
СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКИХ 
КООПЕРАТИВІВ ТА РОЗВИТОК МСП НА 

ТЕРИТОРІЇ 
ВЕСЕЛІВСЬКОЇ ОТГ



Веселівська ОТГ пройшла 
процес об'єднання в 2015 
році 

Веселівська ОТГ 
Склад: 9 населених пунктів
Населення: 13,2 тис. чол.
Розмір: 438,34  кв.км.
Досвід міжнародної співпраці:
- U-LEAD – (компонент -2) 

створення ЦНАПу, Швеція.
- Фундація менеджерських 

ініціатив м.Люблін, Польща;  
- GIZ – проект “ Управління  

Підтримка України в 
представники пожежної 
частини м.Бонн, Німеччина; 

- USAID – проект «Підтримка 
аграрного і сільського 
розвитку».



ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

Веселівська ОТГ за структурою економіки є аграрно-промисловою, тому сільське господарство є
найголовнішою галуззю, яка приносить прибуток. На сьогодні Веселівська ОТГ знаходяться під впливом
цілого ряду проблем, серед яких – безробіття, зменшення рівня доходів, слабка інформатизація. Ці проблеми є
головною причиною міграції населення з сіл в міста, причому, першими залишають село молоді люди та
кваліфіковані працівники. З метою вирішення цієї проблеми потрібно застосовувати сучасні
високотехнологічні методи ведення сільськогосподарського виробництва.

Економічна стратегія Веселівської громади передбачає реалізацію ряду проектів, які можуть 
вплинути на підвищення доходів населення. Особливий акцент таких проектів буде робитися на залучення 
молоді до суспільно-виробничих та підприємницьких процесів у сільській місцевості, оскільки молодше 
населення є критично важливим для збереження села. 
1. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації задля створення інфраструктури для збуту виробленої 
продукції .
Оскільки на даний час це являється надсуттєвим аспектом, спрямованим на покращення можливостей для 
реалізації продукції дрібних та середніх агровиробників Веселівської ОТГ та  збільшення їхніх доходів. . 
2. Створення ланцюгів доданої вартості ягідної продукції, подальший розвиток ринкової аграрної 
інфраструктури. 
Для досягнення стратегічного бачення, були визначені початкові цілі, які варто розвивати

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ: ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ:

Розвиток ягідної 
кооперації 

1. Розвиток ягідної кооперації в громаді.

2. Налагодження системи зрошення.



Створення заготівельного центру плодово-ягідних 
культур на базі СОК «Весела ягідка»

Резюме
Назва проекту : Створення заготівельного  

центру  на базі СОК “Весела
ягідка”

Місце розташування: с. Новоолександрівка
Веселівська ОТГ

Кількість нових створених 
робочих місць:  4 місця
Інвестиційні витрати: 1,7 млн.
Початкові оборотні витрати: 0,3 млн.
Термін окупності: 2 роки

Мета пропонованої грантової діяльності: Створення
заготівельного центру, який сприятиме самозайнятості
населення на території громади та поліпшенню
добробуту домогосподарств шляхом вирощування та
подальшої реалізації плодово-ягідних культур.



Будівництво технічного водогону на 
території села Новоолександрівка

Загальна площа зрошення: 129,5 га.
Джерело зрошення: Канал Р-1 
Північно-Рогачинської зрошувальної 
системи
Загальна протяжність системи: 9,6 
км.

Загальні витрати води 88л/с.
Розрахунковий тиск води НС 60м.
Спосіб водоподачі: Механічний 
плаваючий насос “Riverscreen”



Створення лінії по розливу меду та 
виготовленню виробів з воску.

Мед “Веселий”

Веселівська об’єднана
територіальна громада

Резюме
Назва проекту : Мед Веселий 

Місце розташування: Веселівська ОТГ
Кількість нових створених 
робочих місць:  5 місця
Інвестиційні витрати: 2,5 млн.
Початкові оборотні витрати: 1,5 млн.
Термін окупності: 4 роки

Перспективним напрямом розвитку галузі на території громади є
створення кооперації бджолярів. Кооперація сприятиме такому
розвитку, в першу чергу, через залучення місцевих виробників,
збільшення масштабу виробництва та його технологічне
ускладнення. Створенню кооперативу (спільний збір, зберігання
та переробку меду) має передувати пілотне виробництво, яким
може бути запропонований проект.



Комплекс виробництва комбікормів на 
території Веселівської ОТГ

Комплекс виробництва
комбікормів

Веселівська об’єднана
територіальна громада

Резюме

Мета пропонованої грантової діяльності: Основна мета
діяльності це виробництво комбікормів для потреб ринку, що
сприятиме розвиток підприємницької діяльності в галузі
тваринництва, підвищення фінансової спроможності
фермерського господарства та створення нових робочих
місць.

Резюме
Назва проекту : Комплекс виробництва   

комбікормів
Місце розташування: Веселівська ОТГ
Кількість нових створених 
робочих місць:  3 місця
Інвестиційні витрати: 1,8 млн.
Початкові оборотні витрати: 1,5 млн.
Термін окупності: 4 роки



Заходи з комерційної діяльності на 
територіії Веселівської ОТГ

Резюме

Резюме
Назва проекту: Встановлення  
кромкооблицювального верстату
Місце розташування: смт. Веселе 

Веселівська ОТГ
Кількість нових створених 
робочих місць:  2 місця
Інвестиційні витрати: 0,6 млн.
Початкові оборотні витрати: 0,2 млн.
Термін окупності: 2 роки

Резюме
Назва проекту: Встановлення   

вакуумної  сушильної установки
Місце розташування: смт. Веселе 

Веселівська ОТГ
Кількість нових створених 
робочих місць:  3 місця
Інвестиційні витрати: 0,8 млн.
Початкові оборотні витрати: 0,3 млн.
Термін окупності: 1 рік



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


