ст. 157 «Оподаткування неприбуткових
установ та організацій» Податкового Кодексу України (далі – ПКУ).
Серед існуючих видів неприбуткових установ та організацій СОК включаються
в групу, визначену пп. «г» п. 157.1 ст. 157 ПКУ, – інші юридичні особи, діяльність
яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів.
Від оподаткування звільняються доходи СОК, отримані у вигляді:
• разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів (паї, додаткові паї; вступні, членські, цільові внески);
• коштів або майна, які надходять від провадження їх основної діяльності та у вигляді
пасивних доходів (проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті);
• дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі
гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги,
які надаються таким кооперативам або через них їх одержувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін (п. 157.5 ПКУ).
Під терміном «основна діяльність» розуміється діяльність неприбуткових організацій, яка визначена для них як основна законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації (п. 157.15 ПКУ).
Для СОК основна діяльність – це надання послуг своїм членам, не маючи на
меті одержання прибутку.
До основної діяльності також включається продаж СОК товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було ствоРозділ 4

Оподаткування послуг із заготівлі та збуту молока

33

рено такий кооператив, та які є тісно пов’язаними з його основною діяльністю,
якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної
або якщо така ціна регулюється державою.
До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання
робіт, надання послуг СОК особам, іншим, ніж члени цих кооперативів. Статутні документи СОК повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.
Далі розглянемо умови роботи СОК як неприбуткових організацій, визначені
ПКУ (табл. 4.1):
ʡ˃˄ˎˋ˙ˢͺǤͷ
Умови неприбуткового статусу СОК згідно ПКУ
№ з/п Норма ПКУ
1.

2.

Пункт ПКУ

Доходи або майно СОК не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такого кооперативу, його посадових осіб (крім
оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи)

п.157.10

У разі якщо СОК отримує дохід із інших джерел (це джерела, які не є внесками, відрахуваннями засновників; коштами
(майном) від провадження основної діяльності; пасивними
доходами; дотаціями (субсидіями) з бюджетів), такий СОК
зобов’язаний сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел,
що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. При визначенні
сум оподатковуваного прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується

п.157.11

Право СОК на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток
виникає після внесення кооперативу до Реєстру неприбуткових установ та організацій в порядку, визначеному наказом Міністерства фінансів України від 24
січня 2013 року № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових
установ та організацій».
Порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій встановлює Державна фіскальна служба України (податкові
органи). Ця служба (ДФС) вирішує питання про виключення організацій (в тому
числі й СОК) із Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень ПКУ та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також належить використання звільнених від
оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження
господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою
п.151.1 ст. 151 ПКУ (з 1 січня 2014 року – це 18 %). Рішення Державної фіскальної
служби України можуть бути оскаржені в судовому порядку (п. 157.14 ст. 157 ПКУ).
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СОК подають органам ДФС Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій за формою і в порядку, затвердженими наказом
Міністерства доходів і зборів України від 27 січня 2014 р. № 85 «Про затвердження
форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій».
Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій складається у визначеному порядку, тобто у тому ж порядку, що і податкові
декларації (ст. 48 ПКУ). Податковий звіт подається кооперативами до відповідного
територіального органу державної фіскальної служби за базовий звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним
днем звітного (податкового) року, разом з річною фінансовою звітністю, подання
якої передбачено положеннями пункту 46.2 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ.
Звіт складається з двох частин. У І частині Податкового звіту в рядку 4 відображаються всі доходи кооперативу, включеного до Реєстру неприбуткових установ і організацій (ознака неприбутковості 0011). У рядку 4.1 Звіту відображаються разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів. У рядку 4.2
відображаються доходи, отримані у вигляді коштів або майна від провадження
основної діяльності СОК, у тому числі у рядку 4.2.1 – доходи від продажу товарів,
виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту
яких було створено СОК, та які є тісно пов’язаними з його основною діяльністю,
якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної
або якщо ціна регулюється державою. У рядку 4.3 відображаються пасивні доходи. У рядок 4.4 заноситься інформація про дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної
чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання
цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх
одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
Профінансовані витрати СОК відображаються у рядку 12. Суми витрат на утримання СОК відображаються у рядку 12.1, витрати, що здійснюються СОК для виконання статутних завдань, – у рядку 12.2 (для відображення витрат основної діяльності СОК слід застосовувати рядок 12.2.9).
У другій частині Податкового звіту наводиться розрахунок податку на прибуток за звітний (податковий) період від доходу, отриманого неприбутковою організацією з інших джерел, ніж визначені п. 157.2 – 157.9 ст. 157 розділу III ПКУ, що
проводиться у звітному (податковому) періоді (рядки 14 – 18). Рядки 19, 20 (23)
або 22 Податкового звіту заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкового звіту. Сума штрафу нараховується
та сплачується кооперативом самостійно.
У рядку 21 Податкового звіту відображається пеня, нарахована на суму заниження податкового зобов’язання за весь період такого заниження.
Таким чином, включення СОК до Реєстру неприбуткових організацій та установ проводиться органами державної фіскальної служби за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості (код 0011) і супроводжується взяттям зобов’язань по дотриманню умов неприбуткового статусу.
Розділ 4
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ͺǤǤʞˑˇ˃˕ˑˍː˃˒˓ˋ˄˖˕ˑˍ
Незважаючи на неприбутковий статус СОК, визначений законодавством, яке
регулює сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію, частина кооперативів
продовжує застосовувати загальну (податок на прибуток) або спрощену (єдиний
податок) системи оподаткування.
СОК – платники податку на прибуток у своїй роботі керуються розділом ІІІ ПКУ
«Податок на прибуток підприємств», згідно якого вартість сільськогосподарської
продукції (молока), реалізована за договором доручення через СОК, не включається ні в доходи СОК, ні у його витрати. Так, згідно пп. 136.1.19 ст. 136 ПКУ кошти
або вартість майна, що надходять повіреному в межах договорів доручення не
включаються в доходи при визначенні об’єкта оподаткування. Цю норму доповнює пп. 153.4.1 ст. 153 ПКУ про те, що не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку на підставі цивільноправового договору, що не передбачає передачі права власності на таке майно
(для СОК – це договір доручення). Відповідно, не включаються до витрат кошти
або майно, надані платником податку у зв’язку з наданням ним майна на підставі
цивільно-правових договорів, що не передбачають передачі права власності на
таке майно іншій особі (пп. 153.4.2 ст. 153 ПКУ).
До складу доходів і витрат СОК включається лише вартість послуг із заготівлі та
збуту сільськогосподарської продукції, яка дорівнює витратам, понесеним кооперативом на їх надання. На це вказує пп. 135.4.1 ст. 135 ПКУ про включення у дохід
від операційної діяльності винагороди повіреного та пп. 138.1.1 ст. 138 ПКУ про
включення у витрати операційної діяльності собівартості наданих послуг.
Слід також звернути увагу на те, що суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій
із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів,
отримані СОК – платником податку на прибуток, будуть включатися в його доходи (п.
135.5.10 ст. 135 ПКУ). А кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, не включаються в доходи при визначенні об’єкта оподаткування (пп. 136.1.15 ст. 136 ПКУ).
СОК – платник податку на прибуток подає до органу державної фіскальної
служби, на обліку якого він перебуває, Податкові декларації з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року № 872.
Таким чином, сплата СОК податку на прибуток не тільки суперечить чинному
законодавству у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, але й
призводить до включення в оподатковувані доходи коштів державної фінансової підтримки.

ͺǤǤʲˇˋːˋˌ˒ˑˇ˃˕ˑˍ
У своєму листі від 27 липня 2010 року № 14946/7/15-0117 (ще до оновлення
редакції Закону про сільськогосподарську кооперацію) Державна податкова адміністрація допустила можливість застосування кооперативами спрощеної сис-
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теми оподаткування, обліку та звітності. У разі, якщо кооператив зареєстрований
як суб’єкт підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством,
та відповідає вимогам Указу про спрощену систему (а з 04 листопада 2011 року
вимогам глави 1 розд. XIV ПКУ), то він може застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм
справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і
зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та
звітності (п. 291.2 ПКУ).
Відповідно до п. 292.4 ст. 292 ПКУ у разі надання послуг за договорами доручення доходом є сума отриманої винагороди повіреного. Тобто СОК на єдиному
податку сплачує податкові зобов’язання з доходу, що дорівнює понесеним витратам на надання послуг.
Суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та
інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з
бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або
місцевих програм, не включаються до складу доходів СОК – платника єдиного податку (п. 4 п. 292.11 ст. 292 ПКУ).
СОК може самостійно обрати спрощену систему оподаткування і зареєструватися платником єдиного податку четвертої чи шостої групи.
Згідно пп. 4 і 6 п. 291.4 ст. 291 ПКУ четверта група – це юридичні особи – суб’єкти
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.
До шостої групи відносяться юридичні особи – суб’єкти господарювання будьякої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 млн. грн.
Від групи платника ЄП залежить і ставка оподаткування.
Згідно пп. 293.3.1 і 293.3.2 ст. 293 ПКУ для четвертої групи платників ставка єдиного податку становить або 3 % доходу – у разі сплати ПДВ, або 5 % доходу – у
разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Відповідно, шоста група платників єдиного податку застосовує 5 % доходу – у разі сплати ПДВ, або 7 % доходу – у
разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої і шостої груп є календарний квартал. Єдиний податок нараховується на вартість послуг, наданих СОК протягом кварталу.
СОК-платники єдиного податку четвертої та шостої груп подають до органу
державної фіскальної служби податкову декларацію платника єдиного податку у
строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. (пп. 296.3
ст. 296 ПКУ). Тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).
Форма податкової декларації платника єдиного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688.
Розділ 4
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Сплата єдиного податку здійснюється протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал
(п. 295.3 ПКУ).
Таким чином, незважаючи та простоту механізму єдиного податку, його
сплата СОК також суперечить чинному законодавству у сфері сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, оскільки засвідчує ведення кооперативами підприємницької діяльності.

