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Поліпшити добробут потребуючих
українських громад з турботою
про довкілля
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Дорогі друзі,
Я маю честь представити вам 21-й Річний звіт Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад», який
охоплює черговий рік нових досягнень і розвитку нашого
Фонду.
Цей Річний звіт підсумовує значну кількість ініціатив,
впроваджених командою МБФ «Добробут громад» у
період із липня 2014 року до червня 2015 року, а також
включає нові напрямки, які наш Фонд планує впроваджувати у наступному році. Минулий рік ознаменувався
важливими змінами для нашого Фонду. МБФ «Добробут
громад» змінив свою організаційну форму, щоб стати
українським незалежним благодійним фондом, що дозволить вести ширше коло
діяльності. МБФ «Добробут громад» не може залишатися осторонь напруженої
ситуації, що склалася на сході України. Ось чому більшість наших нових благодійних ініціатив буде зосереджено на реабілітації зруйнованих територій та наданні
допомоги українським воїнам, пораненим під час бойових дій, а також внутрішньо
переміщеним особам.
Разом з тим у цей складний для України час ми продовжували докладати зусилля для поліпшення добробуту сільських родин, надаючи інформаційну та методичну підтримку учасникам проектів у створенні ланцюгів доданої вартості для сільськогосподарських продуктів.
Мета усіх проектів – допомогти дрібним виробникам стати повноцінними
ринковими гравцями завдяки самоорганізації, що згодом сприятиме відновленню
сільських територій України.
Завдяки трансформації особистих селянських господарств у сталі сімейні
ферми та їхньому об’єднанню у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а
також створенню ланцюжків доданої вартості, селяни мають змогу продавати
свою продукцію на умовах прозорості та за справедливими цінами.
Подальший розвиток ринкових відносин у сфері кооперативного сільськогосподарського виробництва потребуватиме всебічного нормативно-правового та
процедурного забезпечення їхньої діяльності. Експерти МБФ «Добробут громад»
брали активну участь у розробці та вдосконаленні законодавства для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних ферм та сталого сільського
розвитку в Україні.
МБФ «Добробут громад» продовжуватиме встановлювати та зміцнювати
партнерства з Екосистем Фонд Данон, Данон Україна, СОКОДЕВІ, Департаментом
закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (DFATD), Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), обласною та районною владою, неурядовими організаціями та активними громадами. Ми щиро вдячні всім нашим партнерам за їхню
цінну підтримку розвитку сільських громад в Україні. Ми віримо, що наші спільні
зусилля, як і раніше, допоможуть змінювати життя вразливих верств населення, а
також сподіваємось на співпрацю у рамках наших нових ініціатив.
З повагою,
Віктор Терес,
Голова Правління
МБФ «Добробут громад»
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1994 р.
Ухвалено перший пілотний проект у Західній Україні – «Розвиток селянських
господарств у Дрогобицькому районі Львівської області», розроблений представництвом Heifer International у Центральній та Східній Європі.
2000 р.
Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» (МБФ «ХПІ»)
була офіційно зареєстрована в Міністерстві юстиції України.
2003 р.
Відкрито головний офіс МБФ «ХПІ» в Києві.
Львівський офіс продовжує роботу як регіональний офіс.
2004 р.
Затверджено перший Стратегічний план МБФ «ХПІ» на 2004-2008 рр.
2009 р.
Одержано національну нагороду «Благодійник року» як краща міжнародна
благодійна організація в Україні.
Розроблено та затверджено Стратегічний план на 2009-2013 рр.
2010 р.
МБФ «ХПІ» отримала фінансування від Екосистем фонду Данон на впровадження
проекту «Розвиток молочарських кооперативів в Україні». Перша фаза проекту з
бюджетом у 500 000 євро розпочалась у лютому 2010 року.
2011 р.
МБО «Добробут громад» отримала фінансування від Екосистем фонду Данон на
впровадження трьох проектів: «Розвиток молочарських кооперативів в Україні»
Фаза ІІ, «Кооперативна навчальна ферма та послуги» і «Розвиток полуничних
кооперативів».
2012 р.
Засаджено перші 10 га полуниці в рамках проекту «Розвиток полуничних кооперативів». Першому кооперативному молокопереробному підприємству «Молочний
край» у Чернівецькій області надано співфінансування від Чернівецької обласної
та Сторожинецької районної рад. Отримано державну підтримку на будівництво
молокопереробного підприємства на Кіровоградщині. МБО «Добробут громад»
отримала нагороду «За навчання дорослих заради покращення їхнього життя»
Національного конкурсу «Благодійник року 2011».
2013 р.
МБО «Добробут громад» відкриває двері для міжнародних делегацій задля
обміну досвідом та демонстрації практик, що застосовуються під час впровадження проектів в Україні. 1 липня 2013 року було затверджено й розпочато Фазу ІІІ
проекту «Розвиток молочарських кооперативів».

