Підвищення добробуту
членів СОК «Медок»
Покровської громади через збільшення
доданої вартості меду

Маємо Стратегію розвитку Покровської
територіальної громади на 2017-2025 роки

Завдання Стратегії розвитку 1.2.1
Сприяння різним формам самоорганізації
сільськогосподарських товаровиробників, зокрема
розвитку кооперативного руху

20 038
осіб

Населення

50
одиниць

Населені пункти

69,7
тис.га

Площа території
громади

На території громади зареєстровано
близько 200 пасічників, що мають
від 10 до 200 бджолосімей.
Фактично у громаді кожен
четвертий мешканець має
від 3 до 10 бджолосімей.

Діє Покровська громадська
організація Клуб
«Бджоляри Покровщини»,
що налічує 80 осіб.
Діє Рада місцевого економічного
розвитку
Проєкт створення
сільськогосподарського кооперативу
бджолярів.

Проблеми виробників меду
-

мед реалізується через посередників, що
знижує закупівельну ціну на мед;

-

на місцевому ринку реалізуються лише
невеликі обсяги меду;

-

на території громади не здійснюється
аналіз меду і пасічники змушені здавати
мед на аналіз у великі міста України;

-

низька технологічна культура виробництва
продукції, її зберігання та переробки через
обмеженість власних ресурсів пасічників;

-

недостатнє ветеринарне забезпечення, що
призводить до поширення хвороб бджіл;

-

власними силами вживають заходів з
попередження отруєння бджіл.

Згуртування бджільників
для створення медового кооперативу

Переваги кооперації для пасічників:
- фінансова стабільність
(збільшення доходу від 5 до 10 гривень на 1 кг меду за рахунок експорту за
кордон);
- оптова закупівля товарів для розвитку бджолосімей
(за рахунок опту нижча ціна на вощину, лікарські препарати тощо);
- вирішення спільних проблем бджолярів.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«Медок»
На сьогодні :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Залучено 36 членів
Розроблено статут, бізнес-план медового кооперативу
Розпочато будівництво приміщення на 800 кв.м., підведено комунікації
Залучено від Програми DOBRE гомогенізатор на 1 млн. 6 тис. 500 грн.
Залучено кредитні кошти у сумі 1 млн. 200 грн.
Покровською селищною радою виділено земельну ділянку площею 2 га
Виділено з бюджету Покровської селищної ТГ 250 тис.грн. на ванну декристалізації меду
Є домовленість на експорт меду з компаніями Німеччини та Польщі

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«Медок»
Заплановані завдання медового кооперативу:
1. Залучення до 150 членів кооперативу;
2. Створення від 12 до 30 робочих місць;
3. Розвиток потужності з переробки місцевої сільськогосподарської сировини до
кінцевого продукту;
4. Реалізація оптових партій меду на експорт (20 т партія меду);
5. Створення навчального центру на базі кооперативу з метою проведення
тематичних тренінгів та семінарів;
6. Розвиток партнерських відносин між місцевою владою, бізнесом та громадою.

Діє молочний кооператив – СОК «Добробут Андріївки»
116 членів
7 робочих місць
16 сімейних ферм, що мають від 10 до 50 корів
23 танкери-охолоджувачі
4 молоковози
155,9 тис.дол. залучено грантових коштів
Здійснюється аналіз молока по 5 показниках
У середньому за рік 8 тонн молока щодня
по ціні 7,90 грн за літр + бонуси за якість

Транспортується по потребі на 5 заводів, що розміщені
в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавські та
Черкаській областях.

Дякую за увагу!
НАШІ КОНТАКТИ:
Сайт: https://pokr.otg.dp.gov.ua/
Електронна пошта: info@pokr.otg.dp.gov.ua
Поштова адреса: 53600, Дніпропетровська область,
Синельниківський район, смт Покровське,
вул. Центральна, 20

«Вважаємо, що в України є тільки
один шлях для зміцнення
економіки – згуртування громади
шляхом створення кооперативів
різного направлення»

УСПІШНІ РАЗОМ!

