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  ВступВступ
Ця публікація стала можливою завдяки міжнародному партнер-

ству «Community Supported Agriculture for Europe» («Солідарне сіль-
ське господарство для Європи»), створеному з метою поширювати 
та зміцнювати ідею солідарного сільського господарства (CSA) по 
всій Європі й налагоджувати зв’язки між країнами, в яких CSA є ви-
пробуваним і перевіреним методом постачання харчових продуктів 
і популяризації сталого сільського господарства, і країнами, в яких 
про нього (поки що) знають небагато. У рамках партнерства відбу-
лося багато зустрічей між фермерами, їхніми помічниками (спожи-
вачами), студентами, активістами та ін., було налагоджено багато 
нових зв’язків між прихильниками CSA.

Ця публікація є спробою описати основні аспекти солідарно-
го фермерства в рамках партнерства і запропонувати кілька порад 
щодо започаткування роботи в цьому напрямку. Документ призна-
чений для всіх, хто обізнаний з проблемами сучасної продовольчої 
системи та бажає активно вирішувати їх із залученням громад, на 
основі солідарного підходу, представленого трьома літерами: C S A.

Звичайно, ідея CSA виникла не в вакуумі; вона тісно пов’язана з 
багатьма іншими концепціями, які в останні роки розвиваються в 
царині сталих продовольчих систем у громадянському суспільстві. 
Її взяли на озброєння для вирішення проблеми продовольчої неза-
лежності, адже вона наголошує на праві на місцеві харчові продук-
ти. Вона виходить з інноваційних підходів до економіки (таких як 
«дарономіка», «солідарна економіка», «економіка задля спільного 
блага» та ін.), адже її ключовими компонентами є взаємні зобов’я-
зання, розподіл ризиків і спільне використання вигод. У частині фер-
мерства концепція CSA тісно пов’язана з органічним сільськогоспо-
дарським рухом, хоча загалом вона не поділяє акценту останнього 
на формальних процедурах, таких як сертифікація та маркування: 
в основі домовленостей CSA — неформальні, особисті стосунки. І ос-
таннє за порядком, але не за значенням: концепція CSA прагне спи-
ратися на успіхи альтернативних місцевих продовольчих ініціатив, 
які вже існують, а не замінити собою ці ініціативи.

Діяльність партнерства фінансується зокрема програмою безпе-
рервного навчання Європейської Комісії — Grundtvig. Надзвичайно 
корисним для цього видання став доступ до величезного обсягу ін-
формації, розміщеної в базі даних солідарного сільського господар-
ства асоціації Soil Association, Велика Британія.
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  Що таке CSA?  Що таке CSA?

Це досить мінімалістичне, втім 
ефективне визначення відкриває 
простір для цілої низки формаль-
них варіацій на тему. І справді, хоча 
їхні принципи подібні, відповідні 
господарства та групи підтримки 
солідарного фермерства в різних 

частинах Європи працюють на ос-
нові різних моделей.

Ці варіації залежать в основному 
від соціальних, аграрних і економічних 

особливостей кожної країни чи регіону, 
в якому вони виникли.

Згідно з висновками першого міжнародного Симпозіуму солі-
дарного сільського господарства, різні рухи CSA беруть за основу 4 
базових принципи:

 Â Партнерство: CSA базується на партнерстві, зазвичай оформ-
леному як окремі контракти між кожним споживачем і вироб-
ником, а його характерною рисою є взаємні зобов’язання під-
тримувати один одного (фінансами та продуктами) протягом 
тривалого часу, не одноразово. Письмовий чи усний контракт 
діє протягом кількох місяців, сезону чи року.  

 Â Місцевий характер: Солідарне сільське господарство є части-
ною активного підходу до релокалізації економіки. Але рух CSA 
не обмежує місцевого характеру суто географічними рамками. 
Ідея полягає в тому, щоб місцеві виробники були добре інтегро-
вані в середовище, в якому вони існують: їхня праця має прино-
сити користь громадам, які їх підтримують.

 Â Солідарність: Основою CSA є солідарність між виробниками 
та групами підтримки, яка передбачає: 

 » Розподіл ризиків і переваг здорового виробництва, яке є 
адаптованим до природного сезонного ритму, водночас має 
шанобливе ставлення до довкілля, природного й культурно-

Солідарне Солідарне 
фермерство фермерство 

(солідарне сільське (солідарне сільське 
господарство, сільське господарство, сільське 

господарство за підтримки господарство за підтримки 
громад) — це партнерство громад) — це партнерство 
між фермою і споживачами, між фермою і споживачами, 

учасники якого ділять між учасники якого ділять між 
собою ризики та вигоди собою ризики та вигоди 

фермерства.фермерства.

го спадку та здоров’я.
 » Необхідність платити достатню чесну ціну авансом, аби фер-

мери та їхні родини могли утримувати власні ферми та жити 
достойним життям.

 Â Тандем виробників/споживачів: ґрунтується на прямих 
особистих контактах і довірі, без посередників чи ієрархії.

 

Влітку 2013 р. міжнародна мережева організація солідарного 
фермерства Urgenci провела опитування з метою дізнатися, скільки 
партнерств працює за цією схемою. Наразі для європейського руху 
маємо такі цифри: приблизно 4 тис. ферм і 400 тис. споживачів.
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  До вирішення яких проблем До вирішення яких проблем 
прагне CSA?прагне CSA?

 Â Контроль продовольчих систем з боку великих корпорацій, які 
використовують ці системи для збільшення прибутків акціоне-
рів. Мета CSA — продовольча система має бути під контролем 
громад, аби працювати на благо громадського добробуту та до-
вкілля,

 Â Втрата дрібних ферм та потрібної їм інфраструктури; напр.: 
дрібних млинів, маленьких різниць (боєнь), дрібнооптових тор-

гівців, маленьких місцевих крамни-
чок та ін.,

 Â Втрата креативної, змістовної 
та самостійної роботи (напр. ро-
динні ферми), адже на фермі де-
далі більше механізації, роботою 
керують великі підрядники, ча-
сто з використанням тимчасових 
найманих працівників,

 Â Непрогнозовані (часто дуже 
низькі) доходи фермерів, яким до-

водиться конкурувати на мінливому 
світовому ринку,

 ÂВтрата культури, громади та відчуття 
єдності в сільській місцевості у зв’язку з 

втратою сільських і кулінарних традицій,

 Â Відтік населення з сільської місцевості,

 Â Втрата продовольчої безпеки, адже люди стають залежними від 
купки ресурсомістких процесів, які потребують значних витрат 
нафти. Цим великим системам бракує розмаїття, і вони, очевид-
но, мають вищу небезпеку занепаду в часи кризи,

 Â Втрата розмаїття бізнесів, генетичного матеріалу насіння та 
сільськогосподарських тварин, раціону та культури,

 Â Ціна, яку довкілля платить за транспортування продовольства,

 Â Шкода, якої завдає біорозмаїттю великомасштабне «ефек-
тивне» неекологічне агровиробництво,

 Â Експорт продовольства з країн, у яких населення голодує, до 
розвинутих пересичених країн,

 Â Обумовлені харчуванням проблеми зі здоров’ям, причиною 
яких є споживання продуктів глибокої переробки і втрата 
вміння готувати,

 Â Брак доступу до екологічних та місцевих харчових продуктів 
у домогосподарств з низьким рівнем доходів,

 Â Брак довіри та взаєморозуміння між споживачами й ферме-
рами,

 Â Втрата фермерських навичок і утруднений доступ до землі, 
професіоналізму, ринків і капітальних інвестицій для моло-
дих фермерів,

 Â Депресія в сільських регіонах і високий рівень самогубств 
серед ізольованих фермерів, які 
банкрутують,

 Â Низький рівень добробуту 
тварин у великих госпо-
дарствах,

 Â Брак фізичної актив-
ності та відсутність 
доступу до природи 
й сільської місцевості 
для споживачів,

 Â Втрата довіри, турбо-
ти та дбайливого став-
лення до всього, що 
пов’язано з харчовими 
продуктами та фер-
мерством.
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    Переваги CSAПереваги CSA

Переваги для місцевих громадПереваги для місцевих громад

 Â Споживачі виграють, отримуючи свіжі продукти з відомого 
джерела,

 Â Переваги для довкілля: менша відстань від поля до столу, мен-
ше пакування, менш шкідливе для довкілля господарювання на 
землі та кращий добробут тварин,

 Â Місцева економіка виграє від того, що збільшується кількість 
робочих місць, більше продуктів переробляється на місці, спо-
живання і обіг коштів носить місцевий характер,

 Â Люди дізнаються про різні харчові продукти, методи та собівар-
тість їх виробництва,

 Â Вплив на місцевий ландшафт і заохочення більш сталого агро-
господарювання.