2014 р.
МБФ «Добробут громад» розпочав перехідний період, щоб стати незалежним
українським благодійним фондом. Був розроблений стратегічний план на
перехідний період 2015-2017 рр. Даний план спрямовує на забезпечення фінансової незалежності та сталості діяльності Фонду та проектів, а також урізноманітнення напрямків діяльності.
2015 р.
МБФ «Добробут громад» розпочинає співпрацю з USAID/Партнерство задля інновацій у рамках впровадження проекту “Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”. Метою проекту є збільшення
виробництва молока дрібними виробниками та поліпшення якості молока завдяки стратегічним інвестиціям у ланцюжки доданої вартості та тренінги.
МБФ «Добробут громад» отримав підтримку від ФАО на проведення дослідження нормативно-правової бази з сільськогосподарської кооперації у країнах СНД, а
також розпочав дослідження «Сприяння впровадженню відповідальних інвестицій та формуванню соціальних партнерств між сільськогосподарськими виробниками й сільськими громадами» у рамках впровадження субконтракту з Кімонікс
Інтернешнл Інк. (Проект АгроІнвест USAID).
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• Починаючи з 2003 року було надано підтримку 80 сільськогосподарським
обслуговуючим кооперативам, 52 з яких продовжують функціонувати.
• Починаючи з 1994 року 23 307 сільських родин отримали допомогу від
МБФ «Добробут громад», включаючи 5510 родин - через передачу дару.
• Було відкрито пілотні 34 сімейні ферми на 6-15 корів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях у рамках проекту «Розвиток молочарських кооперативів в Україні». 34 родини підвищили рівень
прибутків та поліпшили умови праці.
• У рамках проекту «Розвиток молочарських кооперативів в Україні» було
обладнано два молокоприймальних сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативи у Полтавській та Миколаївській областях, які успішно розпочали
свою діяльність.
• У сільських громадах успішно впроваджено 13 соціальних грантів з різних
соціальних аспектів. Кожна громада спромоглася залучити щонайменше 30%
ресурсів для впровадження соціальних грантів.
• Кооперативна навчальна ферма досягла середньої продуктивності у 26
літрів на корову, що майже удвічі вище, ніж середня продуктивність корів в
Україні.
• На кооперативній навчальній фермі було побудовано приміщення для
вирощування телят та зберігання сіна.
• На кооперативній навчальній фермі було вироблено 478 тонн молока
ґатунку екстра.
• Середній надій молока на кооперативній навчальній фермі склав 8544 кг
на корову, було виготовлено молоко тільки ґатунку екстра – молоко найвищої
якості в Україні.
• У рамках проекту «Розвиток полуничних кооперативів» було зібрано
понад 259 тонн полуниці.
• 5 сімейних ферм долучилися до полуничного проекту, виростивши полуницю на своїх ділянках площею 7 га та оплативши 40% усіх витрат (праця, підведення води, підготовка ґрунтів тощо). Фермери зібрали врожай у 49,2 тонн полуниці.
• Зареєстровано торгову марку «Сімейна ферма» та логотип для молочних
продуктів.
• МБФ «Добробут громад» розпочинає співпрацю з USAID/Партнерство
задля інновацій у рамках впровадження проекту “Розвиток сімейних ферм,
об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”. Метою проекту є
збільшення виробництва молока дрібними виробниками та поліпшення якості
молока завдяки стратегічним інвестиціям у ланцюжки вартості та тренінги.
• МБФ «Добробут громад» отримав фінансування від ФАО на проведення
дослідження нормативно-правової бази з сільськогосподарської кооперації у
країнах СНД та Грузії.
• МБФ «Добробут громад» розпочав проведення дослідження «Сприяння
впровадженню відповідальних інвестицій і формуванню соціальних партнерств
між сільськогосподарськими виробниками та сільськими громадами» у рамках
впровадження субконтракту з Кімонікс Інтернешнл Інк. (Проект АгроІнвест
USAID).
• МБФ «Добробут громад» брав участь у розробці та впровадженні національних та регіональних програм, стратегій та інших важливих документів:
- Розробка концепції сталого сільського розвитку в Україні
- Зміни і доповнення до закону України «Про фермерські господарства»
для юридичного визначення сімейних ферм для підтримки процесу встановлення
та розвитку сімейних ферм в Україні
- Пропозиції змін і доповнень до Податкового кодексу України для вирішення проблеми оподаткування членів кооперативів
- Участь у розробці єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій України на 2015-2017 роки.
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Формування фінансових ресурсів
У 2015 фінансовому році (з 1 липня 2014 року до 30 червня 2015 року) загальний проектний та операційний бюджет організації склав $1,593,751*. Джерела
фінансування Фонду включали фінансування від донорів, грантове фінансування,
співфінансування від державних структур. Надавалась негрошова підтримка у
вигляді роботи волонтерів, залучення місцевих ресурсів.
МБФ «Добробут громад» постійно працює над диверсифікацією джерел
фінансування. У 2015 р. збільшилася частка фінансування за рахунок грантів з
інших джерел (див. графік нижче). Щороку проводиться міжнародний аудит, із
детальним висновком якого за 2015 фінансовий рік можна ознайомитися за запитом.
Фінансові ресурси МБФ «Добробут громад» у 2015 ФР, %.