ͺǤͺǤʞˑˇ˃˕ˑˍː˃ˇˑˇ˃ː˖˅˃˓˕˪˔˕˟
Відповідно до абзацу б) п. 185.1 ст. 185 ПКУ постачання товарів і послуг на митній території України є об’єктом оподаткування податком на додану вартість. Тому
СОК відноситься до платників податку, визначених п. 180.1 ст. 180 ПКУ. СОК може
бути зареєстрований платником ПДВ у обов’язковому порядку, або добровільно:
• у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/
послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) кооперативу
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 грн.
(без урахування ПДВ), такий кооператив зобов’язаний зареєструватися як
платник ПДВ у органі державної фіскальної служби за своїм місцезнаходженням, крім кооперативу – платника єдиного податку (п. 181.1 ст. 181 ПКУ);
• у разі, якщо кооператив не є платником ПДВ у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими за 300 000 грн. (без урахування
ПДВ), такий кооператив може добровільно зареєструватися як платник ПДВ.
Така реєстрація здійснюється за заявою СОК (п. 182.1 ст. 182 ПКУ). При обчисленні такого обороту в СОК враховується як вартість сільськогосподарської
продукції членів, так і вартість послуг із заготівлі та збуту цієї продукції.
СОК надають послуги за договорами доручення, укладеними зі своїми членами. Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у
межах таких договорів, є вартість постачання цих товарів, визначена виходячи з
їх договірної (контрактної) вартості (у разі здійснення контрольованих операцій –
не нижче звичайних цін*) (п. 188.1 ст. 188 і 189.4 ст. 189 ПКУ).
Дата збільшення податкових зобов’язань та податкового кредиту платників податку, що здійснюють постачання/отримання товарів/послуг у межах договорів
доручення та без права власності на такі товари/послуги, визначається за правилами, встановленими статтями 187 і 198 ПКУ.
Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з
постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період,
протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок СОК
як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі СОК, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує СОК;
б) дата відвантаження товарів, а для послуг – дата оформлення документа, що
засвідчує факт постачання послуг кооперативом.
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Детальніше розглянемо порядок оподаткування ПДВ послуг із заготівлі та збуту молока за дорученням членів-фізичних осіб (рис. 4.1). Податкові зобов’язання
позначаються як «ПЗ», податковий кредит, – відповідно «ПК».
ПК за продукцію

Члени СОК

Покупець
П Р ОДУ
КО Ш Т И

ЗА ПРО

Д У К Ц ІЮ

(довіритель)

ПЗ за продукцію та послугу
К Ц ІЯ

СОК

(повіренний)

ПРО

Д У К Ц ІЯ

Д У К Ц ІЮ
ЗА ПРО
КО Ш Т И
О С Л У ГИ
П
Ь
Т
В А Р Т ІС

ʟˋ˔ǤͺǤͷǤʝ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢʞʓʑ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˪ˊˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪˕˃ˊ˄˖˕˖˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ˊ˃
ˇˑ˓˖˚ˈːːˢˏ˚ˎˈː˪˅Ǥ

Як видно з рис. 4.1, при отриманні продукції СОК не має права на податковий
кредит з ПДВ (ст. 198 ПКУ), оскільки продукція надходить від членів-фізичних осіб,
які не є платниками ПДВ. Поряд з цим, у СОК виникають податкові зобов’язання з
ПДВ на всю вартість продукції, поставленої покупцю (молокозаводу). Крім того, у
СОК виникають ще і податкові зобов’язання з вартості послуги, що дорівнює сумі
витрат, понесених СОК на її надання. Датою виникнення зобов’язань із вартості
такої послуги буде перша із подій: або дата надходження оплати за послугу, або
дата складання Акту приймання-передачі послуг (Звіту Повіреного).
СОК – платники ПДВ здійснюють видачу податкових накладних, які дають право покупцю (молокозаводу) відображати податковий кредит з ПДВ. У випадках,
коли сума ПДВ в одній податковій накладній перевищує 10 тис. грн., СОК повинен
реєструвати накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246.
СОК – платник ПДВ зобов’язаний подавати звітність, визначену наказом Міністерства доходів і зборів України від 13 листопада 2013 року № 678 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на
додану вартість». До податкової звітності з ПДВ відноситься податкова декларація
з ПДВ та уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період,
що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. СОК зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації.
Таким чином, податок на додану вартість – це не тільки основний фінансовий
тягар, який гальмує розвиток кооперативного руху на селі, але й механізм із досить складним адмініструванням. Не завжди, навіть досвідченому бухгалтеру
СОК, вдається уникнути порушень законодавства з нарахування та сплати ПДВ.
Розділ 4

Оподаткування послуг із заготівлі та збуту молока
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ͺǤͻǤʞˑˇ˃˕ˑˍˊˇˑ˘ˑˇ˪˅˗˪ˊˋ˚ːˋ˘ˑ˔˪˄
Порядок оподаткування операцій відчуження фізичними особами – членами
СОК власної сільськогосподарської продукції через кооператив регламентується
розділом IV ПКУ «Податок на доходи фізичних осіб» – ПДФО.
Відповідно до п. 165.1.24 ст. 165 ПКУ не оподатковуються податком з доходів
фізичних осіб доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської
продукції, що вироблена безпосередньо фізичною особою – членом СОК на
земельних ділянках двох видів:
• або на присадибних ділянках (в селах – це не більше 0,25 га, в селищах – не
більше 0,15 га, в містах – не більше 0,1 га – ст. 121 Земельного Кодексу України (далі – ЗКУ), ділянках для індивідуального дачного будівництва (не більше
0,1 га) і при цьому, якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх
(здає в оренду або обслуговує),
• або на ділянках для особистого селянського господарства (не більше 2 га – ст.
121 ЗКУ) та/або земельних частках (паях), виділених в натурі (на місцевості),
сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір визначених
у першому випадку земельних ділянок не враховується.
Якщо розмір земельних ділянок, визначених у другому випадку, перевищує 2
гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню за ставкою для рухомого майна (5% відповідно до п. 173.1 ст. 173 ПКУ).
При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва)
член СОК має подати кооперативу копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Оригінал довідки зберігається у члена СОК протягом строку позовної
давності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) члена
СОК протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової
заяви про видачу такої довідки.
Порядок видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її
форма (№ 3 ДФ) затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 17
січня 2014 року № 32.
При продажу власної продукції тваринництва (наприклад, молока), отримані
від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно
за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2014 році – це 121 800 грн.). Такі
члени СОК здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про
наявність земельних ділянок.
У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений розмір, член
СОК зобов’язаний подати органу державної фіскальної служби довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва,
що видається у довільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) члена СОК. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо членом

40

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГОТІВЕЛЬНО БУТОВИХ ПОСЛУГ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИМ ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ

СОК, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
Якщо членом СОК не підтверджено самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, доходи від продажу якої він отримав, такі
доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.
СОК, як податковий агент по доходах фізичних осіб – членів СОК, кооператив,
складає і подає Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)
на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затверджений наказом ДПАУ від 21 січня 2014 року № 49.
Оскільки доходи від продажу власної продукції тваринництва звільнені від
оподаткування ПДФО, то у Податковому розрахунку відображаються лише доходи, нараховані і виплачені членам СОК (колонки 3а і 3), без утримання податку. У
колонці 5 Податкового розрахунку ставиться ознака доходу 179 «Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва».
Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.
Слід не забувати і про те, що від оподаткування ПДФО звільнені також і кооперативні виплати, які може виплачувати своїм членам СОК за результатами року.
Так, згідно п. 165.1.48 ст. 165 ПКУ кооперативні виплати членам СОК у вигляді коштів, що повертаються членам внаслідок надлишково сплаченої ним вартості послуг, наданих кооперативом, не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

ͺǤͼǤʞˑ˓˪˅ːˢːːˢ˓˪ˊːˋ˘˔ˋ˔˕ˈˏˑ˒ˑˇ˃˕ˍ˖˅˃ːːˢ
Від вибору системи оподаткування залежить результат господарської діяльності СОК. А тому кооперативу слід проаналізувати існуючі варіанти оподаткування вартості поставки сільськогосподарської продукції, вартості послуг, які надаються членам, та фінансового результату СОК.
Для порівняння податкових систем використаємо умови прикладу 4.1.
ПРИКЛАД 4.1. ʙˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ˑˏ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑ ˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎˡ ˪ ˊ˄˖˕ 10 000 ˍˆ. ˏˑˎˑˍ˃ ː˃ ˔˖ˏ˖ 24 000 ˆ˓ːǤ ȋ˅ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ʞʓʑ – 4 000 ˆ˓ːǤȌǤ ʠʝʙ ˒ˑːˈ˔ˈːˑ ˅ˋ˕˓˃˕
ː˃˔˖ˏ˖ͷ;ͶͶˆ˓ːǤȋ˅˕ˑˏ˖˚ˋ˔ˎ˪ʞʓʑȂͶͶˆ˓ːǤȌȋ˕˃˄ˎǤͺǤȌǤ

Розділ 4

Оподаткування послуг із заготівлі та збуту молока
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ʡ˃˄ˎˋ˙ˢͺǤ

Порівняння систем оподаткування оборотів та результату діяльності СОК
Операції протягом 12 останніх
Операції протягом 12
Податок на
останніх календарних міся- календарних місяців
додану вартість
ців до 300 тис. грн. без ПДВ понад 300 тис. грн. без ПДВ
Дохід СОК = 1 500 грн.
Дохід не оподатковується
Неприбутковий
статус

Єдиний
податок

Дохід СОК = 1 500 грн. Сума Єдиного податку (4 група) =
1) або 1 500 грн.*5% = 75 грн.
2) або 295 грн., яка включає:
1 500 грн.*3% = 45 грн.; 1500 грн.*1/6 (ПДВ) = 250 грн.
Чистий дохід СОК = 0
1 500 грн. – 1 500 грн.

1) Чистий дохід СОК = 0
1 500 грн. – 1 500 грн.

Сума податку на прибуток
= 0 грн.

Сума податку на прибуток = 0 грн.
2) Сума податку на додану вартість = 4 300 грн., яка включає:
- вартість молока = 4 000 грн.;
- вартість послуги = 300 грн.
Сума податку на прибуток і ПДВ
= 4 300 грн.

(дохід СОК)

Податок на
прибуток

1) Дохід СОК = 1 500 грн.
Дохід СОК не оподатковується.
2) Сума податку на додану вартість = 4 300 грн., яка включає:
- вартість молока = 4 000 грн.;
- вартість послуги = 300 грн.
Сума ПДВ = 4 300 грн.

