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Відвідання плодоовочевих кооперативів

● Кооператив  Eurocirce розташований у регіоні Террачина у центрі Італії.

● Кооператив об’єднує 110 виробників, загальна площа насаджень складає 500 га, 70 % закритого 

ґрунту.

● Виробляють томати, цукіні, дині, кавуни, броколі та цвітну капусту, перець, редис, моркву, 

баклажан, огірок.

● Щорічний товарообіг кооперативу  — 20 млн євро.

● Середня кількість продукції  — 35 тис. т на рік

● Продають в торгові мережі Італії (20%) та на експорт в інші Європейські  держави (80%)
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Відвідання плодоовочевих кооперативів

Функціонування Кооперативу:

● Кооператив має в своєму розпорядженні власну базу, сховище, мийку овочів, фасувальну лінію, 

брендований транспорт і всю необхідну техніку, а також свою лабораторію.

● Має власний бренд, під яким здійснюється продаж усієї продукції.

● Має всі необхідні сертифікати якості, без яких не може працювати, а саме Global G.A.P., IFS.

https://www.eurocirce.it/en/certificazione/

● Однією з основних причин отримання і впровадження у себе цих 

сертифікатів є вимоги законодавства Італії та Європи у сфері безпечності 

готової для споживання продукції, в тому числі й щодо регламентованого 

застосування пестицидів, добрив, відсутності ГМО гібридів овочів та 

обов’язкового дотримання сівозміни на своїх полях. 

https://www.eurocirce.it/en/certificazione/
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Відвідання плодоовочевих кооперативів

Функціонування Кооперативу

● Кооператив функціонує як одна велика компанія. Він має свого президента, який обирається на

загальних зборах з-поміж усіх фермерів — членів Кооперативу. Президент працює на

добровільних засадах.

● Кооператив наймає на роботу бухгалтерію, юристів, менеджерів з продажу, маркетологів та

оплачує їхню працю зі своїх доходів, так само, як і всі функціональні витрати.

● У Кооперативу є один головний агроном, який контролює всю діяльність у процесі вирощування,

оскільки він відповідає за якість і безпечність усієї продукції, яку вони продають і яка має

відповідати всім нормам та стандартам якості.

● Перед початком сезону вирощування відбуваються загальні збори всіх членів кооперативу, на

яких планується виробництво всіх культур, площі вирощування, які гібриди вирощуватимуться

і чим вони будуть захищатися.

● Кожен фермер сам вирішує, які культури й гібриди вирощуватиме.

АЛЕ

 На загальних зборах все буде корегуватися, щоб не було перевиробництва!

 Адже все виробництво планується під контракти й уже запланований збут.

● Також для вирішення актуальних питань на сайті Кооперативу є окрема закрита комунікаційна

платформа.



5

Питання президенту кооперативу Eurocirce

● Декілька слів про кооператив Eurocirce (коли був заснований, скількі 

учасників, культури, що вирощуюють, ринки збуту…)

● Чому вони вирішили об’єднатись та заснувати кооператив. Основні 

переваги кооперативу

● Як кооператив функціонує, обов’язки учасників та як вони планують 

свій бізнес (площі, культури, продажі, маркетингові комунікації)

● Хто відповідальний за продаж продукції, маркетинг, бренд Eurocirse, 

фінанси, логістику… 

● Чи є якісь недоліки кооперативу?

● Що ви можете порадити українським виробникам для створення їх 

першого кооперативу, навіть якщо ці виробники сильні гравці ринку з 

великою площею?