** Ця сума охоплює кошти, що надходять у громади через наш рахунок і не включає
кошти, які надходять безпосередньо до громади згідно з підписаними меморандумами
про співпрацю та договорами з іншими донорами та представниками влади.
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Проект «Розвиток молочарських кооперативів» - Фаза ІІІ
Мета: Розвинути для дрібних виробників сталу й конкурентоспроможну
модель постачання молока через трансформацію перспективних господарств у
міні-ферми сімейного типу, підвищуючи професійні знання, навички, ефективність і сталість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їхніх членів.
Донори та партнери проекту: Екосистем фонд Данон, Данон Україна, Heifer
International, Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади/СОКОДЕВІ.
Партнери проекту: МБФ «Добробут громад», Данон Україна, ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба».
Історія та бюджет проекту:
• Фаза І: лютий 2010 р. – лютий 2011 р. ($800 000)
• Фаза ІІ: лютий 2011 р. – червень 2013 р. ($1 800 000)
• Фаза ІІІ: липень 2013 р. – липень 2016 р ($4 500 000)
• Загальний бюджет: $7 100 000.
Дія проекту: Полтавська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська області.
Проект розпочався у 2010 році, коли Екосистем фонд Данон, Данон Україна,
Heifer International, Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку/СОКОДЕВІ поєднали свої зусилля та ресурси для того, щоб поліпшити добробут та збільшити прибутки сільських родин у Центральній та Південній Україні, об’єднавши
дрібних власників господарств у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
та надавши їм необхідне обладнання. Успішне впровадження першої фази проекту (2010-2011 роки) призвело до продовження проекту – відкриття другої фази
(2011-2013 роки), діяльність якої зосереджувалась на інституційному розвитку та
підвищенню потенціалу створених кооперативів завдяки набуттю практичних
знань членами кооперативів з виробництва високоякісного молока та розвитку
економічної діяльності, а також якісним кооперативним послугам. Отже, проект
«Розвиток молочарських кооперативів» від фази до фази ставить собі за мету
поглиблювати вплив проекту на селян – членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, пропонуючи їм нові горизонти розвитку. Фаза ІІІ, запущена у
липні 2013 року, не є виключенням. Метою даної фази є економічна, соціальна та
екологічна сталість кооперативів, а також створення сімейних ферм для розвитку
найперспективніших власників дрібних селянських господарств. У 2014 році
проект зосередив свою діяльність над реконструкцією сімейних ферм та зміцненням кооперативів, членами яких є сімейні ферми.
Основні досягнення 2015 фінансового року:
- Створено 34 сімейні ферми на 7-15 корів;
- 34 родини збільшили свої прибутки та поліпшили умови праці;
- Перші демонстраційні сімейні ферми отримали усі необхідні будівельні
дозволи, фінансування та розпочали будівельні роботи;
- Два нові сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи отримали обладнання та розпочали роботу;
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- 71 нетель було надано сімейним фермам – членам кооперативів;
- Успішно впроваджено 13 соціальних грантів на вирішення різних аспектів
сільського розвитку;
- Було надруковано понад 200 публікацій стосовно роботи проекту «Розвиток
молочарських кооперативів» у місцевих та регіональних ЗМІ.
Плани на майбутнє:
- Забезпечити збір молока першого сорту від сімейних ферм та власників ОСГ,
що постачають молоко на кооперативи через сімейні ферми, де було встановлено
охолоджувачі;
- Збільшити кількість реконструйованих сімейних ферм до 100 у межах
завдань даного проекту та реконструювати 70 додаткових сімейних ферм за
кошти, залучені від UASID/Партнерство задля інновацій, створивши можливість
для 1000 ОСГ постачати молоко з використанням встановлених на сімейних
фермах танкерів;
- Встановити 60 міні охолоджувачів на базі вибраних сімейних ферм в межах
даного проекту та 50 додаткових завдяки фінансуванню UASID/Партнерство задля
інновацій;
- Надати кооперативам та сімейним фермам доступ до мікрокредитних
коштів;
- Поступово поліпшувати управління та забезпечувати сталість проектних
кооперативів;
- Формувати у кожному кооперативі активні правління з числа сімейних
фермерів.
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Нові сімейні ферми – запорука світлого майбутнього дрібних фермерів
28 жовтня 2014 року у
с. Жовтневе та с. Остриківка
Токмацького району Запорізької
області в рамках проекту
«Розвиток молочарських кооперативів», що впроваджується
МБФ «Добробут громад», відбулося урочисте відкриття трьох
сімейних ферм родин Псьол,
Федан та Долі.
У заходах з нагоди їхнього
відкриття взяли участь представники обласної та районної влади
в особі першого заступника
голови Запорізької ОДА Самардака Г.В., голови Запорізької
обласної ради Межейко В.І., директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Ревуцького А.М., голови Токмацької РДА Гатайло О.В., голови
Токмацької районної ради Стольнікова Л.Ф., а також начальника Токмацького
районного управління агропромислового розвитку Провандовської В.Л. Крім них
були присутні голови селищних рад та сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів Токмацького району, кандидати на реконструкцію та розбудову
наступних сімейних ферм.
«Кооперативні сімейні ферми допомагають вирішити проблему безробіття у
селах» - сказав Г.В. Самардак, заступник голови Запорізької ОДА та додав, що вирішення питання безробіття є вкрай необхідним у селах, які знаходяться у скрутному становищі.
«Новостворені
сімейні
ферми показують, наскільки
ефективним
може
бути
підприємництво на селі відзначив В.І. Межейко,
голова Запорізької обласної
ради, - сподіватимемось, що
з часом більше людей зацікавиться цією справою, сприяючи тим самим розвитку
молочного сектору в цілому».
Життя родини Юрія та
Світлани Псьол було нелег-
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ким до того, як вони долучилися до
проекту. «Ми хотіли не просто існувати, а жити повним життям, розповідає подружжя. - Ми спромоглися купити корову, через деякий час
вона отелилась. Життя змінилося на
краще після того, як ми приєдналися
до кооперативу «Жовтневе». Ми
отримали ще дві корови і тоді стали
учасниками проекту «Розвиток молочарських кооперативів». Проект
надав нам ще двох нетелей, обладнання для ферми та консультаційну
підтримку. Зараз ми впевнені у
своєму майбутньому».
Сім’я Доля також є членом кооперативу. Вони живуть у селі Остриківка та беруть активну участь у житті кооперативу «Балківський плюс». У червні Олександр Доля з допомогою проекту розпочав
перебудову свого корівника. Зараз родина утримує шість корів і з впевненістю
дивиться у майбутнє.
Новостворені сімейні ферми постачатимуть молоко кооперативам. Доїльні
апарати, системи вентиляції й освітлення та інше обладнання, надане у рамках
роботи проекту «Розвиток молочарських кооперативів», забезпечать кращі умови
для утримання худоби та дозволять збільшити виробництво на фермі. Крім того, в
результаті значного зниження частки ручної праці люди матимуть більше часу на
розширення господарства, а також на дозвілля.
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Проект «Кооперативна навчальна ферма та послуги»
Мета: розбудова, становлення та інституційна підтримка кооперативної
навчальної ферми для демонстрації найкращих методів у галузі тваринництва та
виробництва високоякісного молока й навчання членів кооперативного об’єднання «Господар»; збільшення доходів членів кооперативів через вдосконалення
методів господарювання та забезпечення доступу до обладнання об'єднання
кооперативів.
Донори та партнери проекту: Екосистем Фонд Данон, Данон Україна, Heifer
International, Департамент міжнародних зв’язків, торгівлі та розвитку
Канади /СОКОДЕВІ, ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба».
Період реалізації проекту: липень 2011 р – червень 2017 р.
Бюджет проекту: 1 807 681 євро.
Область впровадження проекту: Дніпропетровська область.
Значний досвід МБФ «Добробут
громад» та широке партнерство в
галузі управління молочними фермами підштовхнув до запуску проекту
«Кооперативна навчальна ферма та
послуги» у 2011 році в Дніпропетровській області. Об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів «Господар» стало власником кооперативної навчальної
ферми, на якій здійснюється впровадження сучасних методів молочного скотарства та виробництва молока, які
демонструються членам кооперативів. Окрім навчальної програми, що здійснюється на базі навчальної ферми, в рамках проекту виконується програма
підтримки малих сімейних ферм, і деякі з них виконують функції демо-полів для
реплікації та обміну практичним досвідом управління фермами. На додаток до
проведення освітніх заходів, проект приділяє значну увагу питанням захисту та
лобіювання інтересів членів кооперативного об’єднання та надання послуг для
них.
За 2015 фінансовий рік було досягнуто такі результати з різних напрямків
проекту:
Об’єднання кооперативів, до складу якого входять 6 сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, продовжувало надавати наступні послуги своїм
членам:
• збір молока;
• штучне осіменіння;
• ветеринарні послуги;
• спільне користування пасовищами.
До заснування Об’єднання кооперативів існували такі основні проблеми:
• недостатньо налагоджені комунікації та обмін досвідом між кооперативами;
• нестача обладнання та техніки (через їхню високу вартість), які дозволили би
збільшити кількість послуг із заготівлі кормів та обробки земельних ділянок;
• відсутність комунікації та співпраці між кооперативами та місцевими органами влади.
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На початку свого функціонування (2011 рік) Об’єднання сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів «Господар» (Об’єднання кооперативів) об’єднувало
450 членів.
На поточний момент до його складу входять 720 членів із восьми кооперативів, що стало можливим завдяки успішному наданню послуг із заготівлі кормів,
обробки земельних ділянок та організації тренінгів для членів Об’єднання кооперативів. З моменту початку своєї діяльності кооперативне об’єднання «Господар»
надало такі послуги: заготівля силосу – 3 372 тонн, обробка земельних ділянок –
понад 3 000 га, посів кормових культур – 220 га, заготівля сіна – 1360 тонн. Завдяки
тренінгам, організованим Об’єднанням кооперативів, було запроваджено систему контролю якості молока на рівні кооперативів.
Завдяки створенню Об’єднання молочним кооперативам (членам Об’єднання
кооперативів) вдалося збільшити обсяги збору та охолодження молока майже
втричі. Молоко постачається Данон Україна на подальшу переробку. З кожним
кооперативом було підписано Договір про постачання молока. Об’єднання
кооперативів виконує функції координаційного центру з питань
співпраці з молокопереробним
підприємством. Ще одна мета
функціонування
об’єднання
стосується організації тренінгів з
питань гігієни та якості молока, які
спрямовані
на
забезпечення
відповідності вимогам до якості
молока, визначеним молокопереробним підприємством. В результаті впровадження тренінгової
програми виробники молока змогли зменшити рівень забруднення молока
майже втричі.
Об’єднання кооперативів успішно захищає інтереси своїх членів з питань
забезпечення сприятливого законодавчого поля та вдосконалення програм
місцевих органів влади щодо підтримки кооперативів та сімейного фермерського
господарювання. Більш того, Об’єднання кооперативів успішно співпрацює з
донорами та залучає зовнішнє фінансування. З метою здійснення програм фінансової підтримки кооперативів спільно з банками було розроблено механізм
кредитування з низькою відсотковою ставкою. Два кооперативи об’єднання вже
отримали кошти для реконструкції молокопереробного центру та купівлі власної
молочної автоцистерни.
Було значно вдосконалено моделі менеджменту та управління кооперативами
завдяки проведенню професійних тренінгів для кооперативів – членів Об’єднання кооперативів. Більшість кооперативів продемонстрували покращення показників економічної ефективності, збільшення кількості своїх членів, підвищення
рівня довіри та посилення співпраці між членами кооперативів.
До стратегічних пріоритетних напрямків діяльності Об’єднання кооперативів
належить впровадження системи забезпечення членів кооперативів високоякісним комбікормом та збору молока великими партіями від молочних коопера-
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тивів, що є членами Об’єднання, з метою відкриття нових можливостей для
ведення переговорів щодо встановлення більш конкурентних цін на вироблене
молоко.
Кооперативна навчальна ферма. У 2015 році кооперативна навчальна ферма
зосередилася на досягненні високих показників продуктивності тварин та якості
молока, а також на впровадженні нових підходів у виробництві та ефективному
використанні сировини та матеріалів. Група консультантів з питань молочного
виробництва щомісячно здійснювала моніторинг показників продуктивності
корів, якості молока й репродуктивної здатності корів та корегувала основні
операційні процедури в галузі годівлі тварин, догляду за худобою, репродукційних технологій тощо.
У 2015 фінансовому році кооперативна навчальна ферма запровадила систему оплати праці оперативного персоналу, яка базується на мотиваційних чинниках та залежить від результатів роботи. Більш того:
- 478 тонн молока ґатунку екстра було вироблено на фермі; середній річний
вихід молока становив 8544 кг на корову;
- продуктивність корів на Демо-фермі (26 л на корову) майже вдвічі перевищує середній показник продуктивності корів по Україні;
- ферма постачає молоко лише ґатунку екстра – цей клас є найвищим можливим класом в Україні.
Діяльність навчального центру кооперативної навчальної ферми.
За період впровадження проекту 773 його члени взяли участь у тренінгах та
промозаходах з питань молочного скотарства та створення малих сімейних ферм.
Учасники тренінгів мали можливість здобути практичний досвід щодо створення
та організації малих сімейних ферм, ознайомитися з економікою управління
молочною фермою та демонстраційними прикладами організації фермерських
приміщень, які забезпечують комфортні умови для худоби й таким чином сприяють зростанню її продуктивності.
Розвиток малих сімейних ферм. Кооперативна навчальна ферма також стала
навчальним центром для членів кооперативів, які цікавляться питаннями реконструкції сімейної ферми або будівництва сімейної ферми з нуля. Було створено
п’ять демонстраційних ферм, які відвідують учасники тренінгів в рамках тренінгів,
що проводяться на базі кооперативної навчальної ферми. Загалом створено 65
сімейних ферм, в яких утримується 585 корів, у 5 регіонах України.
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Проект «Розвиток полуничних кооперативів» — Фаза І