Переваги для фермерівПереваги для фермерів

 Â Надійніший дохід, а отже, краще бізнес-планування та більше 
часу власне для роботи на фермі,

 Â Вищі та чесніші заробітки завдяки прямому продажу,

 Â Більше залучення у життя місцевої громади; можливість безпо-
середньо реагувати на потреби споживачів,

 Â Можливість отримувати допомогу у вигляді додаткових робо-
чих рук і планування ініціатив на майбутнє.

РизикиРизики

Сільське господарство — це ризикований бізнес. Зазвичай усі 
ризики фермерства лягають на плечі фермерів. У солідарному сіль-
ському господарстві споживачі часом розділяють з фермерами ви-
робничі ризики:

Ризик фермерства
Як може допомогти 

споживач у 
солідарній системі?

Неврожай (напр. через хворобу 
чи погодні умови)

Споживачі отримують частку 
врожаю, яким би він не був.

Нестабільний ринок — немож-
ливість реалізувати продукцію 

Споживачі беруть на себе 
зобов’язання викуповувати 
продукцію в майбутньому, 
напр. щотижня 6 яєць.

Нестабільні ціни на продукцію Споживачі погоджують ціну 
наперед, напр. на початку 
сезону.

Погіршення здоров’я фермерів, 
відсутність захисту відповідно 
до трудового законодавства 

Виплата лікарняних / робота 
на фермі, поки фермер у від-
пустці / фермера наймають за 
достойну платню для вирощу-
вання харчових продуктів.

Доступність капіталу на ви-
падок втрати засобів вироб-
ництва, індивідуальні умови 
кредитування та ін.

Виділення коштів на засоби 
виробництва через придбан-
ня частки в фермі, позики, 
виділення коштів, майна, або 
у формі дарування.
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  Солідарне фермерство в   Солідарне фермерство в 
різних країнахрізних країнах

АвстріяАвстрія

У 2011 р. в Австрії створили перше солідарне фермер-
ське господарство: Поблизу Відня була заснована ферма 
«Gärtnerhof Ochsenherz». А в 2012 р. з’явилися ще два госпо-
дарства, в Штирії та в Верхній Австрії. На липень 2013 р. 
в країні працювало 9 солідарних ферм, а ще кілька про-
єктів було на стадії утворення. Більшість вмотивовані та 
підтвердили свою прихильність через заходи підвищення 
обізнаності, які пройшли по всій Австрії в рамках проєкту 
«CSA for Europe». Такий приріст за два роки показує значну 
зацікавленість в солідарному фермерстві в Австрії та є ще од-
ним з індикаторів того, що звичних схем прямого маркетингу 
недостатньо, аби задовольнити потреби багатьох дрібних фермерів.

Наразі у більшості австрійських прикладів солідарного фер-
мерства задіяні господарства, які працювали й раніше, втім є три 
родини, котрі започаткували свій фермерський бізнес відразу в 
моделі CSA. Деякі від початку мали підтримку активних спожива-
чів, інші досі намагаються залучити до процесу більше учасників. 
Дехто використовує термін CSA, інші — GeLa (нім. «Gemeinsam 
Landwirtschaften», що в перекладі означає «господарюємо на землі 
разом»), а більшість з них називає свою систему солідарним сіль-
ським господарством (нім. «Solidarische Landwirtschaft»), як у Ні-
меччині. У більшості ініціатив вирощують овочі, але дві ферми — у 
Штирії та в Каринтії — займаються в основному м’ясом і молочни-
ми продуктами.

Дотепер хартії ініціатив CSA в Австрії не існує, але в 2012 р. у Відні 
відбулися перші збори представників руху CSA у країні; учасниками 
зібрання стало 50 осіб, і було зрозуміло, що на часі створення ме-
режі та організація регулярних зустрічей. Зацікавлений у CSA і фа-
культет органічного сільського господарства університету University 
for Applied Life Sciences, м. Відень: група студентів розробила ав-
стрійську брошуру з CSA, аби поширювати ідею серед фермерів і 
споживачів, а влітку 2013 р. в Австрії розпочалися два дослідження 
солідарного сільського господарства в рамках написання магістер-
ської роботи.

Більшість учасників солідарного сільського господарства в Ав-
стрії включена до списку розсилання, а станом на літо 2013 р. точка-
ми першого контакту для всіх, хто цікавиться солідарним сільським 
господарством, є ферми Attac Austria і ÖBV — Via Campesina Austria, 
які працюють в рамках CSA. Наступний крок — плекати створення 
фінансованої робочої групи на підтримку австрійської мережі солі-

дарних ферм, яка продовжує розвиватися.

 Чеська Республіка Чеська Республіка

На початок 2013 р. тут існувало біля 10 альтернативних 
схем розподілу харчових продуктів, які вважали, що працю-
ють відповідно до принципів солідарного сільського госпо-
дарства. Всі схеми ґрунтуються на солідарності, іншими 
словами, на розподілі ризиків і сприятливих результатів 
між фермерами та споживачами. Рушієм більшості таких 

CSA є фермери: налагоджується зв’язок між неформальною 
групою споживачів і фермою, що вже існує і належить вироб-

нику. Зазвичай неформальна група споживачів сплачує аванс 
(за місяць чи за цілий сезон) за продукцію фермерства і отримує 

врожай, самостійно дбаючи про доставку, організаційні питання і 
т. ін. Проте існує також кілька фермерських господарств, що знахо-
дяться повністю у власності громади на основі спільного володіння 
та соціального підприємництва. Більшість починань, що існують на 
цей момент, виникла в містах за ініціативи громадських спілок еко-
логічного спрямування; такі ініціативи існують по всій країні. Рух 
CSA досить тісно переплетений з органічними методами агровироб-
ництва, адже більшість фермерів є сертифікованими органічними 
або принаймні застосовують органічні методи у своїй роботі.

ФранціяФранція

CSA у Франції мають назву AMAP — фр. Association pour le 
Maintien de l’Agriculture Paysanne (Асоціація підтримки дрібних і сі-
мейних ферм). Перша така асоціація була створена в 
Обані           (на півдні Франції) у квітні 2001 р. за 
ініціативи двох фермерів і групи Attac. Відто-
ді асоціації AMAP створюються та успішно 
працюють по всій країні.

Споживачі об’єднуються в асоціацію, 
Інші фермери забезпечують цю групу 
споживачів такими харчовими продук-
тами як м’ясо, сири, яйця, хліб... з кож-
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ним виробником укладається окремий контракт. Середній роз-
мір такої асоціації — біля 70 споживачів (від 15 до 150 

споживачів) у партнерстві з 1–10 фермерами.

На сьогодні у Франції працює понад 1600 
AMAP. Втім якщо дані, зібрані в регіонах, де 
AMAP об’єднуються в регіональні мережі, є на-

дійними, зрозуміло, що асоціації в регіонах, у 
яких така організація відсутня, швидше за все, 
є фрагментарними, тож цілком імовірно, що 
кількість таких груп вища за гадану. А це по-
над 50 тис. сімей і майже 200 тис. клієнтів.

З 2003 р. рух AMAP працює на основі Ста-
туту, який розробила мережа AMAP Alliance 

Provence, південно-східна Франція. У цьому ста-
туті сформульовано 18 принципів, що стосуються 

зобов’язань і споживачів, і фермерів. Це стандарт, якого 
має дотримуватися кожна асоціація AMAP. Наразі цей документ пе-
реглядає робоча група MIRA-MAP (міжрегіональний рух AMAP, на-
ціональна мережа, офіційно створена в лютому 2010 р.); за планом 
робота має тривати до грудня 2013 р.

