
 

                                            

 

     ПРЕС-АНОНС  

 

Відкриття першої сімейної ферми на 30 голів ВРХ у Скадовському районі Херсонської обл. 

Запрошуємо представників ЗМІ відвідати урочисте відкриття першої у Скадовському районі сімейної ферми на 

30 голів ВРХ, створеної в рамках Проекту USAID/Партнерство заради інновацій: “Розвиток сімейних ферм, 

об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”, що виконується МБФ «Добробут громад» у 

партнерстві з компанією «Данон» в Україні, ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба» та ОСОК 

“Господар” за співфінансування «Данон Екосистем» Фонду та Уряду Канади, за підтримки Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, яке також є бенефіціаром даного проекту, що зареєстрований Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України як проект міжнародної технічної допомоги (реєстраційна картка №3297 від 

21.09.2015р.) 

Дата та час відкриття ферми родини Фомін:  28 вересня, 11.00 – 13.10  
Місце відкриття ферми: Херсонська обл., Скадовський р-н., с. Красне, вул. Садова, 111-А 
 

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

обслуговуючі кооперативи (СОК)”, що виконується МБФ «Добробут громад», спрямований на посилення ланцюгів 

доданої вартості на користь малих виробників в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, 

Херсонській, Черкаській та Одеській областях шляхом створення 70 сімейних ферм та об'єднання 738 власників 

особистих селянських господарств (ОСГ) навколо більших сімейних ферм зі встановленими танкерами-

охолоджувачами молока, впровадження тренінгових програм з покращення ефективності господарювання та 

якості молока, що допоможе підвищити доходи малих виробників, а також зміцнити кооперативи які їх об’єднують. 

Сімейна ферма створена на базі домогосподарства члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу 

(СОК)  «Любава». Крім того, напередодні, 27 вересня, у с. Лоцкіне Баштанського району Миколаївської області 

відбудеться відкриття подібної сімейної ферми родини Ходаріних на 20 гол. ВРХ. 

Створена сімейна ферма родини Фомін на 30 голів ВРХ з встановленим танкером-охолоджувачем, забезпечить 

стабільне виробництво і постачання молока першого ґатунку через CОК. Завдяки покращенню умов утримання 

тварин, а саме: автоматичній системі поїння корів, якісним системам вентиляції повітря та освітлення, 

автоматизованому доїнню, а також застосуванню гумових килимків для комфорту тварин, продуктивність поголів’я 

ферм зросте як мінімум на 25%. Дані поліпшення нададуть змогу родині, навіть утримуючи більшу кількість корів, 

зменшити загальні витрати часу на роботу у господарстві, а також значно покращити умови праці дорослих членів 

родини, особливо жінок. Завдяки збільшенню об’ємів заготівлі молока та підвищенню його якості, родини зможуть 

суттєво підвищити власні доходи. 

Власники сімейних ферм, створених в рамках проекту, використовуючи надійний канал збуту виробленої молочної 

продукції через СОК, за кращу ринкову ціну, можливість підвищити рівень знань та навичок, також стануть 

навчальними майданчиками для інших потенційних сімейних фермерів. 

 

Медіа-контакти: 

Сергій Ласіцин, регіональний консультант МБФ «Добробут громад» у Миколаївській та Херсонській обл.,  
тел.: +38 096 742 02 08, e-mail: geyner.bio2015@gmail.com та Oleksandr.Gudyma@cw.org.ua  
 
Наталія Ковальчук, Керівник відділу комунікацій "Данон" в Україні  
mobile: +38 095 861 00 73  e-mail: natalia.kovalchuk@danone.com  
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МБФ “Добробут громад»: Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад» (МБФ «Добробут громад») –   
неурядова неприбуткова благодійна організація, місія якої є поліпшення добробут українських громад з 
турботою про довкілля. Програма «Добробут громад» розпочала свою діяльність у 1994 році, починаючи з якого 
започатковано 74 благодійні проекти. Понад 23 тисячі сільських родин, об’єднаних у сільськогосподарські 
обслуговуючі кооперативи, отримали допомогу у вигляді сільськогосподарського обладнання, агроматеріалів, 
рослин, тварин, технічної й консультативної підтримки. Діяльність «Добробут громад» орієнтована на сталий 
комплексний розвиток громад та передбачає забезпечення доступу до ринків збуту для дрібних виробників, 
створення нових або покращення існуючих ланцюжків доданої вартості на користь малих виробників, підтримку 
створення та розвитку ферм сімейного типу,  мобілізацію громад, сприяння та розбудову партнерств з 
міжнародними донорськими організаціями, органами влади та бізнесом, освіту, участь у покращенні нормативно-
правової бази в галузі АПК та сільського розвитку, методологічне забезпечення діяльності  малих й середніх 
сільськогосподарських товаровиробників на селі та їхніх об’єднань тощо.  Докладніше: www.dobrobut-hromad.org; 
www.community-wellbeing.org.ua  
 