Мета: збільшити рівень прибутку щонайменше 500 власників ОСГ завдяки об’єднанню їх у
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
для вирощування полуниці, застосовуючи сучасні
технології, та продажу через кооператив.
Донори
та партнери проекту: Heifer
International, Екосистем фонд Данон, Данон
Україна та компанія ДанТрейд.
Тривалість проекту: 2012-2015 роки.
Бюджет проекту: $1 242 000.
Дія проекту: Тернопільська та Львівська
області.
Проект впроваджується кооперативом «Лосятинське молочне джерело» у селі Лосятин Тернопільської області, який надає своїм членам послуги з посадки полуниці як на спільному полі, так і
на індивідуальних ділянках землі, а також послуги із зберігання та продажу вирощеної полуниці.
За час дії проекту внесені інвестиції дозволили
розширити кооперативне полуничне поле з 10
гектарів у 2012 році до 25 гектарів у 2014 році.
Крім того, у 2015 році п’ять сімейних ферм вирощували полуницю на своїх ділянках загальною
площею 7 гектарів. Унікальною рисою проекту є
застосування найкращих технологій з вирощування полуниці, що дає змогу постачати більшу
частину врожаю заводу Данон для виробництва
натуральних полуничних наповнювачів для
молочних продуктів.
2015 фінансовий рік був досить складним для
кооперативу та його підприємства через нестабільну політичну та економічну ситуацію, а також
бойові дії на сході України. Значне знецінення
гривні – з 10 до 22 грн за 1 долар США — спричинило зріст цін на сільськогосподарські ресурси,
включаючи пальне, засоби захисту рослин,
посадковий матеріал, зрошувальні системи
тощо.
Загалом кооператив зібрав 210 тонн полуниці:
• 21,6 тонну продано на ринку свіжої продукції;
• 165,3 тонн поставлено на Аграну для потреб
Данон Україна;
• 12,7 тонн продано місцевим переробникам
Сімейні ферми зібрали 49,2 тонн полуниці, з
яких
• 23,5 тонн продано на ринку свіжої продукції;
• 25,7 тонн поставлено на Аграну для потреб
Данон Україна.
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Сезонна праця та працевлаштування
Даний сезон був непростим, оскільки перед працівниками стояло завдання
зібрати врожай з 32 гектарів, що на 12 більше, ніж минулого року. Цього року 30
осіб отримали постійне працевлаштування, а також було залучено 320 сезонних
працівників, які підвищили свої прибутки на 40-70%. Будучи офіційно працевлаштованими, працівники кооперативного підприємства отримуватимуть в
«холодні» місяці допомогу з безробіття, коли на полі не буде роботи. Це стало
можливим завдяки тому, що кооперативне підприємство платить соціальні податки як роботодавець.
17 червня 2015 р. відбулося Свято врожаю полуниці, у якому взяли участь
представники донорських організацій, включаючи «Добробут громад», Heifer
International, Екосистем фонд Данон, ДанТрейд, Данон Україна, Агентство США з
міжнародного розвитку, а також місцева влада та журналісти.
Учасники оглянули спільне полуничне полу, охолоджуючі та морозильні
камери, де кооператив охолоджує свіжу полуницю та зберігає перероблену, а
також скоштували різні сорти полуниці, вироблені кооперативом. Під час свята
Грета Грішанова, Директор програми Heifer International у Центральній та Східній
Європі, вручила нагороду «Золотий талант» директору кооперативного підприємства «Екофрутс» Світлані Кебалюк.