НімеччинаНімеччина

На момент написання цього довідника (травень 2013 р.) у Німеч-
чині працює понад 35 CSA, і принаймні ще стільки ж асоціацій пе-
ребувають на стадії утворення. Німецьке гасло руху CSA звучить як 
«Solidarische Landwirtschaft: Sich die Ernte teilen»: «Солідарне сіль-
ське господарство: розподіляємо врожай». «Солідарність» передба-
чає двосторонні відносини взаємної підтримки й довіри між фер-
мерами та їхніми «помічниками» (назва, альтернативна терміну 
«споживачі», яку вживають, наголошуючи на нерозривному зв’язку 
між цими двома групами). У багатьох випадках «солідарність» та-
кож стосується фінансових домовленостей всередині групи поміч-
ників фермерів, при цьому особи з вищим рівнем доходів платять 
більші внески на покриття виробничих витрат господарства (завж-
ди на добровільній основі), ніж люди з нижчими доходами.  

Хоча перша асоціація CSA у Німеччині (Бухбергхоф, поблизу 
Гамбурга) виникла аж у 1988 р., активне зростання їх числа мало 
місце особливо в останні три–чотири роки, і така тенденція, очевид-
но, зберігається. Переважна більшість ферм застосовує органічні 
(або біодинамічні) методи виробництва, і зазвичай у господарствах 
дбають про мінімізацію впливу на довкілля та зменшення відстані, 

на яку транспортують продукцію.

У зв’язку зі швидким розвитком CSA в Німеччині в 2011 р. була 
створена національна мережа, мета якої — сприяти обміну інформа-
цією та взаємній підтримці в межах руху, а також працювати зі ЗМІ 
та науково-дослідними установами. Наразі зусилля спрямовуються 
на створення сталої фінансової бази для усього величезного обсягу 
роботи, яку провадять, зокрема, працівники офісу мережі.

ГреціяГреція

Криза в Греції змусила людей шукати альтернативи ланцюгу 
розподілу продовольства. Протягом 2012–2013 р. рухи солідарного 
фермерства активно примножувалися. Так званий картопляний рух 
розрісся, асортимент розширився іншими харчовими продуктами. 
Він трансформувався у рух «без посередників» і дотепер 
продовжує поширюватися по всій Греції. Формуван-
ня та організація цих ініціатив різниться залежно 
від потреб населення.

Новостворені ініціативи можуть без про-
блем переймати ідеї та методи руху CSA. 
Надзвичайно корисною тут виявилася діяль-
ність, яку провадить DIO в контексті проєкту 
Grundtvig «CSA for Europe», адже ті, хто брав 
у ній участь, зробили внесок у створення нових 
ініціатив, в основі яких ідеї руху солідарного 
сільського господарства.

Протягом останнього року ми слідкували за 
утворенням груп солідарного фермерства, які част-
ково перейняли методи CSA. Нам відомо про чотири таких 
ініціативи: дві в регіоні Аттика (Афіни) і дві в Пелопоннеському регі-
оні. Є й інші групи, які наразі перебувають на етапі створення асоці-
ації, що працюватиме по типу солідарного сільського господарства.

Те, чого на цей момент вже вдалося досягти, свідчить про зна-
чний потенціал, але також і про багато проблемних моментів. Це 
випливає з того факту, що в усіх відомих нам схемах фермери відда-
ють споживачам певний відсоток від загального обсягу врожаю, але 
дотепер відсутня схема, в якій споживачі платили б за свої продукти 
наперед. Тож зобов’язання ще не усталилися. Є потреба в більшому 
числі натхненних людей з чітким баченням, здатних «тягти» решту 
за собою, а ще, звичайно, технічні знання, щоб показати, що госпо-
дарство, яке на 100% працює на засадах солідарного фермерства, є 
сталим. Діяльність проєкту «CSA for Europe» вже сприяє розвитку в 



18181717

обох напрямках, але слід докласти більше зусиль.

УгорщинаУгорщина

В Угорщині наразі більше восьми ферм, які працюють за під-
тримки громад, і понад шість груп спільних закупівель, та ці 
цифри безперервно зростають. Асоціація свідомих спожива-
чів (ACC) здебільшого пропагує саме ідею ферм, які пра-
цюють за підтримки громад, адже робота мережі груп 
спільних закупівель уже добре налагоджена.

Угорщина познайомилася з ідеєю CSA в 1998 р., але 
три ферми, які почали працювати під впливом англій-
ської концепції солідарного сільського господарства, 
відмовилися від цієї моделі. Причини провалу були 
різними: 1) витрати не були добре прораховані 2) ідея 
була новою для споживачів і 3) споживачі були негото-
ві до «овочевих кошиків», вміст яких не може визначати 
сам споживач.

У 2010 р., завдяки візитам представників французької асоці-
ації AMAP, почали оформлюватися три нові ферми CSA. Французь-
кий вплив дотепер є визначальним серед восьми ферм, що існують 
(багато з них використовують перекладений статут AMAP), утім 
з’явилися і нові функціональні форми, напр. громадський коопера-
тив або некомерційне ТОВ. Рушіями більшості ініціатив є фермери, і 
залежать ці ініціативи від споживачів-містян. В Угорщині солідарне 
фермерство тісно пов’язане з органічним сільським господарством, 
всі ініціативи мають органічну сертифікацію або виробляють про-
дукцію без застосування агрохімії.

ACC пропагує ідею CSA в Угорщині через оприлюднення інфор-
мації про кращі національні та міжнародні практики, а також через 
організацію тренінгів для місцевих громад.

СловаччинаСловаччина

В центрі уваги різних прямих продовольчих систем за підтримки 
громад, що з’явилися у Словаччині до 2010 р., було в першу чергу 
органічне виробництво або вирощування продукції без застосуван-
ня пестицидів, напр.: у Братиславі (Agrokruh), Тренчині (BioPapa) та 
ін.

Перша відома нам ініціатива-аналог солідарного сільсько-
го господарства, розпочала роботу в 2010 р., після першої місії 
URGENCI в Зволені. Відтоді «Місцева продовольча громада» ста-

ла єдиною в країні аналогічною CSA ініціативою, яка працює не в 
форматі овочевої коробки, а радше в форматі плану замовлень, при 
цьому громада залучена до участі в такому плані. У 2012 р., після 
інформаційного турне країною в рамках проєкту «CSA4Europe», за-
працювала друга програма CSA у Братиславі. Основною аудиторією 
CSA у Словаччині є молоді люди, зацікавлені в тому щоб отримува-

ти місцеві сезонні харчові продукти без пестицидів, які прагнуть 
продовольчої суверенності та чесних цін, а також бажають ство-

рювати громади, в центрі уваги яких були б саме такі продукти. 
Більшість систем-аналогів CSA у Словаччині, наскільки нам ві-
домо, виникла за ініціативи споживачів, які прагнули отриму-
вати місцеві, сезонні та здорові харчові продукти.

Велика БританіяВелика Британія

Останній раз вивчення ситуації з солідарним сільським гос-
подарством тут проводилося в 2011 р.*. На той момент 80 відпо-

відних асоціацій вже працювали, ще 80 були в процесі створення. 
Така ситуація існувала наприкінці періоду активної підтримки CSA, 
та цей період вже добіг кінця. Ймовірно, кількість CSA ще зросла з 
2011 р., але це питання не досліджувалося. Визначення CSA у Вели-
кій Британії є досить широким, а моделі — розмаїтими. Деякі асоці-
ації працюють за ініціативи фермерів, інші — за ініціативи грома-
ди. Велика Британія є в цьому проєкті «розвиненою» країною, і ми 
мали на меті поділитися тим, що виявили.

Проєкт не призвів до значних змін у сфері солідарного сільсько-
го господарства в Великій Британії, але люди, які подорожували та 
зустрічалися з відвідувачами, зазнали відповідного впливу, і цей 
вплив поширився за межі окремих учасників. Проєкт створив кон-
текст для британського руху, сприяв набуттю ним зрілості, допоміг 
усвідомити, який довгий шлях позаду. Під час роботи проєкту ба-
гато людей зустрічалися з AMAP, це сприяло посиленню роботи зі 
створення мережі CSA у Великій Британії. 