(витрати СОК)

(дохід СОК)

(витрати СОК)

Як показує аналіз таблиці 4.2, невеликим СОК (до 50 корів) з оборотом молока
до 300 тис. грн. найбільш вигідним є реєстрація їх як неприбуткових організацій.
Перевага неприбуткового статусу над податком на прибуток полягає у простоті
адміністрування.
В більших кооперативах (понад 50 корів) з оборотом молока понад 300 тис. грн.
найбільш економічно вигідним є перебування СОК на єдиному податку 4-ї групи
платників без сплати ПДВ.
Проте в любому випадку, слід пам’ятати вимогу кооперативного законодавства
про неприбутковий статус СОК. Обираючи систему, іншу, ніж неприбуткова організація, СОК бере на себе адміністративну відповідальність за недотримання
законодавства, що регулює сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію.
До СОК можуть бути застосовані штрафні санкції, передбачені в Кодексі України
про адміністративні правопорушення (ст. 164 «Порушення порядку провадження
господарської діяльності»).
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ДОДАТОК 1

ʓʝʒʝʑʶʟ ʓʝʟʢʦʔʜʜʮ
˒˓ˑː˃ˇ˃ːːˢ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˪ˊˊ˃ˆˑ˕˪˅ˎ˪˕˃ˊ˄˖˕˖ˏˑˎˑˍ˃̴̴̴̴͒
_______________________

«__»__________ ˓ˑˍ˖

ʣ˪ˊˋ˚ː˪ ˑ˔ˑ˄ˋ – ˅ˋ˓ˑ˄ːˋˍˋ ˔˪ˎ˟˔˟ˍˑˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑ˫ ˒˓ˑˇ˖ˍ˙˪˫ – ˚ˎˈːˋ
ʠ˪ˎ˟˔˟ˍˑˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖ˡ˚ˑˆˑ ˍˑˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅˖ǡ˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈː˪˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖
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˕˃ˉˈːːˢǽǡ Ǽ˓ˑˊ˅˃ː˕˃ˉˈːːˢǽǡ Ǽ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌ ˊ˃˔˪˄ǽǡ Ǽ˙ˋ˔˕ˈ˓ː˃ǽǡ Ǽˏ˃˓ˍ˖˅˃ːːˢǽǡ
Ǽ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˃ː˃ˍˎ˃ˇː˃ǽǡ˕˃˪ː˛˪ǡ˜ˑ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ˅˙˟ˑˏ˖ʓˑˆˑǦ
˅ˑ˓˪ǡ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟˕ˋˏˉˈ˕ˈ˓ˏ˪ː˃ˏǡ˜ˑ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ˅ǣ
Ȉ ʒˎ˃˅˪Ͷʥˋ˅˪ˎ˟ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˖ʢˍ˓˃˫ːˋǡ
Ȉ ʒˎ˃˅˪͵ʹʒˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˟ˍˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˖ʢˍ˓˃˫ːˋǡ
Ȉ ʒʝʠʡͻʹͳͺǦͻǼʥˋ˔˕ˈ˓ː˞ˇˎˢ˒ˋ˜ˈ˅˞˘ˉˋˇˍˑ˔˕ˈˌǡ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈˏ˞ˈː˃
˃˅˕ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞ˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃Ǥʝ˄˜ˋˈ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˖˔ˎˑ˅ˋˢǽǤ
ʡˈ˓ˏ˪ːˋ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ˢˍˑ˔˕˪ˏˑˎˑˍ˃ȋ˅˕Ǥ˚ǤǼ˪ːˆ˪˄˖ˡ˚˪˓ˈ˚ˑ˅ˋːˋǽȌ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖Ǧ
ˡ˕˟˔ˢ˅˙˟ˑˏ˖ʓˑˆˑ˅ˑ˓˪˅ˊː˃˚ˈːːˢ˘ǡ˖ˢˍˋ˘˅ˑːˋ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ˖ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘
˔˕˃ːˇ˃˓˕˃˘˕˃˪ː˛ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ː˪˚ːˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ˇˎˢˏˑˎˑˍ˃ː˃˕˖˓˃ˎ˟Ǧ
ːˑˆˑˍˑ˓ˑ˅ǯˢ˚ˑˆˑ˅˕Ǥ˚Ǥǣ
Ȉ ʓʠʡʢ͵ʹǦͻǼʛˑˎˑˍˑˍˑ˓ˑ˅ǯˢ˚ˈːˈˊ˄ˋ˓˃ːˈǤʑˋˏˑˆˋ˒˓ˋˊ˃ˍ˖˒˪˅ˎ˪ǽǢ
Ȉ ʓʠʡʢͶͺ͵ͶǣʹͲͲʛˑˎˑˍˑ˕˃ˏˑˎˑ˚ː˪˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˋʞ˓˃˅ˋˎ˃˒˓ˋˌˏ˃ːːˢǡ˅˪ˇǦ
˄ˋ˓˃ːːˢ˕˃ˆˑ˕˖˅˃ːːˢ˒˓ˑ˄ˇˑˍˑː˕˓ˑˎˡ˅˃ːːˢǤ
Ȉ ʛʢ ͒ ͵ͲͶͻǦͺͶ ʛˈ˕ˑˇˋ˚ː˪ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˊ˃ˎˋ˛ˍˑ˅ˋ˘
ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕ˈˌ˃ː˕ˋ˄˪ˑ˕ˋˍ˪˅˅˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃˘˕˅˃˓ˋːːˋ˙˕˅˃Ǣ
Ȉ ʶː˔˕˓˖ˍ˙˪ˢˊˏˈ˕ˑˇ˪˅ˍˑː˕˓ˑˎˡͳͳͲǤͳͲǤͳǤȂͲǦʹͲͲͲʮˍ˪˔ːˈ˅ˋˊː˃˚ˈːǦ
ːˢː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪˃ː˕ˋ˄˪ˑ˕ˋˍ˪˅˪˔˖ˎ˟˗˃ˏ˪ˇːˋ˘˓ˈ˚ˑ˅ˋː˖ˏˑˎˑ˙˪˕˃ˏˑˎˑ˚ːˋ˘
˒˓ˑˇ˖ˍ˕˃˘ˊ˃ˇˑ˒ˑˏˑˆˑˡˇˈˎ˟˅ˑ˕ˈ˔˕˖Ǥ
Ȉ ǼʛˈˇˋˍˑǦ˄˪ˑˎˑˆ˪˚ː˪˅ˋˏˑˆˋ˪˔˃ː˪˕˃˓ː˪ːˑ˓ˏˋˢˍˑ˔˕˪˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˚ˑ˫˔ˋ˓ˑǦ
˅ˋːˋ˪˘˃˓˚ˑ˅ˋ˘˒˓ˑˇ˖ˍ˕˪˅ǽˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈː˪ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑˏˑ˘ˑ˓ˑːˋˊˇˑ˓ˑ˅ǯˢ
ʠʟʠʟͲͳǤͲͺǤͺͻ͒ͷͲͳǦͺͻǢ
Ȉ ʒʠʡʢͶǤͲͻǦʹͲͲ͵Ǽʛˑˎˑˍˑˍˑ˓ˑ˅ǯˢ˚ˈːˈˊ˄ˋ˓˃ːˈǤʞˈ˓˅ˋːːˈˑ˄˓ˑ˄ˎˈːːˢǡ
ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ˪˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˖˅˃ːːˢǤʝ˔ːˑ˅ː˪˅ˋˏˑˆˋǽǢ
Ȉ ʛˈ˕ˑˇˋ˚ːˋ˘ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˢ˘ ˒˓ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˒˓ˋˌˑˏ˖ǡ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˕˃ ˑ˄ˎ˪ˍ˖
˙˪ˎ˟ːˑˆˑ ˍˑ˓ˑ˅ǯˢ˚ˑˆˑ ˏˑˎˑˍ˃ Ǧ ˔ˋ˓ˑ˅ˋːˋǡ ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋ˘ ʜʡʟ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓Ǧ
˔˕˅˃˃ˆ˓˃˓ːˑ˫˒ˑˎ˪˕ˋˍˋʢˍ˓˃˫ːˋǡ˒˓ˑ˕ˑˍˑˎ͒ͷ˅˪ˇʹͲǤͳʹǤʹͲͲǤ
2.ʞʟʔʓʛʔʡʓʝʒʝʑʝʟʢ
ʹǤͳǤʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˖˦˕˟˔ˢ˒ˈ˓ˈˇ˃˅˃˕ˋ˖˅ˎ˃˔ː˪˔˕˟ʞˑˍ˖˒˙ˢʡˑ˅˃˓˅ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔Ǧ
˕˪ǡˢˍˑ˔˕˪˕˃˅˔˕˓ˑˍˋˑ˄˖ˏˑ˅ˎˈː˪˙ˋˏʓˑˆˑ˅ˑ˓ˑˏǡ˃ʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˖˦˕˟˔ˢ
˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ˕˃ˑ˒ˎ˃˚˖˅˃˕ˋʡˑ˅˃˓˖˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ˊ˖ˏˑ˅˃ˏˋ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
3. ʙʶʚʫʙʶʠʡʫ ʶ ʮʙʶʠʡʫ ʡʝʑʏʟʢ
͵ǤͳǤʙ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ʡˑ˅˃˓˖Ǥ
͵ǤͳǤͳǤʙ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ʡˑ˅˃˓˖ǡ˜ˑ˒ˑ˔˕˃˚˃˦˕˟˔ˢˊ˃ʓˑˆˑ˅ˑ˓ˑˏǡ˅ˋˊː˃˚˃˦˕˟˔ˢʠ˕ˑ˓ˑː˃Ǧ
ˏˋ˖ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͳǤʡˑ˅˃˓˅˅˃ˉ˃˦˕˟˔ˢ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˏ˖ː˃ˎˈˉː˪ˌˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ǡ
ˢˍ˜ˑˌˑˆˑˑ˄˔ˢˆ˖˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˌˇˈː˟˅˪ˇ˓˪ˊːˢ˦˕˟˔ˢ˅˪ˇˑ˄˔ˢˆ˖ǡ˅ˋˊː˃˚ˈǦ
ːˑˆˑ˖ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͳǡ˅ˏˈˉ˃˘άͷΨǤ
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͵ǤͳǤʹǤʝˇˋːˋ˙ˈˡ˅ˋˏ˪˓˖ʡˑ˅˃˓˖˦ˍ˪ˎˑˆ˓˃ˏˋȋˍˆȌǤ
͵ǤʹǤʮˍ˪˔˕˟ʡˑ˅˃˓˖˒ˑ˅ˋːː˃˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ˅˔˪ˏ˄ˈˊ˅ˋːˢ˕ˍ˖˅ˋˏˑˆ˃ˏʓʠʡʢ͵ʹǦ
ͻǡ˃˕˃ˍˑˉːˈˏ˃˕ˋːˈ˒˓ˋ˒˖˔˕ˋˏˋ˘˅˪ˇ˘ˋˎˈː˟ˊ˃˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˃ˏˋˢˍˑ˔˕˪ǡ
˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈːˋ˘˖ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ʹˇˑ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
4.ʥʶʜʏ ʡʝʑʏʟʢ
ͶǤͳǤʥ˪ː˃ʡˑ˅˃˓˖˒ˑˆˑˇˉ˖˦˕˟˔ˢʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋ˛ˎˢ˘ˑˏ˒˪ˇ˒ˋ˔˃ːːˢʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͳˇˑʓˑǦ
ˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ʐ˖ˇ˟Ǧˢˍ˃˪ˊʠ˕ˑ˓˪ːˏ˃˦˒˓˃˅ˑ˪ː˪˙˪ˡ˅˃˕ˋ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˙˪ːˋˊ˃˖ˏˑ˅ˋ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ
˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑˆˑ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˪ː˛ˑ˫ ʠ˕ˑ˓ˑːˋǤ ʮˍ˜ˑ ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ  ȋ˔ˈˏˋȌ ˇː˪˅ ˊ
ˏˑˏˈː˕˖ˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑˆˑ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢǡʠ˕ˑ˓ˑːˋːˈˇˑˏˑ˅ˋˎˋ˔ˢ˪ːˈ
˒ˑˆˑˇˋˎˋ˒ˋ˔˟ˏˑ˅ˑːˑ˅˖˙˪ː˖ǡ˕ˑˍˑˉː˃˪ˊʠ˕ˑ˓˪ːˏ˃˦˒˓˃˅ˑ˅˅˃ˉ˃˕ˋʓˑˆˑ˅˪˓
˓ˑˊ˪˓˅˃ːˋˏ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏͳͶȋ˚ˑ˕ˋ˓ː˃ˇ˙ˢ˕ˋȌˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋ˘ˇː˪˅ˊˏˑˏˈː˕˖˒ˋ˔˟Ǧ
ˏˑ˅ˑˆˑ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ˪ː˛ˑ˫ʠ˕ˑ˓ˑːˋ˒˓ˑ˒ˈ˓ˈˆˎˢˇ˙˪ːˋǤ
ͶǤʹǤʠˍˎ˃ˇˑ˅˪˙˪ːˋʡˑ˅˃˓˖ǡˊ˃ˢˍˑˡʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˓ˑˊ˓˃˘ˑ˅˖˦˕˟˔ˢˊʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋǦ
ˍˑˏǣ
ͶǤʹǤͳǤʐ˃ˊˑ˅˃˙˪ː˃ʡˑ˅˃˓˖˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡ˦˕˟˔ˢˊ˃ͳȋˑˇˋːȌˍˆˏˑˎˑˍ˃ˍˑ˓ˑ˅ǯˢ˚ˑˆˑ
ːˈˊ˄ˋ˓˃ːˑˆˑǡ˅ˋ˘ˑˇˢ˚ˋˊ˄˃ˊˋ˔ːˑˆˑ˅ˏ˪˔˕˖ˉˋ˓˖͵ǡͶΨǤ
ͶǤʹǤʹǤʖːˋˉˍˋ˕˃ː˃ˇ˄˃˅ˍˋˇˑʐ˃ˊˑ˅ˑ˫˙˪ːˋʡˑ˅˃˓˖ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ˕˃ˍˋˏ
˚ˋːˑˏǣ
ʞ˓ˑ˙ˈː˕ː˃ˇ˄˃˅ˍˋȀˊːˋˉˍˋˊ˃˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ˅ˏ˪˔˕ˉˋ˓˖ː˃˓˃˘ˑ˅˖˦˕˟˔ˢ
ˇˑʐ˃ˊˑ˅ˑ˫˙˪ːˋ˪˓ˑˊ˓˃˘ˑ˅˖˦˕˟˔ˢˊˆ˪ˇːˑː˃˔˕˖˒ːˑ˫˗ˑ˓ˏ˖ˎˋǣ
ʞˉαȋʕȀ͵ǡͶΨǦͳȌȗʐ˙ǡˇˈǣ
ʞˉǦː˃ˇ˄˃˅ˍ˃ˊ˃ˉˋ˓ː˪˔˕˟ǡ
ʕȂ˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ˅ˏ˪˔˕ˉˋ˓˖˖˅˪ˇ˔ˑ˕ˍ˃˘˅˒˃˓˕˪˫ˏˑˎˑˍ˃ǡ˜ˑ˒ˑ˔˕˃˚˃˦˕˟˔ˢ
ʐ˙Ȃ˄˃ˊˑ˅˃˙˪ː˃ˏˑˎˑˍ˃ǡ˜ˑˇ˪˦ː˃ˏˑˏˈː˕˒ˑ˔˕˃˅ˍˋ˒˃˓˕˪˫ˏˑˎˑˍ˃Ǥ