Успішна історія
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«Перша пташка» у сімейному сільськогосподарському виробництві
Родина Хомлюків із села Лосятин займається вирощуванням полуниці вже
понад 15 років. Іван Хомлюк та чотири члени його родини – дружина Світлана та
три сини (Андрій, Назар та Василь) – займаються вирощуванням ягід, і ця діяльність становить єдине джерело доходів родини.
Із самого початку з моменту запуску проекту «Розвиток полуничних кооперативів» родина Івана активно підтримувала проект та виступала на його захист
перед односельчанами, які не вірили, що проект може привнести щось позитивне
в життя їхньої громади. Через роки недовіри люди втратили надію на краще життя
та позитивні зміни. Ось чому так важливо було віднайти кілька сімей, з якими
можна було почати працювати.
Іван та Світлана відвідали всі тренінги та демо-поля, передбачені проектом.
Вони завжди є спраглими до знань та активно використовують досвід, перейнятий від національних та міжнародних експертів, запрошених до участі в проекті.
Земельна ділянка Івана (1,55 га) знаходиться далеко від спільного поля, і через
це його родина не змогла приєднатися до проекту на самому початку.
У 2014 році Керівний комітет проекту вирішив почати співпрацювати з тими
фермерами, ділянки яких розташовані далеко від спільного поля, але які бажають
розвивати свою діяльність з вирощування ягід та розширювати площі, засаджені
полуницею. Іван став першим із п’яти фермерів, який вирішив приєднатися до
проекту. Він інвестував свої кошти в здійснення аналізу ґрунту, підготовки ґрунту,
створення грядок, будівництва водяного колодязя та іригаційного водосховища,
організації робочої сили для встановлення іригаційної системи, посадки полуниці,
прибирання тощо.
Проект надав фермеру саджанці полуниці, іригаційну систему, чорну мульчу
для покриття грядок, засоби для захисту рослин та добрива. Загалом проектом та
фермером було інвестовано рівні обсяги коштів у засадження 1,55 га землі.
Влітку 2015 року родина Хомлюків реалізувала свій перший врожай полуниці
обсягом 4,5 тонн компанії «Данон» через кооператив. Полуницю було зібрано
відповідно до стандартів компанії «Данон» з мінімальним відбракуванням. Дохід
родини від вирощування полуниці склав 6500 доларів США (враховуючи продаж
на свіжий ринок), що дозволило покрити затрачені інвестиції на закладку плантації. З наступного року очікується отримання чистого прибутку на рівні 5-6 тис дол.
США.
За словами Івана Хомлюка, співпраця з компанією «Данон» вивела сімейний
агробізнес на абсолютно новий рівень, все було чітким, прозорим та ефективним.
«Зібрана полуниця прямує з поля безпосередньо до морозильної камери, де вона
зважується, і видається розписка про доставку полуниці. Цього року єдиною
річчю, про яку ми повинні були турбуватися, був збір урожаю, а кооператив
відповідав за його реалізацію. Раніше зазвичай ми збирали ягоди щодня зранку, і
вся родина продавала їх на автобусній зупинці ввечері. Іноді нам доводилося
навіть викидати непродану полуницю, а втрати від таких дій в деякі роки досягали
40%».
Родина планує витратити зароблені гроші, після купівлі комп’ютера для дітей, на покращення
стану полуничного поля та на
закупівлю саджанців для розширення виробництва.
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Проект «Створення молочних ланцюгів доданої вартості»
Мета: до 2017 року забезпечити стале зростання рентабельності молочного
виробництва у 1350 власників особистих господарств через налагодження ефективної діяльності кооперативних молокопереробних цехів у Чернівецькій та Кіровоградській областях.
Донори та партнери проекту: Heifer International, Кіровоградська обласна
рада, Кіровоградська обласна державна адміністрація, Знам’янська районна
рада, Знам’янська районна державна адміністрація, Чернівецька обласна рада,
Чернівецька обласна державна адміністрація, Сторожинецька районна рада,
Сторожинецька районна державна адміністрація, проект USAID «АгроІнвест».
Період реалізації проекту: 2014-2017 рр.
Бюджет проекту: 162 100 дол. США.
Область впровадження проекту: Кіровоградська та Чернівецька області.
Метою втілення проекту «Створення молочних ланцюгів доданої вартості» є
налагодження сталого розвитку місцевих сільських родин шляхом забезпечення
зростання рентабельності молокопереробних процесів. Додану вартість для
сільських родин буде забезпечено через ланцюг: виробник (сільська родина –
член кооперативу) – молокоприймальний пункт кооперативу – молокопереробні
потужності СОК – споживач (споживає якісну продукцію) та виробник (отримує
додатковий дохід від продажу молочної продукції).
Молокопереробні потужності СОК «Іванковецький Світанок»
Власниками кооперативу є його члени, які також є власниками виробленої
молочної продукції, послуги з переробки якої надає СОК. До проекту залучено 50
сільських родин. Лінія переробки молочної сировини є вітчизняним продуктом, а
її потужність становить 3 тонни за зміну. Переробку заплановано розпочати
восени 2015 року. Проект передбачає виробництво молока, сметани, кефіру,
ряжанки та кисломолочного сиру. Продукція буде продаватись освітнім та медичним закладам, а також через роздрібну торгівельну мережу в Кіровоградській
області.
Основні досягнення проекту в Кіровоградській області (СОК «Іванковецький
Світанок»):
Реконструйовано виробничу зону та приміщення майбутнього молокопереробного об’єкту;
Встановлено обладнання для збору молока;
Встановлено лінії переробки молочної сировини та пакування готової
продукції;
Обладнано камеру для зберігання готової молочної продукції;
Встановлено системи водопостачання, водовідведення, енергопостачання та вентиляції;
Розроблено механізм організації надання кооперативом послуг зі збору
та переробки непастеризованого молока, а також зі збуту готової молочної
продукції, своїм членам;
Опубліковано методичні рекомендації «Організація надання послуг
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом від заготівлі, охолодження
та переробки молочної сировини до збуту готової продукції: бухгалтерський
облік, оподаткування та деякі правові аспекти»;
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Завершено реєстрацію торгової
марки «Сімейна ферма».
Плани на наступний рік щодо Кіровоградської області (СОК «Іванковецький
Світанок»):
Проведення пусконалагоджувальних робіт та початок виробництва молочної продукції;
Укладення договорів на постачання молочної продукції в освітні та медичні
заклади, а також щодо її збуту через
роздрібну торгівельну мережу в Кіровоградській області;
Отримання доступу до дешевих кредитних ресурсів з метою збільшення
обсягів оборотного капіталу, необхідного для сплати за молочну сировину;
Залучення щонайменше 150 додаткових сільських родин та ще двох
кооперативів до впровадження проекту;
Розробка та виробництво нового пакування для усієї лінійки молочної
продукції; продукцію заплановано запаковувати в поліетиленову плівку;
Закупівля транспортних засобів для доставки продукції до споживачів;
Створення навчального центру на базі кооперативу з метою проведення
тематичних тренінгів та семінарів.
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Невід’ємною та важливою частиною діяльності МБФ «Добробут громад» є
участь у розробці державної політики щодо сталого розвитку сільських громад,
що передбачає створення сприятливих нормативно-правових умов для зростання
економіки сільського господарства, покращення добробуту кожного члена сільської спільноти зокрема та сільських громад загалом.
Експерти МБФ «Добробут громад» продовжили свою роботу над формуванням сприятливого законодавчого середовища для створення сімейних ферм,
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та ланцюгів доданої вартості
сільськогосподарської продукції, виробленої власниками особистих господарств
та сімейними фермами в сільській місцевості. Особливу увагу було присвячено
також регуляторним питанням та питанням інформаційного забезпечення сільськогосподарського виробництва в сільській місцевості.
МБФ «Добробут громад» є активним членом робочих груп Міністерства аграрної політики та продовольства України, що займається питаннями розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, сімейних ферм та іншими питаннями соціально-економічного розвитку сільських територій.
Експертами МБФ «Добробут громад» було ініційовано процес нормативно-правової регламентації питання ферм сімейного типу. З цією метою наші
експерти взяли активну участь у розробці проекту Закону «Про внесення змін до
Закону України «Про фермерське господарство» в частині нормативно-правового
супроводу створення та діяльності сімейних фермерських господарств.
Дія цього закону поширюватиметься на питання правового регулювання створення та функціонування сімейних ферм, державної підтримки даних ферм, спрощення процедури отримання дозвільної документації малими формами сільськогосподарського підприємництва, порядку реєстрації сімейних фермерських
господарств та особливостей їхньої діяльності.
Прийняття цього закону сприятиме розвитку європейської моделі сільськогосподарського виробництва на сімейних фермах, а також налагодженню рентабельного менеджменту діяльності малих виробників у сільській місцевості зокрема та їхніх об’єднань – сільських обслуговуючих кооперативів – загалом.
Спеціалісти МБФ «Добробут громад» в рамках робочої групи Міністерства
аграрної політики та продовольства України брали безпосередню участь у підготовці Концепції розвитку сільських територій України, яка дозволить змістити
акцент державної політики на підтримку розвитку сільських територій та покращення якості життя й економічного добробуту населення, що проживає на сільських територіях, створити передумови для поширеної реплікації відповідних моделей, а також забезпечити продовольчу безпеку держави у глобальному розподілі
праці.
Здійснювалася активна робота щодо надання професійних консультацій та
документарного забезпечення поточних проектів МБФ «Добробут громад».
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Важливим компонентом кожного проекту МБФ «Добробут громад» є забезпечення навчання для його учасників. Впродовж звітного періоду 617 осіб взяли
участь у 49 тренінгах, до складу яких увійшли такі типи тренінгів як тренінги з
інтерактивної самооцінки впровадження проекту та перегляду його плану (PSRP),
технічні тренінги для учасників проектів МБФ «Добробут громад» та тренінги для
персоналу МБФ «Добробут громад».