* Можна переглянути тут: * Можна переглянути тут: http://bit.ly/SA_survey_2011
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    Опис моделей CSAОпис моделей CSA
У Європі ферми, що працюють за солідарною схемою, набувають 

безлічі форм. Аби ідентифікувати найпоширеніші моделі, ми обра-
ли такі показники:

 Â кількість задіяних ферм/виробників,

 Â ступінь участі членів,

 Â ступінь економічної довіри

Кількість задіяних фермКількість задіяних ферм

 Â CSA на основі одного господарства. 
Часто використовується в контексті ферм, які 
є власністю громад, на яких працюють члени 
громади, і які виробляють більшу частину по-
трібних членам громади харчових продуктів.

 Â CSA на основі двох або більше госпо-
дарств. Таку схему використовує більшість 
французьких ініціатив AMAP. Зазвичай кожен 
фермер укладає окрему угоду з кожним спожива-
чем. Таким чином фермери між собою формально 
не пов’язані.

Ступінь участі членівСтупінь участі членів

В умовах солідарного сільського господарства між споживачем 
і фермером вибудовуються тісніші стосунки, ніж ті, що виникають, 
коли має місце звичайний процес купівлі-продажу. Це не просто об-
мін продуктів на гроші.

Часом споживачі роблять невеликий внесок у ферму, яка працює 
у звичайному форматі. В інших випадках споживачі встановлюють 
дуже тісний зв’язок із фермерським господарством.

Ось кілька варіантів домовленостей, які поглиблюють стосунки 
між фермерами та споживачами:

 Â Фермери дозволяють споживачам приїжджати на їхню терито-
рію, проводити тут культурні заходи,

 Â Фермери обіцяють споживачам працювати певним чином, 
напр.: підписати статут, не застосовувати агрохімії, дбати про 
дику природу,

 Â Споживачі працюють на фермі на волонтерських засадах,

 Â Споживачі зобов’язуються працювати на фермі чи допомагати в 
інший спосіб, напр.: з маркетингом чи з розподілом. Деякі спо-

живачі працюють в обмін на продукти,

 Â Фермери навчають споживачів або дітей,

 Â Споживачі організовуються та утворюють 
партнерство з фермерським господарством. 
Група споживачів робить гуртове замовлення 
на великі партії харчових продуктів,

 Â Споживачі беруть на себе зобов’язан-
ня купувати продукти, напр. протягом цілого 
сезону щотижня купувати овочевий кошик

 Â Споживачі платять наперед, напр. 
у січні платять за цілий рік, протягом якого 

вони отримуватимуть харчові продукти,

 Â Споживачі роблять капіталовкладення у фер-
му, напр.: позичають чи жертвують гроші або майно, 

або купують частку в бізнесі, або землю. Фермер може 
виплачувати відсотки харчовими продуктами,

 Â Споживачі орендують землю і наймають фермерів на роботу, 
щоб ті вирощували для них їжу за певну платню,

 Â Споживачі беруть на себе ризики неврожаю, 
напр., через зобов’язання отримати соту ча-
стину врожаю кожної культури, яким би 
цей врожай не був,

 Â Фермери дають споживачам мож-
ливість впливати на ціну в обмін на 
певну вигоду,

 Â Споживачі зобов’язуються розділи-

Задіяні фермиЗадіяні ферми
Як це працює на практиціЯк це працює на практиці

Ініціатива Agronaftes у грецькому регіоні Ініціатива Agronaftes у грецькому регіоні 
Аттика є прикладом CSA, яке працює на основі Аттика є прикладом CSA, яке працює на основі 
одного фермерського господарства. одного фермерського господарства. ССтворена творена 

вона була завдяки споживачам, які шукали фермера, вона була завдяки споживачам, які шукали фермера, 
котрий міг би постачати їм харчові продукти. Кількість котрий міг би постачати їм харчові продукти. Кількість 

членів коливається від 7 до 25 осіб.членів коливається від 7 до 25 осіб.

CSA Mogg у Герцогенбурзі, Австрія — це співробітництво CSA Mogg у Герцогенбурзі, Австрія — це співробітництво 
між трьома господарствами-виробниками (овочів, карто-між трьома господарствами-виробниками (овочів, карто-
плі та цибулі, яблук) і одним пасічником. Вони утворили одну плі та цибулі, яблук) і одним пасічником. Вони утворили одну 
спільну CSA, яка забезпечує харчовими продуктами близько спільну CSA, яка забезпечує харчовими продуктами близько 

300 домогосподарств.300 домогосподарств.

AMAP Vert de Terre поблизу Гренобля, Франція, склада-AMAP Vert de Terre поблизу Гренобля, Франція, склада-
ється з восьми виробників, чотири з яких водночас є ється з восьми виробників, чотири з яких водночас є 

споживачами. До того ж виробники здебільшо-споживачами. До того ж виробники здебільшо-
го водночас реалізовують свою продукцію го водночас реалізовують свою продукцію 

кільком AMAP. Vert de Terre забезпечує кільком AMAP. Vert de Terre забезпечує 
харчовими продуктами 36 домо-харчовими продуктами 36 домо-

господарств.господарств.
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Ступінь економічної довіриСтупінь економічної довіри

Схеми CSA в різних частинах Європи мають різні підходи, коли 
йдеться про необхідність вирішувати, скільки грошей учасник-спо-
живач має заплатити за певний період часу на підтримку фермера 
(фермерів). У багатьох схемах фермери просять фіксовану ціну за 
частку/коробку, яка б покривала їхні витрати. Ці ціни часом такі 
самі, як ціни на органічному ринку, або трохи вищі. Існують ініці-
ативи, в яких ціна або сума внеску є різною для людей з низьким, 
середнім або високим доходом. В інших ініціативах ціну не вста-
новлюють, натомість всі витрати прозорі, а кожен платить стільки, 
скільки хоче й може заплатити. Останні — це проєкти з високим рів-
нем довіри один до одного.

Отже CSA — це не стільки про кінцевий продукт, скільки про 
створення нової місцевої продовольчої системи. Проте CSA можна 
розділити за категоріями залежно від організаторів асоціації та їхніх 
мотивів. Такі категорії описані нижче:

ти між собою витрати на утримання ферми та отримують харчо-
ві продукти,

 Â Фермер допомагає споживачам власноруч вирощувати їжу, 
напр.: за винагороду надає землю, фахові знання та послуги тех-
ніки,

 Â Споживачі покращують умови роботи фермерів, напр.: оплачу-
ють лікарняні, страхування здоров’я, або працюють на фермі, 
даючи фермеру можливість поїхати у відпустку,

 Â Споживачі мають можливість орендувати плодове дерево разом 
з фермерським доглядом і збирати з нього врожай,

 Â Споживачі можуть розподіляти між собою витрати на корми та 
фермерський догляд для з вирощування виводка поросят щоб 
отримати свою частку м’яса,

 Â Споживачі налагоджують з фермером теплі стосунки без усі-
ляких контрактів. Напр. коли фермерка CSA Страуд (Велика 
Британія) отримала інвалідність, споживачі вирішили придба-
ти для неї електричний інвалідний візок-позашляховик, щоб 
вона могла продовжувати працювати.

Участь членівУчасть членів
Як це працює на практиціЯк це працює на практиці

Німецькі CSA в основному окреслюють Німецькі CSA в основному окреслюють 
фінансову угоду між виробниками та спо-фінансову угоду між виробниками та спо-

живачами. Крім фінансової підтримки члени живачами. Крім фінансової підтримки члени 
асоціації допомагають, працюючи в полях. До асоціації допомагають, працюючи в полях. До 

того ж регулярно проводяться збори, і члени CSA того ж регулярно проводяться збори, і члени CSA 
беруть участь у вирішенні питань роботи підпри-беруть участь у вирішенні питань роботи підпри-
ємства. Попри це основна частина внеску спожи-ємства. Попри це основна частина внеску спожи-

вачів залишається фінансовою.вачів залишається фінансовою.