ͶǤʹǤ͵Ǥʢˏˑ˅ˋ˕˃˓ˑˊˏ˪˓ː˃ˇ˄˃˅ˑˍˇˑ˙˪ːˋ˖ˊˆˑˇˉ˖˦˕˟˔ˢʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋ˖ʓˑˇ˃˕ˍ˖
͒͵ˇˑ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ʥ˪ː˃ˇ˄˃˅ˍˋˇˑ˙˪ːˋˇˑˇ˃ˡ˕˟˔ˢ˒˪˔ˎˢː˃˓˃˘˖˅˃ːːˢˇˑʐ˃ˊˑ˅ˑ˫˙˪ːˋ
ˏˑˎˑˍ˃ː˃ˇ˄˃˅ˍˋȀˊːˋˉˍˋˊ˃˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ˅ˏ˪˔˕ˉˋ˓˖ˊˆ˪ˇːˑ˒ǤͶǤʹǤʹǤʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ͶǤʹǤͶǤʞ˪˔ˎˢː˃˓˃˘˖˅˃ːːˢˇˑʐ˃ˊˑ˅ˑ˫˙˪ːˋʡˑ˅˃˓˖ː˃ˇ˄˃˅ˍˋ˃˄ˑˊːˋˉˍˋˊ˃˗˃ˍǦ
˕ˋ˚ːˋˌ˅ˏ˪˔˕ˉˋ˓˖˕˃ˇˑˇ˃˅˃ːːˢ˪ː˛ˋ˘ː˃ˇ˄˃˅ˑˍ˗ˑ˓ˏ˖˦˕˟˔ˢʙ˪ː˙ˈ˅˃
˙˪ː˃ʡˑ˅˃˓˖ǡˊ˃ˢˍˑˡʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˓ˑˊ˓˃˘ˑ˅˖˦˕˟˔ˢˊʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ˅
˕ˈ˓ˏ˪ːˋǡˊ˃ˊː˃˚ˈː˪˅˒ǤͷǤʹǤʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
5.ʞʝʟʮʓʝʙ ʟʝʖʟʏʤʢʜʙʶʑ
ͷǤͳǤʟˑˊ˓˃˘˖ːˑˍˊʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢˊ˃˗˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌˑ˄˔ˢˆ˒ˈ˓ˈˇ˃ːˑˆˑ
ʡˑ˅˃˓˖ǡː˃˒˪ˇ˔˕˃˅˪ʑˋˇ˃˕ˍˑ˅ˑ˫ː˃ˍˎ˃ˇːˑ˫Ǥ
ʑˋˇ˃˕ˍˑ˅˃ ː˃ˍˎ˃ˇː˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ ː˃ ˒˪ˇ˔˕˃˅˪ ˇ˃ːˋ˘ ʡˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑ˫
ː˃ˍˎ˃ˇːˑ˫ǡ ʕ˖˓ː˃ˎ˖ ˅˘˪ˇːˑˆˑ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˏˑˎˑ˚ːˑ˫ ˔ˋ˓ˑ˅ˋːˋǡ ˃ ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖
ˑ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢʏˍ˕˖˒˓ˑ˓ˑˊ˘ˑˇˉˈːːˢˍ˪ˎ˟ˍ˪˔ːˋ˘˃˄ˑˢˍ˪˔ːˋ˘˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅˖ˏˑǦ
ˎˑ˙˪ˏ˪ˉʞˑˍ˖˒˙ˈˏ˪ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏǡˊ˃ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕ˡ˕˃ˢˍ˪˔˕ˡǡˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˏˋ
˅˕˃ˍˑˏ˖ʏˍ˕˪Ǥ
ͷǤʹǤʟˑˊ˓˃˘˖ːˑˍˊʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏˊ˃˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˌʡˑ˅˃˓˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ˕˃ˍˋˏ˚ˋǦ
ːˑˏǣʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˔˒ˎ˃˚˖˦ː˃˓˃˘˖ːˑˍʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃˔˖ˏ˃˓ː˖˅˃˓˕˪˔˕˟ʡˑ˅˃˓˖ǡ
˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˑˆˑ˒˓ˑ˕ˢˆˑˏ˕ˋˉːˢȋˊ˒ˑːˈˇ˪ˎˍ˃˒ˑːˈˇ˪ˎˡȋ˅ˍˎˡ˚ːˑȌȌǡ˖˅˪˅˕ˑǦ
˓ˑˍǡ ː˃ ˢˍˋˌ ˒˓ˋ˒˃ˇ˃˦ ͻǦˌ ˍ˃ˎˈːˇ˃˓ːˋˌ ˇˈː˟ ˅˪ˇ ˕˃ˍˑ˫ ˔˖ˏ˃˓ːˑ˫ ˒ˑ˔˕˃˅ˍˋ
ʡˑ˅˃˓˖ȋˑ˔˕˃ːː˟ˑˆˑˇːˢ˕ˋˉːˢǦːˈˇ˪ˎ˪ȌǤʢ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ǡˍˑˎˋ˅˪˅˕ˑ˓ˑˍ˒˓ˋ˒˃ˇ˃˦
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ː˃˄˃ːˍ˪˅˔˟ˍˋˌ˃˄ˑˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ˅ˋ˘˪ˇːˋˌǡˑ˒ˎ˃˕˃ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ˖ː˃˔˕˖˒ːˋˌ
ː˃ˌ˄ˎˋˉ˚ˋˌʞˎ˃˕˪ˉːˋˌˇˈː˟Ǥ
ͷǤ͵Ǥʟˑˊ˓˃˘˖ːˍˋˏ˪ˉʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟˔ˢ˅ˆ˓ˋ˅ːˢ˘˖˄ˈˊˆˑ˕˪˅ˍˑ˅˪ˌ˗ˑ˓ˏ˪
˛ˎˢ˘ˑˏ˒ˈ˓ˈ˓˃˘˖˅˃ːːˢˆ˓ˑ˛ˑ˅ˋ˘ˍˑ˛˕˪˅ˊ˓˃˘˖ːˍ˖ʞˑˍ˖˒˙ˢː˃˓˃˘˖ːˑˍʞˑǦ
˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ǡ˜ˑ˅ˍ˃ˊ˃ː˪˅ˇ˃ːˑˏ˖ʓˑˆˑ˅ˑ˓˪Ǥ
6.ʢʛʝʑʗʞʝʠʡʏʦʏʜʜʮ
ǤͳǤʞˑ˔˕˃˚˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢː˃˖ˏˑ˅˃˘ʟˏǤʤˈ˓˔ˑːǡ˅˖ˎʐˈ˓ˋ˔ˎ˃˅˔˟ˍˈ
˛ˑ˔ˈǡ͵ǡˊˆ˪ˇːˑ˒˓˃˅ˋˎʶːˍˑ˕ˈ˓ˏ˔ʹͲͳͲǤ
ǤʹǤ ʡˈ˘ː˪˚ːˋˌ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢǡ ˅˪ˇ˅˃ː˕˃ˉˈːːˢǡ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˖˅˃ːːˢ ˪ ˒˓ˋǦ
ˌˏ˃ːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ǡ ˃ ˕˃ˍˑˉ ˖ˏˑ˅ˋ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ ʞˑˍ˖˒˙ˢ ˅˪ˇ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ ˕˃
˒ˑ˅ˑˇˉˈːːˢˊʡˑ˅˃˓ˑˏ˅˓˃ˊ˪˅˪ˇˏˑ˅ˋʞˑˍ˖˒˙ˢ˅˪ˇˌˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢǡ˖ˊˆˑˇˉ˖Ǧ
ˡ˕˟˔ˢʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋ˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ˇˑ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
Ǥ͵Ǥʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˖˦˕˟˔ˢ˅˪ˇ˅˃ː˕˃ˉˋ˕ˋʡˑ˅˃˓ʞˑˍ˖˒˙ˡ˖ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ǡˢˍ˃
ˊ˃ˊː˃˚ˈː˃˖ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͳˊ˃˃ˇ˓ˈ˔ˑˡȋ˃ˏˋȌǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ȋˊ˃ˊː˃˚ˋ˕ˋ˃ˇ˓ˈ˔˖Ȍ
ǤͶǤ ʞˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˕˟˔ˢ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ˑˏ ʞˑˍ˖˒˙ˢǡ ˃˄ˑ ˒ˈ˓ˈ˅˪ˊːˋˍ˃ǡ
˅ˋˊː˃˚ˈːˑˆˑʞˑˍ˖˒˙ˈˏǤʑ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑˏ˖˅ˋ˒˃ˇˍ˖˅ˋ˕˓˃˕ˋ˒ˑ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˡʡˑǦ
˅˃˓˖˅˪ˇʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ːˈ˔ˈʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ǡ˃˄ˑˌˑˆˑ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˌ˒ˈ˓ˈ˅˪ˊːˋˍǡ
ˢˍ˜ˑ˪ː˛ˈːˈ˄˖ˇˈˑ˄˖ˏˑ˅ˎˈːˑˑˍ˓ˈˏˑ˅˒ˋ˔˟ˏˑ˅˪ˌ˗ˑ˓ˏ˪ʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋǤ
7.ʑʗʟʶʧʔʜʜʮʠʞʝʟʶʑ.
ǤͳǤʑ˓˃ˊ˪˓ˑˊ˘ˑˇˉˈː˟ˊ˃ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕ˡ˕˃ˢˍ˪˔˕ˡʡˑ˅˃˓˖˃˄ˑ˅˪ˇˏˑ˅˪ʞˑˍ˖˒˙ˢ˒˓ˋǦ
ˌːˢ˕ˋʡˑ˅˃˓ǡ˒ˈ˓ˈˆˑ˅ˑ˓ˋˏ˃ˡ˕˟˒˓˃˅ˑ˅ˈ˔˕ˋ˕˪ˎ˟ˍˋˑ˔ˑ˄ˋǡ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ː˃
˙ˈ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˡʠ˕ˑ˓ˑːˑˡǤ
ʢ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ˑ˔ˑ˄ˋʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋʞʶʐǡ˒ˑ˔˃ˇ˃ǡ˕ˈˎˈ˗ˑːǡ˃ˇ˓ˈ˔˃ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫˒ˑ˛˕ˋȋˢˍ˜ˑ˦Ȍǣ

