
м. Дунаївці

«Ягідний рай» - успішний приклад кооперації як драйвера 
розвитку самозайнятості та згуртування сільського 

населення громади»

Конкурс
«Кращі практики місцевого самоврядування» - 2021

Тема «Згуртованість громади»



▪ площа громади – 661,18 кв. км;

▪ 51 населений пункт: 1 місто та 50 сіл;

▪ 37 тис. жителів

Дунаєвецька міська територіальна громада

Передумови впровадження практики:

✓ сприятливі агрокліматичні умови;

✓ провідне місце серед громад за 
біопродуктивним потенціалом 

земельного фонду;

✓ низький рівень самозайнятості у 
сільській місцевості;

✓ трудова міграція населення



У 2017 році затверджено Стратегію розвитку Дунаєвецької міської територіальної 
громади до 2020 року:

Пріоритети громади

Стратегічна ціль 2: Підвищення конкурентоспроможності громади 

Операційна ціль 2.1: Підтримка розвитку підприємництва

Захід 2.1.3 : Підтримка у створенні та діяльності кооперативів

Створення СОК «Ягідний рай» - установчі збори 
кооперативу



Підтримка міської влади

У 2020 році міською радою надано в середньострокову оренду 9 земельних 
ділянок для потреб членів кооперативу



Надійне партнерство – запорука успіху



Матеріально-технічна база кооперативу та допомога партнерів

Грядоутворювач «Брацлав-1» Спеціалізований автомобіль, придбано за фінансової 
підтримки БФ «Контінентал Фармерз Груп»

Матеріальна підтримка БФ «Контінентал 
Фармерз Груп» для потреб кооперативу

Партнерська допомога БФ «Контінентал Фармерз 
Груп» - 15 тис. саджанців малини



СОК «Ягідний рай» сьогодні

▪ 43 родини ▪ 19 населених 
пунктів

▪ більше 10 га 
угідь

▪ 22 культури у 
ягідництві, городництві, 

вирощуванні фруктів



Діяльність СОК «Ягідний рай»
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Діяльність СОК «Ягідний рай»



Успіхи у ягідництві
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Навчаємось, залучаємо експертів, ділимось досвідом

Конгрес із заморожування та холодної логістики 
ягід, грудень 2021

Учасники кооперативу на Другому міжнародному 
Форумі «S-Fruit Transformation – 2020», січень 2020

Національний конгрес «Ягідництво та кооперація –
2021», липень 2021



Навчаємось, залучаємо експертів, ділимось досвідом

Візит представників Волочиської міської ТГ для 
обміну досвідом у кооперації, грудень 2019

Майстер-клас від консультантів ГС «Інноваційне 
фермерство та кооперація», жовтень 2021

Майстер-клас від консультантів ГС 
«Інноваційне фермерство та кооперація», 

жовтень 2021

Учасників кооперативу консультує Сергій 
Вдовенко – доктор 

сільськогосподарських наук, професор 
Вінницького національного аграрного 

університету, червень 2020

Навчальний семінар від агроексперта  Антона  
Довганюка, листопад 2019



Дякую за увагу!

Дунаєвецька міська рада

32400 Хмельницька обл.,

м. Дунаївці, вул. Шевченка 50,

Тел. +380385831295

E-mail: dunorg@i.ua

dunrada@gov.ua

mailto:dunorg@i.ua
mailto:dunrada@gov.ua