У CSA Évkerék Ökotanya, Угорщина, за пов’язані з У CSA Évkerék Ökotanya, Угорщина, за пов’язані з 
ініціативою завдання відповідають здебільшого ініціативою завдання відповідають здебільшого 

фермери. Та вони прагнуть більшого добро-фермери. Та вони прагнуть більшого добро-
вільного залучення членів до цієї роботи. вільного залучення членів до цієї роботи. 
Цього року роботу з листом очікування Цього року роботу з листом очікування 

поклали на одного з учасників CSA. А поклали на одного з учасників CSA. А 
інший учасник відповідатиме за інший учасник відповідатиме за 

пошук рецептів.пошук рецептів.

Ступінь Ступінь 
економічної довіриекономічної довіри

Як це працює на практиціЯк це працює на практиці

У німецьких CSA внесок, який платить кожне У німецьких CSA внесок, який платить кожне 
домогосподарство, ґрунтується на орієнтовній домогосподарство, ґрунтується на орієнтовній 

сумі, яку обчислюють, розділивши річний бюджет фер-сумі, яку обчислюють, розділивши річний бюджет фер-
ми на кількість залучених домогосподарств. У Бушбергхо-ми на кількість залучених домогосподарств. У Бушбергхо-

фі орієнтовна сума становить на 50% більше за цю середню фі орієнтовна сума становить на 50% більше за цю середню 
суму. Кожне домогосподарство саме вирішує, скільки воно суму. Кожне домогосподарство саме вирішує, скільки воно 

може й хоче заплатити, і подає касирові відповідну підписану може й хоче заплатити, і подає касирові відповідну підписану 
заяву на щорічних загальних зборах або перед ними. На зборах заяву на щорічних загальних зборах або перед ними. На зборах 
дбають про те, щоб виконати бюджет ферми на наступний дбають про те, щоб виконати бюджет ферми на наступний 

рік.рік.

AMAP La Courgette Solidaire, Франція, біля Парижа, пропонує AMAP La Courgette Solidaire, Франція, біля Парижа, пропонує 
частку «AMAP для всіх», яка дозволяє родинам з низьким частку «AMAP для всіх», яка дозволяє родинам з низьким 
рівнем доходів приєднатися до CSA, сплачуючи лише по-рівнем доходів приєднатися до CSA, сплачуючи лише по-

ловину звичайної суми. AMAP приймає талони на хар-ловину звичайної суми. AMAP приймає талони на хар-
чування, а також альтернативну валюту SOL. чування, а також альтернативну валюту SOL. 

Крім цього AMAP отримує публічні гранти, Крім цього AMAP отримує публічні гранти, 
які йдуть на оплату т. зв. «коробок які йдуть на оплату т. зв. «коробок 

солідарності».солідарності».
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 Â За ініціативи фермерів. Організована фермером, учасники 
оформлюють на нього підписку та сплачують грошові внески, 
іншої участі практично немає, втім у різних схемах по різному. 
Такий тип CSA, напевно, найпоширеніший у США. Еквівален-
том такої організації у Великій Британії є овочеві кошики від ви-
робника; крім цього на фермах часто організовують заходи для 
залучення клієнтів.

 Â За ініціативи громади/споживачів. Споживачі беруть 
участь у схемі або можуть навіть керувати такою схемою, тісно 
працюючи з фермером, який виробляє потрібну їм продукцію. 
Ступінь залучення споживачів може бути різною. Саме таку мо-
дель солідарного сільського господарства вперше представили 
у США.

 Â Фермерський кооператив. CSA створюється за ініціативи 
фермерів: дві або більше ферм об’єднуються, щоб постачати 
членам асоціації ширший асортимент продукції. Ця модель 
дозволяє окремим фермам спеціалізуватися на виробництві, 
яке найкраще відповідає можливостям конкретного господар-
ства (більші ферми вирощують польові культури, менші госпо-
дарства займаються окремими спеціалізованими культурами, а 
господарства з пасовищами на пагорбах спеціалізуються на тва-
ринництві). Ціла низка таких прикладів є у Франції.

 Â Кооператив фермерів і споживачів. Як 
описано вище, фермери створюють мережі 
кооперативів, аби розширити асорти-
мент пропонованої продукції, але спо-
живачі беруть більш активну участь 
у роботі. Вони можуть володіти 
землею та іншими ресурсами 
спільно з фермерами-учасника-
ми і разом працювати у вироб-
ництві та розподілі харчових 
продуктів. Продовольчий хаб 
Stroud є інноваційною модел-
лю, в якій виробник і учасни-
ки-споживачі є співвласниками 
кооперативу.

  Юридичний статус CSA в   Юридичний статус CSA в 
окремих країнах Європиокремих країнах Європи

АвстріяАвстрія

В Австрії CSA не є юридичним статусом. Напевно, наразі краще 
оформлювати CSA у вигляді некомерційної асоціації (нім. Verein), 
члени якої сплачують певні членські внески на покриття витрат, а 
також мають можливість працювати на фермі на волонтерських за-
садах. Асоціація може бути власником ферми, а також працедавцем 
фермера.

Основна різниця між CSA і типовими схемами прямих продажів 
полягає в рівні довіри та залучення. Харчові продукти не достав-
ляють ані в магазини, ані на ринок, і грошові операції також від-
сутні. У більшості CSA взаємні зобов’язання фіксують у документі, 
який підписують сторони, і такий документ не завжди є юридично 
обов’язковим. Цього достатньо, якщо фермери та споживачі можуть 
спілкуватися між собою, фермери мають ресурси для виробництва, 
а споживачі отримують свою частку.

Як і в інших моделях прямого продажу, фермери забезпечують 
відповідність найсуворішим стандартам гігієни у процесі виробни-
цтва та переробки своєї продукції. Це особливо важливо для м’ясних 
і молочних продуктів. Можливо, CSA дасть шанс подолати чинну 

систему свавільного регулювання, видачі дозволів і накладання 
стягнень, і збудувати нову продовольчу систему на основі дові-

ри й солідарності.

Чеська РеспублікаЧеська Республіка

Більшість схем CSA у країні представлені неформаль-
ними групами споживачів, де кожен окремий член 
укладає угоду (усну або письмову) з окремим фермером, 
проте вся група діє як єдиний орган. Деякі групи створе-
ні як громадські організації, що працюють відповідно до 
законодавства. 

Всі фермерські господарства країни, що працюють за 
схемою CSA, відповідають чинним нормам і можуть про-

давати свою продукцію (навіть тваринну) безпосередньо на 
фермі. Що стосується дистрибуції, гігієнічні норми та питан-

ня продовольчої безпеки балансують на межі відповідності нор-

Як це працює на практиціЯк це працює на практиці
За ініціативи фермерів чи споживачів?За ініціативи фермерів чи споживачів?

CSA Mogg, Герцогенбург, Австрія — типовий CSA Mogg, Герцогенбург, Австрія — типовий 
приклад CSA за ініціативи фермерів. Фермери ор-приклад CSA за ініціативи фермерів. Фермери ор-

ганізували цю асоціацію в прагненні трансформува-ганізували цю асоціацію в прагненні трансформува-
ти свою систему продажу продуктових кошиків у CSA. ти свою систему продажу продуктових кошиків у CSA. 
Вони самі розробили план вирощування і самі виконують Вони самі розробили план вирощування і самі виконують 

більшу частку роботи. Вартість частки також визначали більшу частку роботи. Вартість частки також визначали 
фермери. Втім усе це планують переглянути на другий рік.фермери. Втім усе це планують переглянути на другий рік.

CSA KomPot, Чехія, володіє і керує створена членами гро-CSA KomPot, Чехія, володіє і керує створена членами гро-
мадська організація. Асоціація бере на роботу фермера мадська організація. Асоціація бере на роботу фермера 

(наразі на неповну зайнятість 10 місяців на рік) і здає (наразі на неповну зайнятість 10 місяців на рік) і здає 
землю в оренду фермі. Учасники ділять між собою всю землю в оренду фермі. Учасники ділять між собою всю 

відповідальність і домовились про розподіл ризиків і відповідальність і домовились про розподіл ризиків і 
доходів. Кожен учасник повинен відпрацювати на доходів. Кожен учасник повинен відпрацювати на 

благо асоціації щонайменше чотири дні на се-благо асоціації щонайменше чотири дні на се-
зон, але на практиці вони працюють значно зон, але на практиці вони працюють значно 

більше на самій фермі або в організа-більше на самій фермі або в організа-
ції та адмініструванні асоціації.ції та адмініструванні асоціації.
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мативним вимогам, адже зазвичай існує домовленість про купівлю 
на фермі (хоча на практиці це відбувається в місці роздачі продук-
тових наборів), і в такому разі дистрибуцію вважають приватною 
угодою між членами асоціації. Отже, вимоги до реалізації в частині 
відповідності гігієнічним стандартам і нормам продовольчої безпе-
ки відсутні, адже юридично це не є точкою збуту.