ʢ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˪ˑ˔ˑ˄ˋʞˑˍ˖˒˙ˢǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
ȋʞʶʐǡ˒ˑ˔˃ˇ˃ǡ˕ˈˎˈ˗ˑːǡ˃ˇ˓ˈ˔˃ˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑ˫˒ˑ˛˕ˋȋˢˍ˜ˑ˦Ȍǣ

ʠ˕ˑ˓ˑːˋ˒ˑ˅ˋːː˪˒˓ˑ˕ˢˆˑˏʹˇː˪˅ˊˏˑˏˈː˕˖˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˢˊˏ˪ːˋǡ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˢ˕ˋ
˪ː˛˖ʠ˕ˑ˓ˑː˖˒˓ˑˊˏ˪ː˖˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ˘ˑ˔˪˄Ǥ
ǤʹǤʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ǡ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋˌˇˎˢ˔˒ˑ˔˕ˈ˓ˈˉˈːːˢˊ˃˒ˑ˓ˢˇǦ
ˍˑˏ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˍ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢǡ ˏ˃˦ ˒˓˃˅ˑ ˅ ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˋˌ ˚˃˔ǡ ˅ ˕ˑˏ˖
˚ˋ˔ˎ˪˪˄ˈˊ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢʞˑˍ˖˒˙ˢǡ˒˓ˋ˄˖˕ˋ˖˅ˋ˓ˑ˄ːˋ˚ˋˌ˒˪ˇǦ
˓ˑˊˇ˪ˎȋː˃ˊ˃˅ˑˇȌʞˑˍ˖˒˙ˢˇˎˢ˖˚˃˔˕˪˅ʙ˪ː˙ˈ˅ˑˏ˖˒˓ˋˌˏ˃ːː˪ʡˑ˅˃˓˖Ǥ
Ǥ͵Ǥʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ˔˒ˑ˅˪˔˕ˋ˕ˋʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃˒˓ˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ
˒˓ˋˌˏ˃ːːˢǡ˜ˑ˔˅˪ˇ˚˃˕˟˒˓ˑ˓ˑˊ˘ˑˇˉˈːːˢ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ˢˍˑ˔˕˪ʡˑ˅˃˓˖ˊ˕˃ˍˋǦ
ˏˋǡ˜ˑ˄˖ˎˋˊ˃ˢ˅ˎˈː˪˅˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˪ˌː˃ˍˎ˃ˇː˪ˌ˒˓ˋ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˏ˖
˒˓ˋˌˏ˃ːː˪ʡˑ˅˃˓˖˅˒ˑ˓ˢˇˍ˖ǡ˅ˋˊː˃˚ˈːˑˏ˖˒Ǥ͵ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ˇˑ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑǦ
˓˖ǡ˃ˎˈ˅˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑˏ˖˅ˋ˒˃ˇˍ˖ːˈ˒˪ˊː˪˛ˈ˒ˈ˓˛ˑˆˑ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑˇːˢǡː˃˔˕˖˒ːˑˆˑ
ˊ˃ˇːˈˏˍ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ˒ˑ˗˃ˍ˔˖˃˄ˑ˒ˑ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ȋ˕ˈˎˈ˗ˑːˑǦ
ˆ˓˃ˏˑˡȌǡ˃˄ˑˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˡ˒ˑ˛˕ˑˡȋˢˍ˜ˑ˦ȌǤ
ǤͶǤ ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ʞˑˍ˖˒˙ˈ˅˪ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒˓ˋˌˑˏ˖Ǧ
˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˊ˃˔ˑ˄˃ˏˋǡ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˏˋ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ʓˑˆˑ˅ˑ˓˪ ˕˃ ˅ ˔˕˓ˑˍˋǡ
˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪ ˙ˋˏ ʓˑˆˑ˅ˑ˓ˑˏǤ ʢ ˓˃ˊ˪ǡ ˍˑˎˋ ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˅ ʞˑǦ
ˍ˖˒˙ˈ˅˪ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˇ˃˚˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˊ˃˔ˑ˄˃ˏˋǡ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˋˏˋ ˖ ˙˟ˑˏ˖
ʓˑˆˑ˅ˑ˓˪˕˃˅˔˕˓ˑˍˋǡ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪˙ˋˏʓˑˆˑ˅ˑ˓ˑˏǡʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ˏ˃˦˒˓˃˅ˑ˅˪ˇǦ
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˘ˋˎˋ˕ˋ ˄˖ˇ˟Ǧˢˍ˪ ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈːːˢ ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ ˊ˃ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ ʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ
˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǥ
ǤͷǤʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˏ˃˦˒˓˃˅ˑːˈ˒ˑˆˑˇˋ˕ˋ˔ˢˊ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːǦ
ːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ˒˓ˑ˜ˑʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ˔˒ˑ˅˪˔˕ˋ˕ˋʞˑˍ˖˒˙ˢ˒ˑ˗˃ˍ˔˖
˃˄ˑ˒ˑ˕ˈˎˈ˗ˑː˖ȋ˕ˈˎˈ˗ˑːˑˆ˓˃ˏˑˡȌǡ˃˄ˑˈˎˈˍ˕˓ˑːːˑˡ˒ˑ˛˕ˑˡȋˢˍ˜ˑ˦Ȍːˈ
˒˪ˊː˪˛ˈˊ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ˓ˑ˄ˑ˚ˑˆˑˇːˢǡ˅ˢˍˑˏ˖ːˋˏ˄˖ˎˑˑ˕˓ˋˏ˃ːˑ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ
ʞˑˍ˖˒˙ˢ˒˓ˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǥ
ǤǤʢ˓˃ˊ˪ǡˢˍ˜ˑʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˖˕ˈ˓ˏ˪ːˋǡ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˪˒ǤǤͷǤǡːˈˑ˕˓ˋˏ˃˅˅˪ˇʞˑ˔˕˃Ǧ
˚˃ˎ˟ːˋˍ˃˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ˒˓ˑːˈˊˆˑˇ˖ˊ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ
ʡˑ˅˃˓˖ǡʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ˏ˃˦˒˓˃˅ˑ˅˪ˇ˘ˋˎˋ˕ˋ˄˖ˇ˟Ǧˢˍ˪ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈːːˢʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃
ˊ˃˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǥ
ǤǤʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ˏ˃˦˒˓˃˅ˑːˈ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕ˋˑ˒ˎ˃˕˖˒˃˓˕˪˫ʡˑ˅˃˓˖ǡˊ˃ˢˍˑˡ˖ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟Ǧ
ːˋˍ˃˅ˋːˋˍˎ˃ːˈˊˆˑˇ˃ˊ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ˇˑˏˑǦ
ˏˈː˕˖ǡˍˑˎˋʠ˕ˑ˓ˑːˋˇ˪ˌˇ˖˕˟ˊˆˑˇˋǤʓˑ˕˃ˍˑˆˑ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ˔˕˓ˑˍ˪˅ˑ˒ˎ˃˕ˋːˈ
ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ˛˕˓˃˗ː˪˔˃ːˍ˙˪˫ǡˊˆ˪ˇːˑˊ˒ǤͺǤʹǤ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ǤͺǤʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˒˪˔ˎˢˑˇˈ˓ˉ˃ːːˢ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃˒˓ˑːˈˊˆˑˇ˖ˊ˓ˈǦ
ˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋ ʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ǡ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ˒ǤǤͷǤǡ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˦ ˕˃ˍˋˌ
˒ˑ˓ˢˇˑˍ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ˔˒ˑ˓˪˅ǣ
ǤͺǤͳǤʢ˓˃ˊ˪ǡˍˑˎˋʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍːˈˊˆˑˇːˋˌˊ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˃ˏˋʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋǦ
ˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ˒˓ˑ˜ˑ˅˪ː˔˒ˑ˅˪˔˕ˋ˅ʞˑˍ˖˒˙ˢˊˆ˪ˇːˑ˒ǤǤͷǤǡʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟Ǧ
ːˋˍˏ˃˦˒˓˃˅ˑ˅ˋˏ˃ˆ˃˕ˋ˒ˑ˅˕ˑ˓ːˑˆˑ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ˊ˓˃ˊˍ˪˅˅˪ˇ˪˄˓˃ːˋ˘ˊˆ˪ˇːˑ
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ʒʝʠʡʹͶͲǦͺͲ

