
Сьогодні дуже багато говорять про 
обслуговувальні кооперативи. Вла-
да ініціює їх створення на селі. Мов-
ляв, об’єднавшись, селяни зможуть 
розвивати свої господарства і на-
рощувати прибутки. Одним із най-
молодших кооперативів (офіційна 
дата реєстрації — 20.05.2013 р.) 
є «Родина», що у Рожищенському 
районі. Як працює сьогодні цей 
кооператив, із якими проблемами 
стикається та чи є перспектива 
розвитку, «Відомості» дізнавались у 
голови Носачевичівської сільської 
ради, який є координатором й ініці-
атором цього об’єднання. 

Варто зауважити, що на терито-
рії Носачевичівської сільради, куди 
входить чотири населених пункти, 
проживає тисяча людей. Оскільки 
географічне розташування досить 
вигідне — недалеко до районного й 
обласного центрів, добре налагодже-
не транспортне сполучення — кіль-
кість населення тут не зменшується, 
багато ділянок беруть під забудову. 

На запитання, як виникла ідея 
створення кооперативу, сільський 
голова Олександр Дігалевич відпо-
вів, що у селах однією з нагальних 
проблем, що потребують вирішення, 
є забезпечення збуту і більш-менш 
справедливої ціни на сільськогоспо-
дарську продукцію. 

— Тому в передвиборчій програ-
мі я записав, що мушу над цим по-
працювати, — розповідає Олександр 
Іванович. — До мене звернувся на-
чальник управління агропромис-
лового розвитку району Олександр 
Іщук і запропонував, оскільки у 
мене вже є відповідні напрацюван-
ня, знову спробувати об’єднати се-
лян у кооператив. 

Варто зауважити, що перша 
спроба створення кооперативу в 
Олександра Дігалевича виявилася 
невдалою не з його вини, а через 
партнера, який підвів. Цього разу 
сільський голова сподівається, що 
задумане вдасться втілити. І хоча 
у статуті перераховано багато на-
прямків, за якими кооператив хотів 
би працювати, починаючи від збу-
ту сільськогосподарської продукції, 
надання транспортних послуг тощо, 
сьогодні поки що вони сконцентру-
валися на реалізації молока. Нещо-
давно обласне керівництво «Родині» 
безкоштовно вручило холодильну 
установку. 

— Ідея кооперативу в тому, щоб 
якість молока була високою, а отже, 
ціна на нього — більшою, — пояс-
нює Олександр Дігалевич. — До-
їльні апарати, холодильна установ-
ка — це перші кроки до цього. А ще 
нам необхідний аналізатор, щоб ви-
мірювати жирність, бактеріальну за-
брудненість, сухий залишок та інше. 
Проте цей апарат коштує від шести 
тисяч гривень. Зараз діє програма, 
відповідно до якої обіцяють 50% від-
шкодування за придбане обладнан-
ня такого роду. Однак не всі члени 
кооперативу (на сьогодні у «Родині» 
їх тільки 20) вірять обіцянкам дер-
жави, та й грошей люди не мають. А 
ще, попри те, що наше молоко вищої 
якості, переробні підприємства від-
мовляються платити за нього біль-
ше. На Рожищенському сирзаводі 
сказали, що їм невигідно піднімати 
нам ціну. Тоді який сенс створювати 
кооператив і так само по 2,20 заго-
товляти молоко? Має бути хоча б 2,5 
чи три гривні. Все через те, що мо-
лочний бізнес у руках олігархів. Між 
ними діє змова — не піднімати ціну. 

Як вихід члени кооперативу ви-
рішили реалізовувати молоко та мо-
локопродукти в обласному центрі 
безпосередньо городянам. Луцька 

міська рада визначила місця, де мож-
на торгувати. 

— Зараз у Луцьку продаємо по 
4,50 охолоджене молоко, — розпо-
відає сільський голова. — Якістю 
і ціною споживачі задоволені, нам 
довіряють. Однак боюся, що після 
публікації будемо мати претензії 
від податківців. Адже у нас поки 
що тільки одні мінуси, то й робочих 
місць не створено, всі працюють на 
громадських засадах. Я казав: дайте 
нам на ноги стати, хоча б до кінця 
року, тоді будемо оформляти людей. 
За своєю ідеєю кооператив — непри-
буткова організація, та існують пев-

ні суперечності між тими, хто про-
пагує цю неприбутковість, і нашою 
податковою. Ми були на зустрічах із 
податківцями, де начальник управ-
ління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації Олександр 
Іщук переконував, що є одна ціна, за 
якою члени кооперативу здають мо-
локо в кооператив, приміром, у нас 
це 2,60 гривні. І є ціна реалізації, а 
різниця іде на витрати і розвиток. У 
кінці року, коли підбивають фінан-
сові підсумки, лишки повертають 
членам кооперативу — і прибутку 
нема, тобто оподатковувати нічого. 
Податківці відмовляються від тако-
го трактування. Знаю, що скоро має 
бути підписаний закон, який чітко 
випише цю норму. 

