Через кооператив - до кращої якості життя
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СВК «Молоко-Країна» забезпечить 100 приймальних
пунктiв молока холодильним обладнанням

Холодильне обладнання

Сільськогосподарський виробничий
кооператив «Молоко-Країна» планує
найближчим часом поставити сучасне
холодильне обладнання на сто приймальних пунктів молока. Це зумовлено
аномально високою температурою
повітря в України протягом весняноосіннього періоду за останні роки. В
першу чергу холодильники буде
встановлено на приймальні пункти, де
виробництво молока перевищує 500 кг
в день. Обладнання буде встановлю-

ватись рівномірно по всіх структурних
підрозділах кооперативу й стане
важливим етапом в забезпеченні
якості молока.
«Своєчасне охолодження молока,
сприяє його подальшій якісній переробці. Швидке й ефективне охолодження необхідне для збереження
якості молока. Більшість молочної
сировини, яка виробляється в Україна,
надходить на переробку від невеликих
приватних господарств, де важко

«Не лінуємось, працюємо,
тому й маємо!»
Кооператив «Молоко-Країна»
продовжує активно надавати своїм
членам безвідсоткові позики на
придбання доїльного та сільськогосподарського обладнання, високо-

продуктивних корів і кормів. Лише за
останній рік об'єднання надало
більше 200 апаратів членам кооперативу. Люди повністю задоволені
такою співпрацею, адже тепер

налагодити системність та забезпечити
його якість. Тому кооператив "МолокоКраїна" запланував у найближчі роки
вирішити це важливе питання,
обладнавши всі приймальні пункти
об'єднання холодильниками.
Адже щойно видоєне молоко має
температуру близько 35 °C, яку
потрібно швидко зменшувати. Відразу
після доїння в молоці корови містяться
природні ферменти, що перешкоджають росту бактерій. Проте, вони
руйнуються за перші дві години після
доїння, якщо температура перевищує
10 °C, що й відбувається в літні місяці.
Зростання мікроорганізмів і підвищен н я ки с л о тн о с т і мо ж н а зв е с т и до
мінімуму лише шляхом швидкого
охолодження молока і зберігання його
при температурі від 4 °C до 6 °C. На
сьогодні, кооператив вже поставив
більше 50-ти холодильників,
відбувається їх підключення і налаштування» — зазначив голова СВК «Молоко-Країна» Володимир Стрігунов.
Минулого року СВК «Молоко-Країна»
провів модернізацію приймальних
пунктів молока в Радехівському та
Буському районах Львівської області.
Зокрема було придбано 12 аналізаторів молока «Екомілк-М», 4 охолоджувальні танки та 4 блоки-контейнери,
та ін. На сьогодні все молоко вироблене кооперативом в львівському
регіоні постачається на молокозавод
охолодженим.