Група компаній «Данон» в Україні є виробником і дистриб'ютором продуктів харчування. Діяльність компанії в 

Україні зосереджена на виробництві молочних продуктів та дистрибуції дитячого харчування. Молочний напрямок 

представлений такими торговими марками, як «Активіа», «Актімель», «Актуаль», «Растішка», «Даниссимо», 

«Живинка», «Веселий пастушок», «Тьома», «Простоквашино», «Смішарики», «Маша та Ведмідь». Виробничі 

потужності компанії «Данон» в Україні налічують 2 заводи: «Данон Дніпро» (м. Херсон) і Кременчуцький 

міськмолокозавод «Кремез», який на разі інтенсивно модернізується відповідно до стандартів «Данон». У 

напрямку дитячого харчування компанія представлена такими брендами, як Nutrilon і Milupa (компанія «Нутриція 

Україна»). Група «Данон» представлена в 120 країнах світу. Компанії належить понад 190 заводів, на яких 

працюють близько 102 000 співробітників. Місія «Данон» – нести здоров'я через продукти харчування якомога 

більшій кількості людей у світі.  

                                      

ДОГО «Сільськогосподарська консультаційна служба»: громадська організація, що створена у 2004 році за 

підтримки Канадського уряду для впровадження проектів у сфері розвитку сільського господарства в 

Дніпропетровській області. В даний час службою у партнерстві із не урядовою організацією SOCODEVI (Канада) 

впроваджується проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні», що спрямований на підвищення добробуту селян 

та фермерів, які займаються виробництвом молока. Проект спрямований на вирішення труднощів, які стоять 

перед малими та середніми виробниками молока шляхом створення та посилення існуючих кооперативів, що 

пропонують послуги, необхідні для ефективної системи молочного виробництва. Сільськогосподарська 

консультаційна служба надаватиме фермерам технічну підтримку та консультації. Впровадить у господарствах 

сучасні екологічно стійкі практики, включаючи лабораторні аналізи молока та надійну систему управління 

фермою. Молочні кооперативи, які підтримуються проектом, будуть тісно співпрацювати з місцевою владою, щоби 

мати вплив на розподіл ресурсів з державного бюджету і визначати політику в молочному секторі. Проект 

супроводжуватиме фермерок та фермерів, кооперативних лідерів та лідерок в удосконаленні їхніх навичок з 

бізнес менеджменту та кооперативного життя. Докладніше:     www.dsks.org.ua  

Об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «ГОСПОДАР»  засноване 

сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами в 2011 році на засадах членства і добровільності для 

спільного здійснення господарської діяльності, пов'язаної із забезпеченням потреб переважно його членів у 

постачанні засобів сільськогосподарського виробництва, маркетингу їх продукції, а також захистом економічних 

інтересів кооперативів, наданням їм інформаційної, технічної,  консультативно-методичної та іншої допомоги. ОК 

«ГОСПОДАР» забезпечує  реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Збільшення прибутковості малого 

та середнього бізнесу в молочному секторі», «Розвиток молочного бізнесу в Україні» шляхом забезпечення 

сталого розвитку кооперативів, які ходять до його складу. Зокрема Об’єднання надає кооперативам: 

• Допомогу в плануванні розвитку, аналізу діяльності кооперативу, оптимізації бізнес- процесів; 

• Організацію кооперативних пунктів збору молока; 

• Консолідацію збору молока в один потік (майже всі молочні кооперативи співпрацюють з ОК 

«ГОСПОДАР», здійснюючи реалізацію молока силами Об’єднання); 

• послуг із заготівлі кормів; та гуртові закупівель; 

• цільових кредитів на пільгових умовах; 

• Захист, лобіювання та розвиток кооперативних цінностей на державному рівні. 
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