Особливу увагу впродовж цього звітного періоду було приділено розвитку
сімейних фермерських господарств. МБФ «Добробут громад» продовжує впроваджувати свою стратегію щодо створення сімейних молочних ферм з метою
зміцнення потенціалу найбільш перспективних власників особистих господарств
в рамках проекту «Розвиток молочарських кооперативів в Україні». З метою
забезпечення рентабельного та сталого функціонування сімейних ферм впродовж останнього фінансового року для 390 учасників проекту було організовано
комплексне навчання, яке стосувалося таких тем, як утримання та догляд за худобою, гігієна та якість молока, організація збалансованої годівлі худоби, ветеринарія та відтворення тварин тощо. Важлива роль в освітній системі для членів
сімейних ферм та власників особистих господарств належить навчальному центру
Кооперативної навчальної ферми. Завдяки фінансовій підтримці від партнерів
Фонду на Кооперативній навчальній фермі було проведено 11 додаткових тренінгів для 141 учасника. На базі Кооперативної навчальної ферми учасники тренінгів
мали можливість здобути практичний досвід щодо створення та організації малих
сімейних ферм, ознайомитися з економічними принципами управління молочною фермою та демонстраційними прикладами організації фермерських приміщень, які забезпечують комфортні умови для худоби й таким чином сприяють
зростанню її продуктивності.
З метою обговорення стратегії розвитку сімейних ферм та трансформації
послуг кооперативів задля забезпечення їхньої відповідності потребам сімейних
ферм було проведено Конференцію з питань розвитку кооперативів та сімейних
ферм, яка тривала з 2 по 3 квітня 2015 року, в Херсоні. Конференцію було організо-
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вано МБФ «Добробут громад» у партнерстві з Данон Україна та ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба». На
заході зібралося близько 80 учасників –
представники партнерів, голови сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та фермери. Конференція стала платформою для формування спільного бачення шляхів реалізації проекту між його
партнерами та обговорення актуальних
питань щодо розвитку сімейних ферм.
Більш того, учасники заходу мали можливість взяти участь у ґрунтовних тренінгах
з питань годівлі тварин, ветеринарії, бухгалтерського обліку й правових аспектів
діяльності кооперативів та управління кооперативами.
Також МБФ «Добробут громад» незмінно дбає про професійний розвиток
свого персоналу. Так, 1-5 вересня 2014 року шість спеціалістів Фонду взяли участь
у тренінгу «Управління проектами для спеціалістів з розвитку» (PMD Pro), який
було організовано організацією Heifer International у Грузії (Тбілісі). Спеціалісти
отримали теоретичні знання та практичні
навички з таких напрямків як визначення
та розробка проекту, ініціювання проекту,
планування проекту, реалізація та розвиток проекту в неурядовому секторі. Окрім
того, два спеціалісти пройшли тренінг для
тренерів (TOT) з проектного менеджменту,
який відбувся 6-8 вересня 2014 року в Грузії
(Тбілісі).
Підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом у 2014
році стало стимулюючим фактором в контексті необхідності адаптувати законодавство щодо безпечності харчових продуктів до вимог ЄС. Закон «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» має набрати
чинності 20 вересня 2015 року. Цим законом буде запроваджено нову систему
контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробництва й реалізації
та окреслено багато нових вимог, яких мають дотримуватися виробники, переробники та дистриб’ютори харчових продуктів. Щоб підготуватися до нових
вимог, чотири спеціалісти Фонду взяли
участь у тренінгу «Вимоги законодавства
щодо процедур, заснованих на принципах
HACCP, простежуваності продукції та інформаційного
забезпечення
споживачів
стосовно харчових продуктів» 15-16 січня
2015 року (у Києві), який було організовано
проектом USAID АгроІнвест.
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Цього року МБФ «Добробут громад» продовжив розвивати своє успішне
партнерство з Українською Біржею Благодійності задля надання підтримки
соціально незахищеним мешканцям сільських територій України.
МБФ «Добробут громад» співпрацював з Українською Біржею Благодійності в
рамках кількох проектів. За двома проектами вже зібрано всю необхідну суму.
Перший проект, підтримуваний УББ, розміщений у селі Бабанка Черкаської
області, було спрямовано на покращення харчування дітей Бабанської школи-інтернату. Завдяки зібраним коштам школа-інтернат змогла придбати унікальну
йогуртницю, яку було створено спеціально для потреб інтернату.
Інший проект, який отримав допомогу, розташований у селі Старосілля, в
Одеській області.
Кілька років тому МБФ «Добробут громад» започаткував проект для місцевої
громади, надавши чистопородних тварин, провівши тренінги та забезпечивши
необхідними матеріалами місцеві родини. Результатом проекту стало зміцнення
громади, вдосконалення її навичок сільського господарства та забезпечення
високоякісного стада худоби. Кооперативом було організовано пункт збору
молока для місцевої громади. Після отримання перших результатів роботи пункту
члени кооперативу відчули потребу запустити додатковий пункт, який би обслуговував віддалені села. Запуск пункту збору молока вимагає застосування
комплексного підходу та великої кількості обладнання. І хоча пункт вже майже
був готовим до запуску, все ще бракувало одного компоненту обладнання – аналізатора якості молока. Щоб зібрати необхідні кошти, МБФ «Добробут громад»
звернувся за допомогою до УББ. Заявку на допомогу було розміщено на веб-сайті
УББ, і через кілька місяців необхідну суму було зібрано.
Завдяки коштам, зібраним через УББ, пункт збору молока в Старосіллі розпочав свою роботу, і ще більше родин було винагороджено за їхню важку працю у
вигляді гарантованих доходів та сталого розвитку їхніх господарств. Громада не
зупиняється на цих досягненнях та працює над запуском молокопереробного
заводу, який буде постачати молоко для близько 1 000 дітей із 5 шкіл та 5 дитячих садочків у Саратському районі. Це означає, що діти отримають можливість
споживати свіже високоякісне молоко не тільки вдома, але й у школі на регулярній основі. Це також допоможе багатьом місцевим родинам отримати стабільні
доходи завдяки вищій закупівельній ціні молока.
Завдяки двом 500-літровим шафам для заморозки продуктів, закуплених
завдяки коштам, залученим через Українську Біржу Благодійності, діти Кременецької школи-інтернату (Тернопільська область) зможуть закупити 600 кг полуниці та зберігати ягоди аж до наступного сезону, споживаючи різноманітні страви
зі свіжомороженими ягодами впродовж цілого року. Ці шафи також дозволяють
зберігати м’ясну продукцію та напівфабрикати для дітей. Закуплені шафи значно
покращили якість харчування маленьких мешканців інтернату та дозволили дітям
споживати смачні та корисні ягоди впродовж всього року.

