
Проект «Ключ до успіху. Покращення 

економічної ситуації в сільській 

місцевості Волинської області 

України і Брестської області 

Республіки Білорусь шляхом 

розвитку сільськогосподарської 

кооперації»  

Програма Східного партнерства Білорусь-

Україна 



 
Партнери проекту: 

• Аплікант- громадська організація «Волинська обласна аграрна 

дорадча служба» 

• Департамент аграрної політики Волинської облдержадміністрації 

• Місцевий фонд «Центр сільського розвитку і підприємництва 

Столінського  району»(Республіка Білорусь) 



 
 
 
Програма фінансується Європейським Союзом 
 

Період реалізації проекту: 

• Грудень 2017 року – листопад 2018 року 

Територія дії проекту: 

• Україна: Волинська область 

• Республіка Білорусь: Столінський, Пінський, Лунінецький, 

Івановський і Ганцевицький райони Брестської області  



Очікувані результати проекту: 

• Створення 3 обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів на 
території Волинської області. 

• Проведення 15 одноденних інформаційних 
семінарів по сільгоспкооперації  для 
сільгоспвиробників (300 осіб) і 3 дводенних 
тренінгів для членів ініціативних груп 
майбутніх кооперативів (60 осіб). 

• Розробка за допомогою експертів 3 бізнес-
планів, установчих документів і правил 
внутрішнього розпорядку для 3 
кооперативів Волинської області. 

• 2 поїздки по обміну досвідом між 
сільгоспвиробниками Волинської і 
Брестської областей. 

 

 



Очікувані результати проекту: 

• Створення Транскордонної бази 
сільгоспвиробників, які займаються вирощуванням 
картоплі, овочів, фруктів, ягід на території 
Волинської і Брестської областей. 

• Розробка і друк 3 тематичних брошур по кооперації 
по 1000 примірників кожна:  

«Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: 
питання і відповіді», «Бізнес-планування в 
сільськогосподарському обслуговуючому 
кооперативі», «Бухгалтерський облік в 
сільськогосподарському обслуговуючому 
кооперативі»,  

• 1000 буклетів з інформацією про проект. 

• Створення і наповнення інформацією веб-сайту 
проекту. 

• Проведення міжнародної заключної конференції 
проекту. 

 



Спеціалізація обслуговуючих кооперативів: 

• Виробники картоплі 

 

 

• Виробники овочів 

 

• Виробники фруктів, ягід 



Створення 
електронної 
транскордонної бази 
виробників картоплі, 
овочів, фруктів і ягід  

Прохання до ОТГ та сільських рад: 

Працівники проекту дзвонитимуть 
до Вас, щоб дізнатися, на 
території яких сіл сконцентровані 
виробники картоплі, овочів, 
фруктів, в т.ч. ягід. Підготуйте 
таку інформацію, вона потрібна 
для того, щоб пізніше проект зміг 
провести опитування таких 
виробників.   



Головне завдання 
проекту: 

Допомогти малим і середнім сільгоспвиробникам 
підвищити рентабельність їх господарств за 
рахунок створення доданої вартості (сортування, 
мийка, пакування, заморожування, переробка), 
створення товарних партій продукції, розробки 
бренду і реалізації продукції під цим брендом.  



Міжнародна формула успіху 
сільськогосподарського виробництва: 
 

Виробництво сільськогосподарської продукції 

само по собі – не бізнес. Виробництво може 

бути прибутковим тільки з передпродажною 
підготовкою і каналами збуту! 



     Дякую за      
 увагу! 