˄˪ˎ˟˛ˈǦͲǡͷͲͷι

ʓʠʡʢʒʝʠʡ
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ʹǡ˃ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ˢˍˑˆˑ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦˜ˑˇˈːːˑˏ˖˒ˎ˃ː˖˒ˑ˔˕˃˚˃ːːˢǡ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈǦ
ːˑˏ˖˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͳˇˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖ǡˊ˖˓˃˘˖˅˃ːːˢˏˇˑ˒˖˔˕ˋˏˋ˘˅˪ˇ˘ˋˎˈː˟ǡ
˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋ˘˒˖ːˍ˕ˑˏ͵Ǥͳʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǣ
Ȉ ʟˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅ˆˑ˕ˑ˅ˋ˘˃ː˃ˎ˪ˊ˪˅ʡˑ˅˃˓˖ˊ˒˪ˇ˕˅ˈ˓ˇˉˈːːˢˏ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪˅ː˟ˑǦ
ˏ˖˪ːˆ˪˄˖ˡ˚ˋ˘˓ˈ˚ˑ˅ˋːǢ
Ȉ ʑˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ːˑˆˑ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃ˊ˃˗ˑ˓ˏˑˡ͒ʹǡˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˡʜ˃ˍ˃ˊˑˏʓˈ˓ˉǦ
ˍˑˏ˅ˈ˕ˏˈˇˋ˙ˋːˋ ˊ˃ ͒ ͺͷ ˅˪ˇ ͳ͵ǤͲͶǤʹͲͲͻ˓Ǥ Ǽʞ˓ˑ ˒ˑ˓ˢˇˑˍ ˅ˋˇ˃˚˪ ˅ˈ˕ˈ˓ˋǦ
ː˃˓ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ǽ ˊ˃˓ˈ˦˔˕˓ˑ˅˃ːˑˏ˖ ˅ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ʢˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃
ͷͳͻȀͳͷ͵ͷ˅˪ˇͳǤͲǤʹͲͲͻ˓Ǥȋˇ˃ˎ˪ˊ˃˕ˈˍ˔˕ˑˏǦʑˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ːˈ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑȌǤ
ʞ˓ˋ˒ˑ˔˕˃˅˙˪ʡˑ˅˃˓˖˄˪ˎ˟˛ˈˑˇːˑˆˑˏ˪˔ˢ˙ˢǡʑˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ːˈ˔˅˪ˇˑ˙˕˅ˑ˒ˈ˓ˈǦ
ˇ˃˦˕˟˔ˢʞˑˍ˖˒˙ˈ˅˪ˊ˒ˈ˓˛ˑˆˑˇːˢ˒ˑ˔˕˃˚˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ˑˇˋː˓˃ˊː˃ˏ˪˔ˢ˙˟ǡ
ˇ˃˕ˑ˅˃ːˈːˈ˒˪ˊː˪˛ˈˢˍː˃˔˕˖˒ːˋˏˇːˈˏ˒˪˔ˎˢˊ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢ˕ˈ˓ˏ˪ː˖ˇ˪˫˒ˑǦ
˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ˔˅˪ˇˑ˙˕˅˃Ǣ
Ȉ ʖ˃˒ˑ˅ːˈːˑ˫ȋˊ˃˅ˋːˢ˕ˍˑˏ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪˪ˢˍˑ˔˕˪ʡˑ˅˃˓˖Ȍ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑǦ
˅˃ːˑ˫˕ˑ˅˃˓ːˑ˫ː˃ˍˎ˃ˇːˑ˫ˊ˃˗ˑ˓ˏˑˡͳǦʡʜȋʛʠȌ˅Ͷȋ˚ˑ˕ˋ˓˟ˑ˘Ȍ˒˓ˋˏ˪˓ːˋˍ˃˘Ǥ
ʡˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˃ː˃ˍˎ˃ˇː˃ˑ˗ˑ˓ˏˎˡ˦˕˟˔ˢʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇǦ
ːˑˇˑ˚ˋːːˑˆˑˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˃˕˃Ǽʶː˔˕˓˖ˍ˙˪˫˒˓ˑ˒ˑ˓ˢˇˑˍˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢǡˊ˃Ǧ
˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑ˫ ˗ˑ˓ˏˋ ˕ˑ˅˃˓ːˑ˫ ː˃ˍˎ˃ˇːˑ˫ ː˃ ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢ
ˏˑˎˑ˚ːˑ˫˔ˋ˓ˑ˅ˋːˋǳǡˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑˡː˃ˍ˃ˊˑˏʛ˪ː˃ˆ˓ˑ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋʢˍ˓˃˫ːˋ˅˪ˇ
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Д ОД АТ К И

