
 
 
  
 

  Ягідно-фруктовий кластер – 
 основа стратегії розвитку громади  

 
 
   

Досвід впровадження 
 та етапи досягнення  

стратегічної мети 
 

 



Мальовниче подільське 
село Снітків 

Мурованокуриловецького 
району Вінницької області  

багате своєю історією, 
давніми традиціями та 
чудовими краєвидами.  

В селі та його околицях є 
чимало цікавих місць та 

історичних пам’яток. 



Однією з місцевих 
принад є унікальна 
долина ірисів, що 

знаходиться неподалік 
Сніткова, 

помилуватись 
цвітінням якої щороку 

приїздять сотні 
туристів. 



Мешканці завжди 
бережно ставились до 

свого історичного 
спадку, прагнули 
зберегти його для 

наступних поколінь. 



В той же час саме село 
переживало 

економічний занепад 
та соціальну кризу. 

Тотальне безробіття, 
викликане відсутністю 
діючих підприємств, 

змушувало селян 
покидати рідний край 
в пошуках заробітку. 

Тому керівництво 
громади прикладало 

всіх зусиль, щоб 
привабити в село 

інвесторів, аби 
врятувати село від 

вимирання. 



Зрештою зусилля принесли свої результати.  
У 2012 році на території Снітківської сільської ради  
розпочало сільськогосподарську діяльність ТОВ «Тріада-МК».  
 



Протягом наступних 4 років в створення господарства  
на землях сільради було інвестовано більше 26 млн. грн. 



Вперше за багато 
 років у селі почали 

створюватись 
 робочі місця. 

 



Такі інвестиції стали 
поштовхом для  
відродження села, 
відновлення та 
розвитку 
інфраструктури.  
Значно зросли 
показники чисельності 
населення. 



Наразі більшість 
мешканців Сніткова 
працюють у господарстві 
товариства.  
Вистачає роботи і для 
жителів сусідніх сіл. 



Кардинально змінився 
зовнішній вигляд села 



Підприємством 
створено близько  

220 га  
плодово-ягідних 

насаджень. 



ТОВ «Тріада-МК» 
вирощує понад  

170 га яблуневого 
саду. 



Майже 50 га  
займають насадження 

ягідних культур. 



Лохина 



 Суниця садова 



     Малина 



Усі ягідні культури 
вирощуються з 

використанням сучасних 
систем крапельного 

зрошення, що 
забезпечують постійне 

живлення рослин. 



До структури ТОВ 
«Тріада-МК» входить  
високотехнологічне 
підприємство, що 
спеціалізується на 
продукції глибокої 

заморозки, яке 
знаходиться у  

м. Вінниця.  
Ягідна продукція є 

сировинною базою для 
підприємства.   



В смт. Муровані Курилівці 
побудовано сучасний 

холодильний комплекс, 
призначений для 

тривалого зберігання 
продукції. 



В найближчих планах  
ТОВ «Тріада-МК» є  

відкриття в  
смт. Муровані Курилівці 
заводу з виробництва 

соків прямого віджиму. 
Наразі йде підготовка 

виробничих приміщень 
та придбання 

спеціалізованого 
обладнання австрійського 

виробництва. 



Свою продукцію підприємство реалізує 
під торговими марками «Щедрий хутір»  
та «Miriada fruits» 



. 

Засновники підприємства активно діляться досвідом та 
секретами успіху з іншими фермерами.  
А також стимулюють місцеве населення до вирощування 
ягідних культур на присадибних ділянках.  



Перспективність садівництва та ягідництва 
активізувала власників земельних паїв та городників.   
 



Голова ФГ «Мрія»  М. Шельвінський першим в рамках  
соціального проекту висадив 1100 саджанців смородини 
на площі 0,25 га.  

 
  
 



 

Селяни активно почали вирощувати ягоди на своїх ділянках.  



. 

Втілення ідеї створення ягідно-фруктового кластеру 
повністю змінило життя Сніткова та дало мешканцям села 
можливість сміливо дивитись у майбутнє. 