ФранціяФранція

Пункт доставки AMAP не класифікують як торговельну точку 
для колективних продажів (фр.: points de ventecollectifs, такий юри-
дичний статус мають крамниці на фермі та кооперативні магазини 
виробників); споживачі мають індивідуальні зобов’язання щодо 
свого виробника у вигляді контракту, регульованого загаль-
ним законом про договори. Постачання для AMAP плану-
ють заздалегідь, домовляючись із усіма споживачами, які 
уклали договори. Тривале зберігання продуктів відсутнє. 
Їх доставляють особисто споживачам, які вже їх оплати-
ли.

Група споживачів AMAP не веде комерційної ді-
яльності, не здійснює ані виробництва, ані переробки. 
Отже, AMAP не є посередником.

До того ж комерційну діяльність в AMAP оформлюють 
лише через укладання контракту між виробником і кож-
ним споживачем. Правила встановлюють наперед у рамках 
контракту, і в пункті, в який привозять продукти, передача ко-
штів відсутня. Комерційну сутність зв’язку визначає лише контракт. 
Таким чином, кожен виробник AMAP індивідуально відповідає за 
харчові продукти, які надходять до споживачів. Виробник повинен 
працювати з дотриманням норм європейського санітарно-гігієніч-
ного законодавства, в тому числі під час поставок.

Ані асоціація AMAP, яка не виступає продавцем чи посередни-
ком, ані споживачі не підлягають контролю з боку органів з проти-
дії корупції та економічним злочинам. Контролювати можуть лише 
виробників. Тільки виробники зобов’язані представляти достатню 
інформацію про гігієнічні умови на своїх виробничих об’єктах та 
про відповідність своєї продукції санітарно-гігієнічним нормам.

НімеччинаНімеччина

CSA у Німеччині можуть існувати в різних юридичних формах. 
Кожна ініціатива обирає власну форму, які відрізняються між со-

бою здебільшого тим, у чиїй власності ферма, роллю помічників 
фермера в бізнесі, практичними питаннями прозорого переказу 
коштів між банківськими рахунками учасників і т. ін. У більшості 
випадків обирають форму некомерційної організації, адже мета — 
задовольняти потреби фермерів і їхніх помічників, а не генерувати 
прибуток. В основі договорів, які укладають фермери та помічники, 
лежать добровільні взаємні зобов’язання, а отже, довіра. Хоча учас-
никам можуть запропонувати підписати документ, який символізу-
ватиме це зобов’язання, в багатьох випадках цей документ не має 
обов’язкової юридичної сили.

ГреціяГреція

Попри те що в Греції CSA можуть мати юридичний статус 
«громадського кооперативного підприємства», як описано 

в національному законі 2011 р. № 4019, вже створені асо-
ціації юридичного статусу наразі не мають. Цей закон є 
новим і не надто розрекламованим навіть серед учасників 
рухів солідарності. З іншого боку, він містить дуже суворі 
правила, які суперечать гнучкості, властивій кожній асо-
ціації, адже структуру кожної CSA можна змінювати від-
повідно до потреб її членів. Ми передбачаємо, що якщо в 

закон 4019/2011 не будуть внесені позитивні зміни, через 
нього деякі CSA навіть не намагатимуться здобути юридич-

ний статус.

УгорщинаУгорщина

Законодавство Угорщини різниться залежно від фактичної фор-
ми CSA.

Групи спільних закупівель: Вони можуть бути різні за формою 
(неформальна група, асоціація або навіть крамниця).

Солідарні ферми: Угорські фермери повинні мати особливу ад-
міністративну категорію, яка визначає їхні виробничі 
можливості, оподаткування та ін. 

Більшість фермерів CSA є ліцензованими 
традиційними дрібними виробниками чи 
просто дрібними виробниками, втім існу-
ють приклади інших юридичних форм 
(ТОВ, некомерційне ТОВ або громад-
ський кооператив). Всі господарства 
дотримуються вимог законодавства: са-
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нітарно-гігієнічного, адміністративного і фінансового. Напр., у про-
довольчий кошик вони вкладають рахунок-фактуру або квитанцію.

Організація доставки можлива тільки у приватні володіння 
(напр.: в сад, на ферму, на пришкільну територію). Серйозною про-
блемою для угорських фермерів є високі податки. ПДВ на харчо-
ві продукти становить 27%, додатково вони сплачують податок на 
прибуток і виплачують заробітну плату працівникам.

Словаччина Словаччина 

У Словаччині солідарне сільське господарство не має юридич-
ного визнання і працює здебільшого у вигляді неформальних груп 
громадян, які купують харчові продукти формально на індивідуаль-
ній основі. У 2009 р. були ухвалені перші законодавчі акти, що доз-
воляють офіційно продавати продукцію фермерського господар-
ства дрібними партіями з території ферми. Законодавство з питань 
продовольчої безпеки та гігієни, а також правові обмеження, що 
стосуються малих кількостей, утруднюють стале виробництво хар-
чових продуктів для деяких місцевих громад на сімейних фермах. 
Крім цього економічні принципи та правила оподаткування усклад-
нюють для CSA завдання з легалізації свого статусу.

 Велика Британія Велика Британія

В Англії солідарне сільське господарство не має юридичного ви-
знання. Закон розглядає CSA так само, як і інші ферми та підприєм-
ства харчової промисловості. Підприємства, що працюють на солі-
дарній основі, оформлюють як благодійні організації, кооперативи 
та ін., аналогічно будь-якому іншому підприємству.

Визначення CSA у Великій Британії є досить широ-
ким, а моделі дуже різні за розміром та організаці-

єю. Але в інтернеті можна знайти самопрого-
лошену мережу CSA (див. розділ посилань). 
Для прямого продажу відсутні будь-які 

спеціальні субсидії чи податкові канікули, 
проте іноді має місце підтримка з боку не-
комерційного сектора або грантових фо-

ндів. Наразі оплачувані працівники, чиє 
завдання — допомагати CSA, є в Уельсі, та 
їх мало в Англії чи Шотландії.

 З чого почати CSA З чого почати CSA
Для старту CSA вам знадобиться

 » Земля,
 » Досвідчений фермер,
 » Організовані споживачі,
 » Бачення й мотивація,
 » Метод і план зведення разом людей і ресурсів.

Деякі CSA започатковують споживачі, деякі — землевласники, 
а часом ініціаторами стають фермери. Зазвичай справу починають 
один–два ентузіасти своєю невтомною працею. Двох ідентичних 
CSA не існує, кожна асоціація проходить власний шлях розвитку.

Основна робота невдовзі після створенняОсновна робота невдовзі після створення

 Â Знайдіть або сформуйте групу споживачів:

 » Якщо CSA створюється за ініціативи фермера, який вихо-
дить на наявні групи місцевої громадськості та на місцеві 
екологічні організації. Спробувати підшукати партнера, 
напр. школу або громадський культурний центр.

 » Провести дружню зустріч з громадськістю з метою 
обговорити ідею та одержати підтримку.

 » Організувати громадські збори та обговорення 
задля формування групи людей і розвитку ідеї.

 Â Знайдіть фермера, готового долучитися

 » Прийти на збори аграріїв або звернутися до на-
явної мережі фермерів.

 » Пояснити їхньою мовою, як ваша ідея може 
бути корисною для них, напр. забезпечити на-
дійніший ринок збуту.

 » Звернутися до фермерів, які вже продають свою про-
дукцію безпосередньо громадськості.