24

Проект USAID/Партнерство заради інновацій: “Розвиток сімейних ферм,
об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”

Partnering for Innovation

З липня 2015 року розпочав роботу Проект USAID/Партнерство заради інновацій: “Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи”, що виконується МБФ «Добробут громад» в партнерстві з
Данон-Україна, ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба» та ОСОК
“Господар” за співфінансування Данон Екосистем Фонду та DFATD/SOCODEVI.
Проект спрямований на посилення ланцюга доданої вартості в Полтавській,
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, а також в
4-х додаткових областях – Черкаській, Кіровоградській, Житомирській та Київській
шляхом створення 170 сімейних ферм та об'єднання 1000 ОСГ навколо сімейних
ферм з встановленими міні-танками, впровадження тренінгових програм, а також
зміцнення кооперативів.
Термін впровадження проекту: 1 липня 2015 р. – 30 липня 2017 р.
Цільовими групами проекту є:
- 170 кандидатів на створення/власників малих сімейних ферм;
- 1000 власників особистих сімейних господарств;
- 160 представників кооперативів з числа членів Правління та активу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Наразі розпочато процес конкурсного відбору кандидатів на створення сімейних молочних ферм, що відповідають наступним критеріям:
1. Наявність як мінімум 7 корів на момент встановлення обладнання;
2. Готовність збільшити поголів’я як мінімум до 10 голів ВРХ;
3. Право власності на земельну ділянку, де знаходиться приміщення для утримання худоби;
4. Наявність земельної ділянки (з розрахунку 1 га на 1 голову ВРХ);
5. Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі (СОК)/
готовність долучитися до діяльності місцевого СОК;
6. Постачання 80% виробленого молока через СОК протягом 5 років за умови
закупівельної ціни не нижчої за середньоринкову.
В рамках проекту протягом 2015-2017 років 170 родинам - переможцям
конкурсного відбору буде надано допомогу в реконструкції та підвищенні ефективності господарювання молочних сімейних ферм. Зокрема, буде розроблено
плани реконструкції приміщень для утримання корів та надано обладнання, що
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сприятиме підвищенню прибутковості господарювання, зменшенню прикладання ручної праці, поліпшенню умов утримання тварин та підвищення якості
молока, зокрема: доїльне обладнання, поїлки, система освітлення з автоматизованим регулятором, система вентиляції, гумові килимки.
Крім того, перші 70 затверджених учасників Проекту отримають в подарунок
до двох високопродуктивних нетелей (за умови передачі першого приплоду жіночої статі іншій сімейній фермі, члену сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу).
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• Диверсифікація напрямків діяльності, в тому числі розробка нових
консультаційних, тренінгових та інших послуг з особливим акцентом на
питаннях бізнесу та права;
• Продовження впровадження проектів інноваційного розвитку сільських громад по всій Україні, з одночасним збільшенням їхнього масштабу,
покращення ефективності роботи та, в кінцевому підсумку, сприяння сільськогосподарським виробникам у сільських місцевостях у здобутті ними
самодостатності, впливовості та спроможності захищати свої економічні та
соціальні інтереси;
• Збільшення обсягів залучення коштів для нових проектів, у тому
числі налагодження співпраці з іншими національними та міжнародними
НУО в Україні та ініціювання транскордонних проектів з іншими НУО регіону; залучення донорів шляхом комбінування ресурсів з різних джерел з
метою посилення та покращення впливу проектів;
• Продовження розвитку співпраці з Екосистем Фонд Данон, Данон
Україна та компанією ДанТрейд з метою успішного впровадження нового
запланованого Етапу 2 проекту «Кооперативна навчальна ферма та послуги», запланованого Етапу 2 проекту «Розвиток полуничних кооперативів»,
а також поточного Етапу 3 проекту «Розвиток молочарських кооперативів в
Україні»; ініціювання та розвиток інших проектів щодо корпоративної
соціальної відповідальності;
• Продовження зміцнення та розвитку відносин з органами державної влади та іншими зацікавленими особами з метою залучення співфінансування та спільного захисту потреб власників особистих господарств,
об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та союзи
таких кооперативів.
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№

Номер проекту

Місцезнаходження

Назва проекту

1.