ФАКТ –
1 млрд. чол.
у світі є членами
кооперативів –
дані ООН

непотрібно витрачати кошти з
домашнього бю джету. Позика ж
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ще більше спростити процедуру виплат. Для зручності та полегшення
роботи, ми внесли невеликі конструктивні зміни, поставивши доїльний
апарат на колеса. Адже господарство
не маленьке, приходиться його
постійно рухати й пересувати. Зараз
йому вже не страшні ніякі перешкоди» — весело відмітила пані
Катерина.
«Багато односельців ще й
с ь о г о д н і в а г аються вступати
до кооперативу,
довіряючи різноманітним непідтвердженим чуткам. Ми ж за два
роки переконались в зручності і
ефективності існування такого
об'єднання. Всі
зобов'язання, визначені договором, кооператив
виконує справно
і в повному обсязі. Сплачує нам
оре н дну плату,
к о м п е н с у є
витрати на осіменіння, диспансеризацію, мастит.
Загалом, протягом року, набігає
більше 500 гривень виплат на
одну корову. А це
Снопко Катерина Миколаївна
н е м а л е н ь к і к ошти для простої
української
тому й маємо – розповіла нам госпосільської родини» — підсумувала
диня Катерина Миколаївна Снопко, —
власниця сімейної ферми.
кошти отримані від виробництва
Хронічну хворобу українського
молока являються головним, і що
села — безробіття, не можуть подоважливіше, стабільним доходом для
лати і в Киликиєві. Хоч цей населений
нашої немаленької сім'ї. Ми ж прожипункт один з найбільших в районі.
ваємо з батьками і маємо двох дітоБільшість його жителів живуть за
чок. В кооператив наша сім'я вступирахунок утримання корів і виробла однією з перших, більше двох років
ництва мо лока. Цьому підтве рдтому. Придбати доїльний апарат плаженням є велика сільська череда в
нували вже давно, але за повсякякій щоденно випасається понад
денними справами — все ніяк не
400 корів. Офіційно працюють лише
виходило».
вчителі, продавці та частина селян,
«Скільки років доїмо корів руками,
котра зайнята на сезонних польових
то й ще далі продовжували доїти.
роботах.
Проте пропозиція кооперативу по
Як кооператив планує вирішувати
придбанню апарату за 2950 гривень,
нагальні сільські проблеми, чи все
нам дуже сподобалась. А коли дізнанасправді так добре в кооперативі —
лись що на ринку подібний пристрій
нам розповіла начальник виробкоштує на 500 гривень дорожче —
ничого відділу Дирекції «Славута»
відразу всі сумніви та перестороги
Кулікова Лариса Дмитрівна.
відпали. Ще й кошти всі відразу не
«Дирекція «Славута» — один з
потрібно віддавати, адже кооператив
найбільших структурних підрозділів
надає безвідсоткову позику. От ми й
кооперативу «Молоко-Країна».
будемо погашати її рівними частиСьогодні ми працюємо в одинадцяти
нами протягом трьох місяців, хоча
районах чотирьох областей (Хмельнам пропонували й на півроку, щоб
ницька, Рівненська, Житомирська,
надається на шість місяців і виплачується рівномірними частинами без
жодних відсотків.
Ось і сім'я Снопків, котра проживає
в селі Киликиїв Славутського району
Хмельницької області, отримала
довгоочікувану «машинерію».
«В своєму господарстві утримуємо
сім корів, не лінуємося, працюємо,
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Тернопільська), об'єднавши понад
3300 членів кооперативу, котрі
утримують майже 4500 корів.
Щоденно мені телефонують люди,
котрі бажають стати членами
об'єднання. Лише минулого тижня
прийняли 15 заяв на вступ до СВК.
Кооператив – це добровільна форма
об'єднання населення, тому силою
вступати нікого не заставляємо.
Переконуємо реальними досягненнями та перевагами і люди все
чудово розуміють. Я впевнена, що
такі результати, як у нас, можливі,
лише за повної підтримки та довіри
серед селян, котрі впевнені в
надійності кооперативу «МолокоКраїна» — впевнено розповіла
Лариса Дмитрівна.
«Процедура вступу в кооператив
«Молоко-Країна» проста — селянин,
який утримує корову, подає заяву на
вступ до об'єднання. Потім надається
ксерокопія паспорту громадянина
України та ідентифікаційний код, а
також сплачується лише 20 гривень
вступного і пайового внеску.
Більшість селян уже зрозуміли, що
корови, яких кооператив бере в
оренду, залишаються у власності
фізичних осіб. Кооператив не має
права розпоряджатись тваринами,
без згоди їх власників. Поодинокі
власники ще хвилюються про
приналежність народженого в оренді
молодняку, проте в договорі чітко
прописано, що приплід є власністю
селянина. В зв'язку з хворобами
корів, чи продажем через складнощі з
утриманням — частина людей
виходить з кооперативу. Цей процес
також не складний, займає лише
кілька днів, потрібно лише написати
заяву про вихід і підписання акту
приймання-передачі ВРХ» —
пояснила юридичні тонкощі пані Лариса.
Протягом року — продовжила
Лариса Дмитрівна, — Дирекцією
«Славута» було надано більше 30 безвідсоткових позик на придбання
корів та доїльних апаратів, виділені
значні кошти на закупівлю кормів.
Таким чином, кооператив приходить
на виручку тим, хто утримує у своїх
господарствах худобу. Надіємось, що
наша робота вдихне нове життя в
розвиток сільських територій та позитивно позначиться на їх виробничій і
соціальній інфраструктурі. Адже
проблеми, котрі вирішує кооператив
«Молоко-Країна» накопичувались
десятиліттями. Також очевидно, що
вигода від нашої роботи буде й для
переробних підприємств і споживачів. Перші - зможуть отримувати
чисте, охолоджене молоко, зі
зменшенням заготівельних затрат, а
другі – споживатимуть якісну і смачну
вітчизняну продукцію.