 » Шукати нових або молодих фермерів, напр. у аграрних ко-
леджах.

 » Розглянути можливість взяти фермера-стажера та забезпе-
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чити йому регулярну підтримку досвідченого фермера, який 
не є членом CSA.

 Â Розробіть чіткий і продуманий план:

 » Знайти того, хто здатен залучити кожного, працювати й ух-
валювати зрозумілі рішення. Можливе проведення консуль-
тативних зборів і обговорень.

 » Розробити структуру групи. Розподілити ролі. Можна розби-
тися на робочі групи, які отримають окремі завдання, напр.: 
знайти землю / провести заходи для громади / розробити 
бізнес-план і т. ін.

 » Визначити потреби кожної залученої сторони. Напр.: фер-
меру потрібно більше робочих рук, кошти на початку сезону 
та надійний ринок. Споживачі потребують ігрового просто-
ру для дітей та доступних органічних продуктів. Інвесто-
рам потрібні докази користі для довкілля. І т. ін.

 » Пропишіть свої цінності на папері. Виявіть спільні 
цінності та подбайте, щоб в основу планів лягли саме 
вони, а не матеріальні потреби чи інші інтереси ок-
ремої людини.

 » Дослідіть різні моделі CSA і представте приклади 
групі. Коли знатимете, які потреби ви прагнете задо-
вольнити і які цінності маєте, виберіть або адаптуйте 
модель, яка підходить найкраще.

 » Поставте кілька цілей і домовтесь, хто що має робити для 
їх досягнення.

 Â Знайдіть землю:

 » Спершу чітко визначте, чого ви намагаєтеся досягти та яка 
саме земля вам потрібна. Чи важлива для вас органічна сер-
тифікація? Чи має ця земля бути поблизу міста? Чи будуть у 
вас тварини?

 » Будьте винахідливими та наполегливими. Існують CSA, ор-
ганізовані на землі, що належить школам, місцевим урядам, 
церквам, залізницям, садам, паркам, університетам і фер-
мам. Є CSA на дахах, паркінгах, пустирищах, а деякі CSA ку-
пують власну землю.

 Â Дайте оголошення щодо землі:

 » Представте свою групу так, щоб справити враження на зем-
левласників. Зрозумійте, чого хочуть землевласники.

 » Деякі власники землі не довіряють новоствореним групам 
без досвіду. Почніть з малого та доведіть свою ефективність.

 Â Одержуйте підтримку:

 » Ваша ідея має бути зрозумілою. Якої саме допомоги від ін-
ших ви прагнете? Що вирізняє вашу пропозицію з найкра-
щого боку?

 » Знайдіть волонтера, який добре знається на маркетингу.
 » Інвестуйте гроші й час у публічність.
 » Спілкуйтеся з максимальною кількістю різних груп, не лише 

зі своїми друзями.
 » Залучайте людей, які відгукнулися. Поговоріть з 

ними, зрозумійте, чого вони хочуть, відразу ж радо при-
йміть їх і визначте їхні обов’язки. Регулярно підтримуйте 
з ними зв’язок, навіть якщо вони не люблять приходити 
на збори.
 » На створення нової CSA може піти багато часу. Під-

тримуйте в людях мотивацію, організовуючи швидкі 
мініпроєкти, навіть якщо у вас ще немає ферми, на якій 

можна було би працювати, напр.: день висадження дерев, 
день приготування супу, день активностей для дітей.

 » Звертайте увагу на те, хто долучається та дякує.

 Â Аналізуйте, оцінюйте, святкуйте та вдосконалюйте 
плани:

 » Через деякий час прийде відчай, будуть сюрпризи, багато 
різних думок, розчарування та суперечки. Хтось втомиться, 
хтось осідлає нову хвилю ентузіазму. Деякі структури віджи-
вуть, деякі візії виглядатимуть нереалістично. Від-
криються нові можливості.

 » Перегляньте пройдений шлях, визначте та 
відсвяткуйте те, що відбулося.

 » Зберіть людей разом і запитайте: Що 
пішло добре? Що пішло не так до-
бре? Що тепер робити?
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Скільки землі потрібноСкільки землі потрібно

Якщо ви вже маєте ферму, яка працює, можете ґрунтувати свої 
розрахунки на відомих обсягах врожаїв. Та якщо починаєте новий 

проєкт, знадобляться хоча б приблизні цифри.

Розмірковуючи, скільки землі вам знадобить-
ся, дуже важливо визначити, які продукти пла-
нуєте постачати. Існує величезна різниця між 
сезонним і цілорічним виробництвом, а якщо 
ви бажаєте мати виробництво м’ясних або 
молочних продуктів, слід пам’ятати, що воно 
дуже вимогливе щодо земельних площ. Щоб 
отримати річний запас вегетаріанських або 
веганських харчових продуктів, потрібно біля 
700 м2. А для забезпечення продуктами всеїд-
ного середнього європейця землі знадобиться 
вп’ятеро більше.

Потрібна для вашої CSA земельна площа 
дуже залежить від конкретних умов, у першу чер-

гу від:

 » культури та мікроклімату,
 » родючості ґрунту,
 » розмаїття продукції,
 » методу культивації/утримання та годування тварин.

Та для початку давайте спростимо підхід з погляду потреб у землі 
для різних типів виробництва.

 Â Овочі

Зазвичай вважається, що одна особа може прогодуватися (йдеть-
ся виключно про овочі) зі 100 м2 інтенсивно оброблюваної помірно 
родючої землі. Корисно буде провести розрахунки на основі даних 
про врожайність у вашому регіоні.

До отриманої площі додайте ще трохи землі для:

 » інфраструктури 5%, 

 » вирощування сидератів — мінімум 20%,
 » неродючі та малородючі ділянки.

Загалом потребу в земельній площі на 1 людину можна приблиз-
но оцінити в 120–150 м2.*

 Â Зернові

 » Зернові — основа типового харчового раціону, та для того 
щоб їх посіяти, а згодом зібрати врожай, знадобиться техні-
ка (часто є можливість звернутися по допомогу до ферме-
ра-сусіда). Як розрахувати земельну площу, необхідну для 
виробництва зернових:

 » Середня врожайність зернових (пшениці) в Європі в орга-
нічному агровиробництві становить: 1 га = 4,5 т (пшениці); 
100 м2 = 45 кг.

 » Одна особа споживає в середньому 100–150 кг зерно-
вих на рік.

 » Отже, щоб забезпечити одну особу зерновими на 
цілий рік, вам знадобиться 300 м2 для їх вироб-
ництва.

 Â Виробництво м’яса

Тваринництво потребує знань, часу та землі. З 
іншого боку, воно має низку переваг, зокрема: еколо-
гічні (цінність гною для ґрунту, пасовища з розмаїтою 
рослинністю та ін.) і соціальні аспекти (для членів CSA, 
зокрема, для дітей). Якщо ми вважаємо, що стале госпо-
дарство повинне мати закритий колообіг поживних речо-
вин, необхідно тримати якихось тварин.

Аби забезпечити добробут і хорошу екологію, рекомендовано 
тримати біля 2 голів на гектар (1 голова = 500 кг живої ваги твари-
ни). 

Середня м’ясна продуктивність однієї тварини (дуже залежить 
від породи):

* Тут можна знайти чудовий інструмент для планування овочевих культур:  * Тут можна знайти чудовий інструмент для планування овочевих культур:  http:http:////bit.ly/CSA-crop-plannerbit.ly/CSA-crop-planner

http://bit.ly/CSA-crop-planner
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 » 1 корова = 550–700 кг живої ваги, використо-
вують 60–80%,

 » 1 свиня = 80–100 кг м’яса,
 » 1 вівця = 17–30 кг м’яса,

 » 1 курка = 1,5 кг м’яса.

Одна особа споживає в середньому 
77 кг м’яса на рік (середні дані по ЄС):

 »яловичини = 16 кг,
 » свинини = 41 кг,

 » баранини та козлятини = 3 кг,
 » птиці = 17 кг.

На основі цих даних вам нескладно буде 
розрахувати, що з 2 га землі можна нагодувати 

приблизно 4 особи, повністю забезпечивши їх річне 
споживання м’яса.