ͳˎˋ˒ːˢʹͲͲʹ˓ǤͳǤʖ˓˃ˊˑˍˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑ˫ː˃ˍˎ˃ˇǦ
ːˑ˫ː˃˅ˈˇˈːˑ˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ˇˑ˙˟ˑˆˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
Ȉ ʞˎˑˏ˄ˇˎˢˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢˍ˓ˋ˛ˍˋȋˍ˓ˋ˛ˑˍȌˎˡˍ˪˅˪ˊˎˋ˅ːˑˆˑˍ˓˃ː˖ȋˊˎˋ˅Ǧ
ːˋ˘ˍ˓˃ː˪˅Ȍ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃˒˪˔ˎˢˊ˃ˍ˪ː˚ˈːːˢˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǣ
Ȉ ʠ˕ˈ˓ˋˎ˟ːˋ˘ˑˇːˑ˓˃ˊˑ˅ˋ˘˦ˏːˑ˔˕ˈˌˑ˄ǯ˦ˏˑˏːˈˏˈː˛ˈͲǡͷˎ˕˃˒ˎˑˏ˄ˇˎˢ
ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢʙˑː˕˓ˑˎ˟ːˋ˘˒˓ˑ˄Ǣ
Ȉ ʛˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˃ː˃ˎ˪ˊ˪˅ ː˃ ˕ˈ˓ˏˑ˔˕˪ˌˍ˪˔˕˟ǡ ˍˋ˔ˎˑ˕ː˪˔˕˟ǡ ˜˪ˎ˟Ǧ
ː˪˔˕˟ǡ ˏ˃˔ˑ˅˖ ˚˃˔˕ˍ˖ ˉˋ˓˖ǡ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˢˍˋ˘ǡ ˄˖ˇ˖˕˟ ˅ˍ˃ˊ˃ː˪ ˅ ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˪ˌː˃ˍˎ˃ˇː˪ˌǢ
Ȉ ʜ˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˔˒˓˃˅ːˑˆˑ ˒˓ˋ˔˕˓ˑˡ ˇˎˢ ˒ˈ˓ˈˍ˃˚˖˅˃ːːˢ ˏˑˎˑˍ˃ǡ ˒ˈ˓ˈ˘˪ˇːˋǦ
ˍ˪˅˪˛ˎ˃ːˆ˪˅ǡ˅ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋ˘ˊˏ˃˕ˈ˓˪˃ˎ˪˅ˇˑˊ˅ˑˎˈːˋ˘ˇˎˢ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ˅
˘˃˓˚ˑ˅˪ˌ˒˓ˑˏˋ˔ˎˑ˅ˑ˔˕˪ǡˢˍ˪˒˓ˋˊǯ˦ˇː˃ːː˪˒ˑ˅ˋːː˪˅ˋˍˎˡ˚ˋ˕ˋ˅˕˓˃˕˖˃˄ˑ
˒˔˖˅˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖˪ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋˌˑˆˑˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ˖˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃Ǥ
ʹǤʹǤʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ˖˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ˒˪ˇǯ˫ˊː˪˛ˎˢ˘ˋˇˑˏ˪˔˙ˢȋ˙˟Ȍˊ˃Ǧ
˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖˅˔˕˃ː˪ǡ˜ˑˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦˄ˈˊ˒ˈ˓ˈ˛ˍˑˇːˋˌ˪˄ˈˊ˒ˈ˚ːˋˌ
˒˓ˑ˫ˊˇ ˃˅˕ˑˏˑ˄˪ˎ˟ːˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ǡ ˢˍˋˌ  ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˦˕˟˔ˢ
ˇˎˢ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ˪ˆ˃˓˃ː˕˖˦ˊ˄ˈ˓ˈˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖˪˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ
ˊ˃˔ˑ˄˖Ǥʢ˓˃ˊ˪ǡˢˍ˜ˑ˚ˈ˓ˈˊːˈː˃ˎˈˉːˋˌ˔˕˃ː˒˪ˇǯ˫ˊːˋ˘˛ˎˢ˘˪˅ǡʞˑˍ˖˒ˈ˙˟
˄˖˅˒ˑˊ˄˃˅ˎˈːˋˌˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪˄ˈˊ˒ˈ˓ˈ˛ˍˑˇːˑˇ˪˔˕˃˕ˋ˔ˢˇˑ˒˖ːˍ˕˖ˊ˃˅˃ːǦ
˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖˪˒˓ˑ˅ˈ˔˕ˋˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ˕ˑ˅˃˓˖ǡ˃˄ˑːˈ˅ˋˍˑː˃ː˪˖ˏˑ˅ˋ
˒˖ːˍ˕˖ ʹǤͳ ˙˟ˑˆˑ ʓˑˇ˃˕ˍ˖ǡ ʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ ˏ˃˦ ˒˓˃˅ˑ ˅˪ˇˏˑ˅ˋ˕ˋ˔ˢ ˅˪ˇ ˊ˃˅˃ːǦ
˕˃ˉˈːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ ː˃ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌ ˊ˃˔˪˄ǡ ˃ ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ
˅˪ˇ˛ˍˑˇ˖˅˃˕ˋʞˑˍ˖˒˙ˈ˅˪ˊ˄ˋ˕ˍˋǡ˜ˑ˅ˋːˋˍˎˋ˅˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪ːˈ˒ˑ˔˕˃˚˃ːːˢ
ʡˑ˅˃˓˖ǡ˅ˋ˕˓˃˕ˊˑ˒ˎ˃˕ˋ˒ˑ˔ˎ˖ˆ˒ˈ˓ˈ˅˪ˊːˋˍ˪˅Ȁ˅ˑˇ˪˫˅ǡː˃ˌːˢ˕ˋ˘ʞˑˍ˖˒Ǧ
˙ˈˏˇˎˢ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢːˈ˒ˑ˔˕˃˅ˎˈːˑˆˑʡˑ˅˃˓˖ǡ˅˕Ǥ˚Ǥ˅ˋ˕˓˃˕ˋǡ˅ˋˍˎˋˍ˃ː˪
˘ˑˎˑ˔˕ˋˏ˒˓ˑ˄˪ˆˑˏ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋ˘ˊ˃˔ˑ˄˪˅ʞˑˍ˖˒˙ˢǤ
ʹǤ͵Ǥʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑˆˑ˄ˈˊǦ
˒ˈ˚ːˑˆˑ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˑ˔˪˄ǡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃ ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ ˎˡˍ˃ ȋˎˡˍ˪˅Ȍ ˪
ˊˎˋ˅ːˑˆˑˍ˓˃ː˖ȋˊˎˋ˅ːˋ˘ˍ˓˃ː˪˅Ȍ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃˒˪˔ˎˢˊ˃ˍ˪ː˚ˈːǦ
ːˢ ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ ˅ ˍˑˉːˑˏ˖ ˒˖ːˍ˕˪ ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢǤ ʞ˓ˋ ˙˟ˑˏ˖
ˑ˔ˑ˄˃ǡ ˢˍ˃ ˒˪ˇː˪ˏ˃˦˕˟˔ˢ ː˃ ˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ ˇˎˢ ˍˑː˕˓ˑˎˡ ˕˃ ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ
ˑ˄ˑ˅Ǯˢˊˍˑ˅ˑ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˦˔˕˓˃˘˖˅˃ˎ˟ːˋˌ˒ˑˢ˔Ǥ
ʢ˓˃ˊ˪ǡˢˍ˜ˑˊˢˍˋ˘Ǧːˈ˄˖ˇ˟˒˓ˋ˚ˋː˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˃ˊ˃ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢˑ˔ˑǦ
˄˃ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ːˈ˒˓ˑ˅ˈˎ˃ː˃ˎˈˉːˋˏ˚ˋːˑˏˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢˎˡˍ˃ȋˎˡǦ
ˍ˪˅Ȍ˪ˊˎˋ˅ːˑˆˑˍ˓˃ː˖ȋˊˎˋ˅ːˋ˘ˍ˓˃ː˪˅Ȍ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃ǡ˃˄ˑ˒˓ˑ˅ˈǦ
ˎ˃ˌˑˆˑːˈ˔˃ˏˑ˔˕˪ˌːˑǡ˃˒˃˓˕˪ˢˏˑˎˑˍ˃˒ˈ˓ˈ˅ˑˊˋˎ˃˔˟˅˪ːˇˋ˅˪ˇ˖˃ˎ˟ːˑˏ˖
˅˪ˇ˔˪ˍ˖ ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋ ˪ ːˈ ˄˖ˎ˃ ˊˏ˪˛˃ː˃ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ ˒˃˓˕˪ˢˏˋǡ ʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ ˏ˃˦
˒˓˃˅ˑ˅˪ˇ˘ˋˎˋ˕ˋ˄˖ˇ˟Ǧˢˍ˪ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚ˈːːˢʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃˜ˑˇˑ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅
ʙ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǥ
͵Ǥʞˑ˒ˈ˓ˈˇː˦˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖.
͵ǤͳǤʞ˓ˋ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˏ˖˒˓ˋˌˏ˃ːː˪ʡˑ˅˃˓˖ǡ˅˔˪ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢˊ˃ˢˍ˪˔ːˋˏˋ˒ˑǦ
ˍ˃ˊːˋˍ˃ˏˋʡˑ˅˃˓˖ǡˊ˃˅ˋˍˎˡ˚ˈːːˢˏˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢː˃ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟˪ːˆ˪˄˖ˡǦ
˚ˋ˘˓ˈ˚ˑ˅ˋːǡ˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˟˔ˢʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏˊ˃ˑ˄ˑ˅ǯˢˊˍˑ˅ˑ˫˒˓ˋ˔˖˕ːˑ˔˕˪
˅ˑˇ˪ˢʞˑˍ˖˒˙ˢǤ
͵ǤʹǤʮˍ˜ˑː˃˕ˈ˓ˋ˕ˑ˓˪˫ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ːˈˏ˃˦ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˋ˕ˋ˒ˑˍ˃ˊːˋǦ
ˍˋǡ ˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈː˪ ˅ ʓˑˇ˃˕ˍ˖ ͒ʹ ˇˑ ʓˑˆˑ˅ˑ˓˖ǡ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˦ ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢ ʡˑ˅˃˓˖

Д ОД АТ К И

69

˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˕˪ˎ˟ˍˋ ˒ˑ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˃˘ ˍˋ˔ˎˑ˕ːˑ˔˕˪ǡ ˆ˖˔˕ˋːˋǡ ˕ˈˏ˒ˈ˓˃˕˖˓ˋǡ
˚ˋ˔˕ˑ˕ˋ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ːˑˎˈ˒˕ˋ˚ːˋ˘ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ ȋˍˑː˔ˋ˔˕ˈː˙˪ˢǡ ˍˑˎ˪˓ǡ ˔ˏ˃ˍ ˕˃
ˊ˃˒˃˘ȌǤʮˍ˜ˑ˅˪ˇ˔˖˕ːˢˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˍˋ˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈːˋ˘˅˙˟ˑˏ˖˒˖ːˍ˕˪
ʓˑˆˑ˅ˑ˓˖˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅Ȃʞˑˍ˖˒ˈ˙˟˅˪ˇˏˑ˅ˎˢ˦˕˟˔ˢ˅˪ˇ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖Ǥ
͵Ǥ͵Ǥ     ʑ ˄˖ˇ˟Ǧˢˍˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˇˑˏˑ˅ˋˎˋ˔˟ǡ ˜ˑ ˒˓ˋ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˏ˖
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ˇˑ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫˚˃˔˕ˋːˋʠ˖˒˓ˑ˅˪ˇːˑˆˑˎˋ˔˕˃ǡ˜ˑ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ˗ˑ˓ˏˑˡ˕˃Ǧ
ˍˑˆˑˎˋ˔˕˃ǡː˃˅ˈˇˈːˑˆˑ˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒Ͷˇˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ͶǤͶǤʢ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ǡˢˍ˜ˑ˅ˑˇː˖˔ˈˍ˙˪ˡ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˊ˃˅˃ː˕˃ˉ˖˦˕˟˔ˢʡˑ˅˃˓˓˪ˊːˋ˘
˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˪˅ǡʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍǡ˜ˑˊ˃˅˃ː˕˃ˉ˖˦ʡˑ˅˃˓˖˔ˈˍ˙˪ˡǡ˖ˢˍ˖˓˃Ǧ
ː˪˛ˈ˅ˉˈ˄˖˅ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːˋˌ˕ˑ˅˃˓˪ː˛ˑˆˑ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ǡ˒ˑ˅ˋːˈːˊːˢ˕ˋ
˒ˎˑˏ˄˖˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ˊˎˡˍ˃ȋˎˡˍ˪˅Ȍ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˫˔ˈˍ˙˪˫
˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋ ˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃ǡ ˃ ˒˪˔ˎˢ ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ ˔˅ˑˆˑ ʡˑ˅˃˓˖ ˅ ˙ˡ ˔ˈˍ˙˪ˡ
ˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃˕ˋˎˡˍ˙˪˦˫˔ˈˍ˙˪˫˔˅ˑ˦ˡ˒ˎˑˏ˄ˑˡǡ˒˓ˑ˜ˑˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˅˪ˇˏ˪˕ˍ˖˅
˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˪ˌː˃ˍˎ˃ˇː˪ˌ˕˃˖ʠ˖˒˓ˑ˅˪ˇːˑˏ˖ˎˋ˔˕˪ǡˊˊ˃ˊː˃˚ˈːǦ
ːˢˏˍˑː˕˓ˑˎ˟ːˋ˘ˊː˃ˍ˪˅˔˅ˑ˫˘˒ˎˑˏ˄ǡ˃˕˃ˍˑˉˊ˓ˑ˄ˋ˕ˋ˅ː˟ˑˏ˖˅˪ˇˏ˪˕ˍ˖
˒˓ˑˊːˢ˕˖˒ˎˑˏ˄˖˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃Ǥ
ͶǤͷǤ   ʖ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ ʡˑ˅˃˓˖ ː˃ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌ ˊ˃˔˪˄ ˅˅˃ˉ˃˦˕˟˔ˢ ˊ˃˅ˈ˓˛ˈːˋˏ
˒˪˔ˎˢ ˕ˑˆˑǡ ˢˍ ʡˑ˅˃˓ ˊ˃ˎˋ˕ˋˌ ˖ ˔ˈˍ˙˪˫ ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ǡ