Головне

Поради спеціаліста: Гігієна утримання корів
Продуктивність тварин у
великій мірі залежить від умов
їх утримання. В індивідуальному господарстві при будівництві тваринницьких споруд
часто не дотримуються
е л е м е н т а р н и х в и м о г з о огігієни. Як правило, в таких
приміщеннях відсутня вентиляція та каналізація. В результаті тут душно і сиро, в повітрі накопичується багато
шкідливих газів, що негативно
впливає на здоров'я корів.
Корова — по своїй суті, це
завод з виробництва молока,
яку необхідно годувати якісними кормами, створити всі
необхідні умови для роботи,
тоді вона виконуватиме свою
функцію з максимальною
якістю. Адже якщо корова
здорова та утримується в нормальних умовах, то вона даватиме якісне молоко.
Для отримання високоякісного молока повинні забезпечуватись відповідні умови:
 Корівник, з урахуванням

8-10 °С з коливаннями від
4 до 20° С;
 Корову щоденно чистять
досить жорсткою щіткою, а
сильно забруднені частини
тіла обмивають теплою
водою;
 Найкращою підстилкою в
корівнику слугує солома
озимих культур;
 Для прогулювання корови в
зимовий період при хліві
влаштовують невеликий
загін 15-20 м 2;
 Влітку корів рекомендують
утримувати під легким
навісом.
При утриманні дійних корів
велике значення для забезпечення максимальної продуктивності їх має якість корму і
організація годівлі, температура і вологість повітря, а також моціони. Відносна вологість повітря в приміщенні не
повинна перевищувати
70-85%, швидкість його руху
0,3м/с при температурі 8-12°С
при прив'язному і від 2 до 7°С

ності молока і зберігання його
поживних якостей, необхідно,
щоб приміщення для доїння
корів були чистими, слід також
запобігати механічному і мікробному забрудненню молока,
слідкувати за особистою гігієною доярок. Також потрібно
поліпшувати навколишні умови утримання корів. Зокрема:
 Регулярно видаляти гній,
сеч;
 Забезпечувати чисту і суху
підлогу;
 За годину до доїння, не
рекомендується міняти
підстилку і роздавати сухий
корм, щоб уникнути забруднення повітря. Краще цю
процедуру робити відразу
після доїння.
При недодержанні основних
правил гігієни молоко швидко
втрачає свої якості. Коли тварини їдять цибулю, часник,
гірчицю, полин, молоко набуває присмаку цих рослин.
Якщо в приміщенні недостатня вентиляція, молоко

теляти, має бути площею
6×4 м і висотою 2,2-2,4 м;
 Стіни корівника повинні
бути сухими і добре зберігати тепло всередині приміщення;
 Підлога повинна мати ухил
для стоку води і сечі в межах
1-2 см на погонний метр;
 У корівнику завжди повинно
бути достатньо світла і свіжого повітря, з оптимальною температурою для ВРХ