 Â Молочне виробництво

Найкращий варіант у тваринництві — вирощувати м’ясо-молоч-
ні породи тварин. Щоб розрахувати потенційну ефективність ви-
робництва молока, візьміть до уваги таке:

 » Середньорічне споживання молока в ЄС 80–100 л на 1 особу;
 » Середньорічна молочна продуктивність (корови молочних 

порід) = 7 800 л на рік з однієї корови;
 » щоб прогодувати 1 корову протягом цілого року, потрібно 2 

га землі.
 » Тож можна оцінити, що з 2 га можна забезпечити річну по-

требу в молоці для 97 осіб.

Можливості чесного фінансування CSAМожливості чесного фінансування CSA

Існують різні способи чесного фінансування, зокрема:

 Â Ринкова ціна

Дізнайтесь, яку ціну зазвичай платять у схемах продуктових ко-
шиків, і вирахуйте частку, виходячи з ціни окремих товарів (на фер-
мерських ринках або в аналогічних каналах збуту), на основі таких 
обчислень підрахуйте вартість усієї частки.

Приклад: Ви з’ясували, що люди готові платити 10 євро за що-
тижневу доставку, тепер визначте вартість частки: 

Товар Кількість Од. 
вимір.

Ціна на 
фермі (€)

Вартість 
(€)

Цибуля 0,5 kg 1 0,5
Перець 0,5 kg 3,2 1,6
Картопля 1 kg 0,48 0,48
Яблука 1,5 kg 0,8 1,2
Сливи 1 kg 1,4 1,4
Гарбуз 2,5 kg 0,6 1,5
Цукіні 0,5 kg 0,6 0,3
Помідори 1 kg 2 2
Буряк 
червоний

0,5 kg 1,2 0,6

Кольрабі 1 kg 0,4 0,4
Загальна вартість продуктового набору 9,98 €

 Â Ціноутворення на основі ринкової ціни

Оцініть свої виробничі витрати за сезон (дохід, який ви бажаєте 
отримати протягом сезону) — А. Оцініть, яку суму зазвичай витрача-
ють на овочі протягом сезону — B. Розділіть A на B, отримаєте кіль-
кість часток.
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Приклад:

 » Виробничі витрати ферми на рік — 4000 €.
 » Середні витрати на овочі — 200 €.
 » Кількість часток для виконання бюджету — 4000/200 

= 20.

 Â Фактичні виробничі витрати ферми на основі актив-
ності громади

Визначте загальний бюджет. Зазвичай він включає:

 » Собівартість виробництва (напр.: насіння, знарядь та ін.)
 » Вартість найманої праці
 » Амортизація устаткування
 » Інвестиції
 » Консультативні послуги
 » Накладні витрати

Розділіть загальну суму на кількість потенційних членів. Напр.: 
бюджет на сезон становить 4 тис. євро, ви маєте 20 членів, тож одна 
частка має дорівнювати 200 €.

 Â Планові внески

Можна навіть запропонувати учасникам самим вирішувати, яку 
суму вони бажають вносити (тобто скільки вони можуть заплатити, 
щоб виконати загальний бюджет ферми). Цей метод сприяє креа-

тивності, свободі, солідарності та охопленню учасників з низь-
ким рівнем доходів. Проте він вимагає згуртованості гро-

мади, довіри та ін. Кроки:

 » Представте громаді загальний бюджет (див 
вище).

 » Нехай кожен з учасників запропонує суму 
свого внеску (зазвичай таємно).

 » Якщо сума внесків дозволяє виконати 
бюджет = OK.
 » Якщо ні, учасники мають знову за-

пропонувати суми внесків, і так доти, доки 
загальна сума не відповідатиме бюджетним 

потребам.

 Â Ціноутворення за аналогією

Найпростіше — знайти CSA, схожу (з погляду виробни-
цтва, членства, земельних площ, висоти над рівнем моря 

та ін.) на ту, яку ви прагнете започаткувати, та запитати в 
них вартість їхньої частки. Якщо названа сума виглядає при-

йнятною, просто використайте її!

Різні підходи до оплати й постачанняРізні підходи до оплати й постачання

 Â Частота оплати

Разом з фермером і споживачами вирішіть, що буде найзручні-
ше та найпрактичніше.

 » Оплата щотижня — найнижчий рівень зобов’язань перед 
фермером, дуже складно, ненадійно.

 » Оплата щомісяця — фермер захищений краще, та цього 
недостатньо, щоб профінансувати початок року; можливо, 
найзручніше для споживачів.

 » Сезонна оплата — високий рівень зобов’язань перед ферме-
ром, просте адміністрування; суму оплати можна ділити на 
кілька внесків.

 » Оплата щороку — найвищий рівень зобов’язань пе-
ред фермером, адже і взимку він має сплачувати 
вартість оренди...

 Â Метод оплати

 » Готівкою — найскладніший, найвищий 
ризик, але виробник і споживач мають 
зустрітися бодай раз...

 » Банківський переказ — найлегший спосіб, 
утім можливі додаткові витрати (непога-
но було б знайти кооперативний ощадний 
банк).

 » Чеки — часто використовують у Франції, 
фермер має гарантію оплати товару, та кошти 
стають доступними на його банківському рахунку 
лише в зазначений час (напр.: щомісяця, щотижня та ін.).
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Домовитися про метод розподілуДомовитися про метод розподілу

 Â Як розподіляти продукцію?

 » Фермер фасує продуктові набори та привозить їх у точку 
розподілу — кожен споживач отримує стандартну коробку зі 
своєю часткою, вже зваженою — вимагає від фермера багато 
часу.

 » Фермер відвозить усі продукти в точку розподілу, і вже там їх 
фасують в окремі коробки: частки учасників, які приходи-
тимуть по товар, зважує один з членів асоціації, при цьому 
учасники міняються щотижня — потрібна координація 
роботи учасників.

 » Фермер привозить усі продукти в точку розподілу, і ко-
жен споживач забирає власну частку самостійно, зби-
раючи влісний продуктовий набір з привезених ящи-
ків з овочами та фруктами.

 » Споживачі забирають свої набори на фермі індиві-
дуально (якщо господарство розташоване в селі) або 
колективно (якщо є потреба у транспортуванні) для 
доставки в точку розподілу в місті.

 » Будь-який інший варіант, який вам спаде на думку...



40403939

 CSA у світі CSA у світі
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Розмаїття Розмаїття Сто-Сто-
сункисунки Розвиток  Розвиток БалансБаланс  
Антизростання Антизростання ДовіраДовіра  

Громада Громада РизикРизик Солідарність  Солідарність 
ПартнерствоПартнерство Економіка  Економіка Сталі Сталі 
продуктипродукти Сміливість  Сміливість ПочинанняПочинання  
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  Посилання та інша інформаціяПосилання та інша інформація
АвстріяАвстрія

CSA в Австрії: CSA в Австрії: http://attac.at/csa
Перше CSA в Австрії: Перше CSA в Австрії: www.ochsenherz.at/csa.html 

Чеська РеспублікаЧеська Республіка
CSA у Чехії: CSA у Чехії: www.kpzinfo.cz  

ФранціяФранція
CSA у Франції: CSA у Франції: www.reseau-amap.org

НімеччинаНімеччина
Мережа CSA у Німеччині: Мережа CSA у Німеччині: www.solidarische-landwirtschaft.

org

ГреціяГреція  
Організація DIO: Організація DIO: www.dionet.gr

Угорщина Угорщина 
CSA в Угорщині:CSA в Угорщині:  http://tudatosvasarlo.hu/csa

Групи покупців: Групи покупців: http://szatyorbolt.hu/index.php?route=common/home

СловаччинаСловаччина
CSA у Словаччині: CSA у Словаччині: www.cepta.sk

Велика БританіяВелика Британія
CSA у Великій Британії: CSA у Великій Британії: www.soilassociation.org/csa.aspx

УкраїнаУкраїна
ГС “Пермакультура в Україні”: ГС “Пермакультура в Україні”: https://www.permaculture.in.ua/

Міжнародна мережаМіжнародна мережа
www.urgenci.net

Веб сайт проєктуВеб сайт проєкту
www.urgenci.net/csa4europe