Також кооператив підписує до-
говори на постачання продукції з 
оптовим київським ринком «Сто-

личний» і львівським «Шуваром». 
— Але для цього нам потрібен 

автомобіль, — зауважує Олександр 
Іванович. — Такий напрямок мені 
здається цікавим, бо наперед укла-
даються угоди. Тобто коли людина 
має лишки сільгосппродукції, то 
знає, що сто процентів їх здасть. 

У найближчих планах членів ко-
оперативу — впорядкувати місцеве 
джерело і, можливо, воду з нього 
також реалізовувати споживачам. 
Адже проведені лабораторні дослі-
дження підтвердили високу якість 
води, яку корисно пити у сирому 
вигляді. А ще мріють придбати ком-
байн, та це поки у планах на майбут-
нє, бо все впирається у брак коштів. 

Заступник директора департа-
менту агропромислового розвитку 
Волинської облдержадміністрації 
Людмила Петриканин розповіла, що 
в області функціонує 13 сільсько-
господарських обслуговувальних 
кооперативів. За видами діяльності 
вони багатофункціональні, надають 
послуги з обробітку землі, заготівлі 
молока, роботи млина й інші. З них 
два молочарських — «Барвінок» у 
Шацькому та «Молочний» у Володи-
мир-Волинському районі. Протягом 
квітня-червня цього року створено 
п’ять нових молочарських обслуго-
вувальних кооперативів, на стадії 
реєстрації — ще три. Новостворені 
кооперативи не мають обладнання. 

— Саме тому в липні придбані 
за кошти обласного бюджету холо-
дильні установки було безоплатно 
передано трьом молочарським ко-
оперативам, ще три — родинним 
фермам, — повідомила Людмила 
Федорівна. — До кінця року ще 13 
холодильних установок знайдуть 
своїх власників. Безперечно, 200 лі-
трів — це невеликий об’єм, однак 
на сьогодні на початкових етапах 
діяльності кооперативу надана мож-
ливість реалізовувати якісне охоло-
джене молоко без посередників бю-
джетним закладам, на ринках. Крім 
того, діє програма з пільгового кре-
дитування кооперативів і частково-
го відшкодування вартості придба-
ного обладнання. Наразі оголошено 
конкурс між кооперативами. Тобто 
кооператив може придбати або у 
кредит, або за свої кошти, скажімо, 
сепаратор, маслобійку (попит на до-
машню сепараторну сметану, масло 
великий), а з обласного бюджету 
буде відшкодування до 50% вартос-

ті. Це реальна програма, і вона буде 
діяти, — запевняє посадовець. — 
Цього року взимку ми спільно з 
фахівцями обласної ради написали 
проект у рамках Всеукраїнського 
конкурсу проектів і програм роз-
витку місцевого самоврядування 
і виграли грант на 500 тисяч. За ці 
кошти, сподіваюся, наступного року 
буде закуплено потужне обладнання 
для молочарських кооперативів, які 
визначені у проекті й будуть працю-
вати на результат. 

А от щодо системи цін на моло-
ко, то Людмила Петриканин заува-
жує, що її перебороти непросто. 

— Поки що ситуацією управ-
ляють переробні підприємства, по-
середники, які працюють від іме-
ні переробних підприємств, і це є 
проблемою, — каже посадовець. — 
П’ять–десять молочарських коопе-
ративів на область — це дуже мало, 
і вони наразі лише починають робо-
ту, збирають невеликі партії молока, 
тому й не можуть впливати на ціну. 
Засновники (ініціативна група), які 
створили кооператив, повинні залу-
чити в члени кооперативу таку кіль-
кість власників тварин, щоб мати 
гарантії об’єму реалізації, якості 
молока, працювати на договірних 
умовах. Тоді можна говорити про 
більшу ціну. 

Людмила ШИШКО  
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«Укравтодор» 
заплатив 9 млн за 
експертизу доріг 

Держагентство автодоріг 
уклало низку угод на дослід-

ницькі роботи на загальну суму 
9,3 мільйона гривень. Про це по-
відомляє «Вісник державних за-
купівель». 

