Виступ Президента Міжнародної благодійної організації «Добробут громад»
В. Тереса на Других Всеукраїнських громадських слуханнях
“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Наша місія – це допомога сільськім громадам, об’єднанням, особистим селянським
господарствам, дрібних виробників, фермерів для підвищення рівня життя і досягнення
самозабезпечення з піклуванням про навколишнє середовище.
До тих пропозицій які вже сьогодні звучали, хочеться додати те що виникла в
новому податковому кодексі: це питання оподаткування дрібних власників, власників
особистих господарств які ввійшли в кооперативи; це виникнення прибуткового податку
для тих дрібних виробників, які мають паї.
Дуже важливий момент надати статус сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам, статус виробника, отримати додаткові пільги для розвитку програм, всі
виробники вирішить питання ПДВ, стали привабливими для крупних переробників які
існують в Україні.
Завдяки підтримки кооперації ми б вже створили, допомогли б в створенні та
підтримки більш ніж 63 існуючих обслуговуючих кооперативів. Це десь біля 60 тис.
родин дрібних виробників отримали допомогу завдяки нашій роботі.
21 області України створені і підтримані громади включаючи Автономну Республіку
Крим. За всі роки існування нашої організації було витрачено 12 мільн. дол. було
витрачено на підтримку сільських громад в тому числі кооперації. Ново стратегія нашої
роботи – це від дрібних проектів до укрупнення таких проектів за умови фінансування від
держави.
Крім 40 діючих проектів їх у нас 70, хотілося б зупинитися на трьох останніх:
розвиток молочарських кооперативів в країні; кооперативна навчальна ферма та послуги
яку надають об’єднання кооперативів; проект розвитку виробництва в рамках кооперації
дрібних виробників.
Проект «розвиток молочарських кооперативів» об’єднує в собі 29 кооперативів за
підтримки «Донон», «Хепер-Інтернейшенел» і Канадська агенція «Сіда», вже обладнана
для збору і здають молоко 24 обслуговуючи кооперативи, надається худоба велика рогата
і дрібна.
Переваги кооперації – це прямий договір доручення без посередників з молоко
переробним заводом, це премії за живність, за якість за кількість молока і в рамках наших
предків дрібні виробники відчувають переваги такої кооперації, не говорячи про інші
послуги, що роблять виробників більш конкурентними.
Проект «кооперативна навчальна ферма та послуги яку надають об’єднання
кооперативів» - це проект який вже працює, вже будуються фундаменти майбутніх
навчальних фермерів 120 голів, це не тільки ферма, це також створення об’єднання,
обслуговуючих кооперативів. В цьому полягає партнерства діючого проекту, це трьох
стороннє партнерство, загальна вартість проекту близько 1,5 мільн. євро, котрі з них котрі
йдуть на ферму, це 700 і також потужне обладнання, яким буде володіти об’єднання 750
тис. євро.

Фермерце – це не тільки виробництво молока, це не тільки демонстрація
ефективності кооперації і роботи об’єднання кооперативів, це також навчання і на цій
фермі буде створений навчальний центр для демонстрації ефективного господарювання.
Є важливість не тільки створення кооперативної фермерського об’єднання, а також
міні ферм, ферм сімейного типу. Дуже важливо щоб в Україні від 1,7 корови на одного
власника, перешли до ферм сімейного типу не менш 10-20 голів і в рамках цього проекту
показується як це можна досягти шляхом реконструкції існуючих дрібних ферм власників
с/г, а також побудови з нуля ферм легких не дорогих, але з ефективними системами
водопоїння, прибирання гною, компостування цього гною і доїння машинного з
досягненням якості молока, це проваджується також співпраці з кредитними союзами, з
об’єднанням кредитних спілок із самими кредитними союзами, які за рекомендацією
кооперативів своїм члена надають кредити і кошти за надання доступних для них кредитів
в рамках цих проектів виділено близько четверть мільн.. Це перша спроба до
стимулювання доступних кредитів не більше 9% в грн. кредитів, це плата яка абсолютна
доступна для людей і вони будують такі ферми сімейного типу.
Я прошу ,щоб в рамках державної програми такі моделі вивчалися і
запроваджувались в Україні.
Проект «розвитку виробництва в рамках кооперації дрібних виробників», перша фаза
цього проекту це вже існуючого молочарського кооперативу, буде відпрацьована модель
об’єднання виробників полуниці садової, яку будуть дрібні власники вирощувати, як в
своїх домогосподарствах так і на полях в рамках об’єднання їхніх паїв для застосування
агротехнологій, поливу.
Ми підписали меморандум про співпрацю із обласною владою Кіровоградською,
Чернівецькою, Дніпропетровською обл. і це є об’єднання зусиль і підтримка
обслуговуючим кооперативам в рамках їх обласних програм, а з нами співпрацює вже 21
область. Ми працюємо не тільки в створенні таких підприємств або ферм, а і замкнути
ланцюг від виробника до споживача, а зробити ще і переробку. В рамках з де якими
областями України ми зробимо підприємства з переробки. Таким чином збільшаться
доходи виробників, тому що такі переробні підприємства належать виробникам.