при безприв'язному періоді в
холодну пору року. Світловий
режим у корівнику повинен
бути таким: природний
1:12-1:15, штучний 4-4,5
люкс/м 2. Концентрація СО 2 не
більше 0,25%, обмін повітря
8 0 - 1 2 0 м 3/ г о д н а к о р о в у .
Значну увагу при прив'язному
утримуванні приділяють
догляду за шкірою, кінцівками
і проведенню моціонів.
З метою підвищення сорт-

набуває запаху корму (силосу,
жому), гною. Таке молоко
треба профільтрувати щоб
очистити його від домішок, які
спричиняють бактеріальну
забрудненість.
Пам'ятайте, що умови утримання, процедури догляду за тваринами, зручні
стійла, якісні корми та вода
— сприяють кращій продуктивності й покращенню якості молока.
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Гумор
Вступайте в
кооператив —

В Азербайджані арештували корову

не пошкодуєте!

В одному з районів Азербайджану
поліцейські затримали корову і
виписали їй протокол за поїдання
дорогих декоративних дерев посаджених перед відділенням поліції.
Власник тварини розповів, що корова
втекла і він її шукав.
Свідки повідомили, що тварина
знаходиться у відділенні поліції. Корову
відпустили лише після того, як було
сплачено штраф. Також селянина
попередили, щоб він більше не залишав
тварину без нагляду. Адже на ці
декоративні дерева витратили багато
грошей і вони не призначені для корму
коровам. Слідчі поліцейського відділу
підтвердили факт «затримання» корови
і сплати штрафу господарем.

— Куме, Ваша корова курить?
— Та ні куме!
— Ну тоді у Вас стайня горить.

В радянські часи беруть інтерв'ю в
знаменитого грузинського дояра:
— Може ваша корова дати 5000
літрів молока в рік?
— Канечно!
— Може ваша корова дати 10000

літрів молока в рік?
— Канечно може!
— А чи може ваша корова дати
15000 літрів молока в рік?
— Канечно може, але це вже буде
чиста вода

Ми працюємо в 17-ти регіонах країни – приєднуйтесь!
За додатковою інформацією завітайте на наш Веб-Сайт:

www.moloko-kraina.com.ua
або звертайтесь до найближчих структурних підрозділів кооперативу:

Дирекція «Конотоп»
41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота, 4
Тел.: (05447) 6-62-40, Моб.: 0 (50) 443-02-75
E-mail: konotop@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Ромни»
Сумська обл., м. Ромни, вул. Київська, 94
Тел.: (05448) 5-31-59, Моб.: 0 (50) 443-02-72
E-mail: romny@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Глухів»
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 43
Тел.: (05444) 2-24-02, Моб.: 0 (50) 443-02-27
E-mail: hlukhiv@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Охтирка»
42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Транспортна, 1-А
Тел.: (05446) 2-48-98, Моб.: 0 (50) 443-01-17
E-mail: okhtyrka@moloko-kraina.com.ua

Представництво «СУМИ»
40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 15
Тел.: (05427) 8-74-93, Моб.: 0 (50) 443-02-79
E-mail: sumy@moloko-kraina.com.ua

Дізнайтеся більше!

Дирекція «Ніжин»
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул, Борзнянський шлях, 68
Тел.: (04631) 4-51-56, Моб.: 0 (50) 443-03-14
E-mail: nizhyn@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ЧЕРНІГІВ»
14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
Тел.: (04626) 7-93-15, Моб.: 0 (50) 443-04-05
E-mail: chernihiv@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Городня»
15100, Чернігівська обл., м. Городня, вул. Комінтерну, 3
Тел.: (04645) 2-10-87, Моб.: 0 (50) 443-02-83
E-mail: gorodnya@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Мена»
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Леніна, 122
Тел.: (04644) 22-22-1, Моб.: 0 (50) 443-03-82
E-mail: mena@moloko-kraina.com.ua
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Розповсюджується безкоштовно