UA0869HIUA00

Полтавська,
Дніпропетровська,
Запорізька,
Херсонська,
Миколаївська
області

Розвиток молочарських
кооперативів – Фаза ІІІ

Координатор

Тетяна
Данилів

Тривалість
проекту
2013-2015

Олександр
Гудима

2.

UA0866HIUA00

С. Олександрівка,
Покровський район,
Дніпропетровська
область

Кооперативна навчальна
ферма та послуги

Юрій Бакун

2012-2015

3.

UA0867HIUA00

Тернопільська та
Львівська області

Розвиток полуничних
кооперативів

Андрій Галяс

2012-2015

Йосип
Книжицький

4.

27-0857-11

С. Лосятин,
Кременецький
район,
Тернопільська
область

Допомога селянським
родинам у покращенні
тваринництва та
картоплярства у
Кременецькому районі
Тернопільської області

Йосип
Книжицький

2011-2017

5.

27-0860-11

Смт. Глибока,
Чернівецька область

Відродження особистих
селянських господарств у
Глибоцькому районі
Чернівецької області.

Йосип
Книжицький

2011-2017

6.

27-0861-11

С. Липівка,
Рогатинський
район, ІваноФранківська область

Допомога сільським
родинам Рогатинського
району ІваноФранківської області у
виробництві органічної
картоплі

Йосип
Книжицький

2011-2017

7.

UA0872HIUA00

С. Іванківці,
Знам’янський
район,
Кіровоградська
область; с. Нові
Бросківці,
Сторожинецький
район, Чернівецька
область

Створення молочних
ланцюгів доданої
вартості

Тетяна
Ничипоренко

2014-2017
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Віктор Терес
Голова Правління

Андрій Кузьменко
Директор з адміністративнофінансових питань

Тетяна Ничипоренко
Програмний директор,
Координатор з
моніторингу і оцінки

Оксана Василенко
Фінансовий адміністратор/
спеціаліст з кадрів

Bалеpiй Бондаpчyк
Керівник відділу
фандрейзингу та PR/
радник з юридичних питань

Ольга Трубнікова
Координатор тренінгів
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• Ми переконані, що всі люди мають право на власну гідність та
економічні можливості. Ви можете разом з нами надавати ресурси та
підтримку, що зберігають та поліпшують життя дрібних власників в Україні.
• Ваш внесок, незалежно від розміру, змінює життя на краще. Ви
можете бути упевненими, що Ваш внесок буде використаний розумно.
• Допоможіть сільським родинам отримати навички та розпочати
власну невелику справу чи збільшити сільськогосподарське виробництво
для отримання вищих прибутків.
• Надайте невідкладну допомогу, коли трапляється лихо, особливо у
зоні бойових дій у Східній Україні.

a`mjPbq|jP pejbPghŠh dk“ oepej`gr jnxŠPb
Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад»
м. Київ, вул. Трутенка 3-г, поверх 2, офіс 484

p=.3…%* дл %2!,м=…… C%›е!2" 3 cphbmP:
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 21712644
Код неприбутковості 0005
Призначення платежу: «Благодійний внесок»
МБФ «Добробут громад»
р/р 26003001166513
ЄДРПОУ 21712644
МФО 300670 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
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p=.3…%* дл %2!,м=…… C%›е!2" 3 Jbpn:
Bank account for charitable donations in Euro (please, indicate “charitable donation”):
Account Name: INTERNATIONAL CHARITABLE FUND COMMUNITY WELLBEING
RECEIVING BANK INFORMATION:
BENEFICIARY’S BANK SWIFT CODE:
KHRCUAUK
BENEFICIARY’S BANK NAME:
KHRESCHATYK BANK
BENEFICIARY’S BANKADDRESS:
8-A Khreshchatyk st., Kyiv, 01001 Ukraine
RECEIVING BENEFECIARY’S INFORMATION:
BENEFICIARY’S ACCOUNT NUMBER:
26003001166513
INTERNATIONAL CHARITABLE FUND COMMUNITY
BENEFICIARY’S NAME:
WELLBEING
BENEFICIARY’S ADDRESS:
3-G Trutenko st., office 484, Kyiv, 03022 Ukraine
CORRESPONDENT BANK INFORMATION:
(if the transfer is not done in the Beneficiary’s local currency)
Bank name
DEUTSCHE BANK AG
Bank address
Frankfurt/Main, Germany
Account name
“KHRESCHATYK BANK” UKRAINE
Account number
100-9477720 00/EUR
Bank Swift code
DEUTDEFF

p=.3…%* дл %2!,м=…… C%›е!2" 3 д%л=!=. qx`:
Bank account for charitable donations in USD (please, indicate “charitable donation”):
Account Name: INTERNATIONAL CHARITABLE FUND COMMUNITY WELLBEING
RECEIVING BANK INFORMATION:
BENEFICIARY’S BANK SWIFT CODE:
KHRCUAUK
BENEFICIARY’S BANK NAME:
KHRESCHATYK BANK
BENEFICIARY’S BANK ADDRESS:
8-A Khreshchatyk st., Kyiv, 01001 Ukraine
RECEIVING BENEFECIARY’S INFORMATION:
BENEFICIARY’S ACCOUNT NUMBER:
26003001166513
INTERNATIONAL CHARITABLE FUND COMMUNITY
BENEFICIARY’S NAME:
WELLBEING
BENEFICIARY’S ADDRESS:
3-G Trutenko st., office 484, Kyiv, 03022 Ukraine
CORRESPONDENT BANK INFORMATION
CORRESPONDENT BANK NAME:
Deutsche Bank Trust Company Americas
CORRESPONDENT BANK SWIFT CODE: BKTRUS33
CORRESPONDENT BANK ADDRESS:
New York, USA

ICF Community Wellbeing
МБФ Добробут громад
Будь ласка, зазначте у Вашому банківському переказі,
що призначенням платежу є
благодійний внесок.

Ukraine
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j%…2=*2…= S…-%!м=цS
Міжнародний благодійний фонд
"ДОБРОБУТ ГРОМАД"
Вул. Трутенка 3-Г, поверх 2, офіс №484
Київ, 03022, Україна
Тел. : (+38 044) 490-76-29
Факс: (+38 044) 494-2609
Віктор Терес,
Голова Правління
http://communitywellbeing.org.ua
http://community-wellbeing.org.ua
http://добробут-громад.org
http://dobrobut-hromad.org