Д ОД АТ К И

71

ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑ˒ˎˑˏ˄˖˅˃˅ˎˡˍˋ˙ˋ˔˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃ˌ˒ˑ˅ː˪˔˕ˡˑ˗ˑ˓Ǧ
ˏˋ˅˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˖ː˃ˍˎ˃ˇː˖ǡʠ˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋˌˎˋ˔˕˕˃˪ː˛˖˕ˑ˅˃˓ˑǦ
˔˖˒˓ˑ˅ˑˇˉ˖˅˃ˎ˟ː˖ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪ˡȋ˖˕Ǥ˚Ǥ˅ˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ː˖ȌǤ
ͷǤʞˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢʡˑ˅˃˓˖
ͷǤͳǤ     ʞˑˍ˖˒ˈ˙˟ ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˃ːˋˌ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑ ˊ˃˔ˑ˄˖ǡ
˜ˑˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢʡˑ˅˃˓˖˖˕ˈ˘ː˪˚ːˑ˔˒˓˃˅ːˑˏ˖˔˕˃ː˪˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ
ˇˑ˖ˊˆˑˇˉˈːˑˆˑʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋǡʒ˓˃˗˪ˍ˖ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ː˃˒ˑ˕ˑ˚ːˋˌ
ˏ˪˔ˢ˙˟ȋˊ˓˃ˊˑˍˆ˓˃˗˪ˍ˖ː˃˅ˈˇˈːˋˌ˅ʓˑˇ˃˕ˍ˖͒ͷˇˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖ȌǤ
ͷǤʹǤʞˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢʡˑ˅˃˓˖˒ˑ˅ˋːːˑˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ˔ˢ˖˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ˔˕˪ˇˑ˔˃ː˪˕˃˓Ǧ
ːˋ˘˕˃˅ˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ːˋ˘ːˑ˓ˏ˪˒˓˃˅ˋˎǡˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˋ˘˚ˋːːˋˏˋˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅Ǧ
˚ˋˏˋ˃ˍ˕˃ˏˋʢˍ˓˃˫ːˋǤ
ͷǤ͵Ǥʨˑˇˈːːˋˌ˚˃˔˒ˑ˚˃˕ˍ˖ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ː˃˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌˊ˃˔˪˄ˇˎˢ
ˌˑˆˑ˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢˇˑʞˑˍ˖˒˙ˢǡ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˑ˄˖ˏˑ˅ˎˡ˦˕˟˔ˢʠ˕ˑ˓ˑː˃ˏˋ˖
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ˌˑˏ˖ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏʒ˓˃˗˪ˍ˖˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˟ˑˆˑˏ˪˔ˢ˙ˢǤ
ͷǤͶǤʖ˃ˊ˃˒˪ˊːˈːːˢ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑˊ˃˔ˑ˄˖˄˪ˎ˟˛ˈː˪ˉː˃˕˓ˋˇ˙ˢ˕˟˘˅ˋˎˋː˅˪ˇ
˚˃˔˖˒ˑ˚˃˕ˍ˖ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡˊ˃ˊː˃˚ˈːˑˏ˖˅ˇ˪ˡ˚ˑˏ˖ʒ˓˃˗˪ˍ˖ˊ˃Ǧ
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ˇˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ȍ˕˃˅ˍˎˡ˚˃˦˚˃˔ː˃ǣ
Ǧʛ˃ːˈ˅˓˖˅˃ːːˢ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑˊ˃˔ˑ˄˖ǡ
Ǧʑˋˊː˃˚ˈːːˢˢˍ˪˔ːˋ˘˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ǡˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪˕˃ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːǦ
ːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ
Ǧʝ˒ˈ˓˃˙˪˫ˊ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋˇˑ˒ˈ˓ˈˍ˃˚˖˅˃ːːˢǡǦʞˈ˓ˈˍ˃˚˖˅˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ
Ǧʝ˗ˑ˓ˏˎˈːːˢ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑ˫ː˃ˍˎ˃ˇːˑ˫˕˃˪ː˛ˑ˫˕ˑ˅˃˓ˑ˔˖˒˓ˑǦ
˅ˑˇˉ˖˅˃ˎ˟ːˑ˫ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙˪˫ǡ
Ǧ ʝ˒ˎˑˏ˄˖˅˃ːːˢ ˎˡˍ˃ ȋˎˡˍ˪˅Ȍ ˪ ˊˎˋ˅ːˑˆˑ ˍ˓˃ː˖ ȋˊˎˋ˅ːˋ˘ ˍ˓˃ː˪˅Ȍ ˙ˋ˔Ǧ
˕ˈ˓ːˋˏˑˎˑˍˑ˅ˑˊ˃ǡ
Ǧʖ˃ˍˎˡ˚ː˪ˑ˒ˈ˓˃˙˪˫˒˪˔ˎˢ˒ˈ˓ˈˍ˃˚˖˅˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖˅˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌˊ˃˔˪˄Ǥ
ͷǤǤʦ˃˔ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ǡ˜ˑ˒ˈ˓ˈ˅ˋ˜˖˦ʜˑ˓ˏ˖˚˃˔˖ː˃˒ˈ˓ˈˍ˃˚˖˅˃ːːˢ
ʡˑ˅˃˓˖ ˅ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˋˌ ˊ˃˔˪˄ ˄˪ˎ˟˛ ː˪ˉ ː˃ ͵Ͳ ȋ˕˓ˋˇ˙ˢ˕˟Ȍ ˘˅ˋˎˋːǡ ˅˅˃Ǧ
ˉ˃˦˕˟˔ˢː˃ˇːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˏ˚˃˔ˑˏˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢǡ˜ˑˏˑˉˈˊ˪˓˅˃˕ˋˆ˓˃˗˪ˍ
˓˖˘˖˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˆˑˊ˃˔ˑ˄˖Ǥ
ͷǤǤʖ˃ː˃ˇːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˋˌ˚˃˔ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢʡˑ˅˃˓˖ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˔˒ˎ˃˚˖˦ʞˑǦ
ˍ˖˒˙ˡ˛˕˓˃˗˖˓ˑˊˏ˪˓˪ͷͲͲȋ˒ǯˢ˕˔ˑ˕Ȍˆ˓ˋ˅ˈː˟Ǥ
ͷǤͺǤʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ˚˃˔˒ˈ˓ˈ˅ˈˊˈːːˢˍˑˉːˑ˫˒˃˓˕˪˫ʡˑ˅˃˓˖ˊˏˑˏˈː˕˖ˊ˃˅ˈ˓˛ˈːǦ
ːˢˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ˖ʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ˇˑˏˑˏˈː˕˖˒ˑ˚˃˕ˍ˖˓ˑˊ˅˃ː˕˃ˉˈːːˢ
ʡˑ˅˃˓˖˖ʞˑˍ˖˒˙ˢȋ˃˄ˑ˪ː˛ˑˆˑ˅˃ː˕˃ˉˑˑˇˈ˓ˉ˖˅˃˚˃Ȍːˈ˒ˑ˅ˋːˈː˒ˈ˓ˈ˅ˋǦ
˜˖˅˃˕ˋͳʹȋˇ˅˃ː˃ˇ˙ˢ˕˟ȌˆˑˇˋːǤ
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Ǥʙ˪ː˙ˈ˅ˈ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢʡˑ˅˃˓˖.
ǤͳǤ  ʞ˓ˋ ˍ˪ː˙ˈ˅ˑˏ˖ ˒˓ˋˌˏ˃ːː˪ ʡˑ˅˃˓˖ ˒ˈ˓ˈ˅˪˓ˢ˦˕˟˔ˢ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ
˔˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ ː˃ ʡˑ˅˃˓ǡ ˅ ˕Ǥ˚Ǥ ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑ˫ ː˃ˍˎ˃ˇǦ
ːˑ˫ǡ˪˅ˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ːˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ǡ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˋ˘ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅ˑˏʢˍ˓˃˫ːˋ
˕˃˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈːˋ˘˖˒ǤʹǤͳǤ˙˟ˑˆˑʓˑˇ˃˕ˍ˖ˇˑʓˑˆˑ˅ˑ˓˖Ǥ
ʢ˅ˋ˒˃ˇˍ˖˓ˑˊ˘ˑˇˉˈːːˢˇ˃ːˋ˘ˍ˪ː˙ˈ˅ˑˆˑ˒˓ˋˌˏ˃ːːˢˊˇ˃ːˋˏˋ˕ˑ˅˃˓ːˑǦ
˔˖˒˓ˑ˅˪ˇːˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅ʠ˕ˑ˓ˑːˋ˔ˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟ʏˍ˕˒˓ˑ˓ˑˊ˘ˑˇˉˈːːˢˍ˪ˎ˟Ǧ
ˍ˪˔ːˋ˘˃˄ˑˢˍ˪˔ːˋ˘˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅˖ˏˑˎˑ˙˪ˏ˪ˉʞˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍˑˏ˕˃ʞˑˍ˖˒Ǧ
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Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Myriad Pro.
Обл. вид. арк. 5,00. Умов. друк. арк. 4,65.
Тираж 300 прим. Замовлення № 120318

ТОВ «Поліграф плюс»
03062, м. Київ, вул. Туполєва, 8.
тел./факс: (044) 466-14-42
e-mail: office@poligraph-plus.kiev.ua
www.poligraph-plus.kiev.ua
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи
№ 5041 (серія ДК) від 26.01.2016 р.

Публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проекту «Підтримка аграрного
і сільського розвитку». Ця публікація відображає думку її авторів та не обов’язково є
офіційною точкою зору USAID чи Уряду США.

Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
Бульвар Тараса Шевченка, 35, корпус 2, пов. 6
Київ, Україна 01032
Тел/факс: (044) 390 14 51
facebook.com/usaid.ards