Найбільше коштів виділено 
держпідприємству «Дорцентр» 
на моніторинг технологій до-
рожніх і мостових робіт (2,26 
мільйона гривень) і моніторинг 
якості виконання робіт із екс-
плуатаційного утримання доріг 
загального користування (1,94 
мільйона). Має бути проведений 
«аналіз причин, що перешко-
джають усуненню недоліків у 
встановлені строки та виконан-
ню дорожніх робіт із дотриман-
ням технології». 

Третім за вартістю є підряд 
на «науково-технічне забезпе-
чення галузевих і міжнародних 
конференцій, форумів, семіна-
рів, шкіл передового досвіду, 
тематичних виставок» — 0,67 
мільйона гривень. Їх отримає 
Державний дорожній НДІ імені 
М. П. Шульгіна. 

Як відомо, «Укравтодор» у 
2012 році замовив наукові ро-
боти на загальну суму 24,12 
мільйона гривень. Зокрема, 2,61 
мільйона коштувало «дослі-
дження факторів впливу якості 
виконання робіт на довговіч-
ність і надійність конструкцій 
дорожніх одягів», яке потрібно 
виконати до кінця 2013 року. 
Цьогоріч «Укравтодор» замовив 
наукові роботи на 17,15 мільйо-
на гривень. 

Більшість українців активно 
шукає нову роботу 
Більшість українців хоче знайти нову роботу. Про це 
свідчать результати опитування, проведеного компані-
єю HeadHunter. У 2013 році поміняло роботу 13% рес-
пондентів. При цьому кожен третій українець активно 
шукає нового роботодавця, а кожен другий — готовий 
поміняти роботу, якщо отримає вигідну пропозицію. 
Більшість українців (68%) активно розглядає свіжі 
вакансії і лише 6% боїться звільнення. За словами екс-
пертів, у кінці 2012 року охочих перейти на нове місце 
роботи було більше. 

Введення нових правил оцінки 
нерухомості відкладено 
на три місяці 
Уряд ухвалив рішення про відтермінування на три місяці 
набуття чинності новими правилами оцінки майна. Крім 
того, Кабмін дозволив тим громадянам, які вже здійсни-
ли оцінку та мають відповідні звіти, використовувати їх 
протягом того терміну, на який вони діють. Як відомо, з 
1 серпня фізичні особи, що продають рухоме і нерухоме 
майно, повинні були отримувати оцінку майна для сплати 
податків виключно у спеціалізованих оцінювачів. 

1,5
стільки мільйонів українців цього 
року відпочили за кордоном. Про 
це повідомив президент Асоціації 
лідерів турбізнесу України Олек-
сандр Новиковський. 
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Грошові перекази 
українців 
конвертуватимуть 
у гривню 

Події

Кооператив «Родина» реалізовує свою продукцію лучанам

Який сенс створювати 
кооператив і так само по 
2,20 заготовляти молоко? 
Має бути хоча б 2,50 чи 
три гривні. Все через те, 
що молочний бізнес — у 
руках олігархів. Між ними 
діє змова — не піднімати 
ціну. Тому члени коопера-
тиву вирішили реалізову-
вати молоко та молокопро-
дукти у Луцьку самі 

Голова Носачевичівської сільради  
Олександр Дігалевич 

Селяни пропонують місту 
дешеве молоко 

Всі перекази з-за кордо-
ну в Україну будуть в 

обов’язковому порядку конвер-
тувати в гривні, повідомляє НБУ.

«При здійсненні 
обов’язкового продажу на між-
банківському валютному ринку 
України надходжень з-за меж 
України в іноземній валюті на 
користь фізичних осіб (резиден-
тів і нерезидентів) у випадках, 
передбачених нормативно-пра-
вовими актами Національного 
банку України щодо порядку 
виплати переказів з-за кордону 
фізичним особам, уповноваже-
ний банк здійснює зарахування 
гривневого еквівалента від про-
дажу таких надходжень на по-
точний рахунок фізичної особи 
у гривнях, відкритий в уповно-
важеному банку, який здійснив 
продаж іноземної валюти», — 
йдеться в тексті документа. 

Якщо ж у клієнта відкри-
тий рахунок в іноземній валю-
ті, банк повинен буде відкрити 
йому гривневий рахунок. До-
говір про банківський рахунок 
буде підписуватися при першо-
му зверненні людини в фінан-
сову установу. Відповідна поста-
нова набрала чинності минулої 
суботи, 3 серпня. 

Олігархи-монополісти ризикують залишитися без сировини 


