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Шановні члени кооперативу

«Молоко-Країна»!

Щиро вітаємо Вас з днем працівника
сільського господарства
У цей святковий день зичимо Вам і Вашим сім’ям
здоров’я, щастя і благополуччя,
ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯМіцного
успіхів у праці та оптимізму у всіх Ваших
справах і починаннях.
Нехай не знають втоми Ваші натруджені руки,
Нехай щедрою буде Ваша життєва нива,
а труди Ваші й надалі збагачують нашу
державу!
З повагою,
Колектив СВК «Молоко-Країна»

Кооператив «Молоко-Країна» вітає
20 000-го члена об’єднання.
За три роки роботи кооператив
«Молоко-Країна» довів свою ефективність та надійність. За рахунок сумлінного виконання обов’язків і обіцянок
об’єднанню вдалось досягти такого переконливого результату. Приємно, що
наша щоденна робота приносить свої
плоди. І вдвічі приємніше, що люди повірили нам, незважаючи на всі перестороги, які виникали з початку створення
такого масштабного, загальноукраїнського проекту.
Двадцятитисячним членом кооперативу «Молоко-Країна» став Василишин Микола Васильович з села Орлинці
Шепетівського району Хмельницької
області. Як справжнього господаря,
керівництво об’єднання зустріло його
в роботі, повертався з поля на власному міні-тракторі. Здивуванню Миколи
Васильовича не було меж, на таку приємну подію він навіть не розраховував.
В подарунок від кооперативу він отримав відповідний диплом, алюмінієвий
бідончик – спеціально призначений для
перенесення молока і зручний господарський халат в якому дружина доїтиме корів.
«Наша невелика сім’я утримує 4 корови. В серпні цього року вступили до

Василишин Микола Васильович

кооперативу - і не шкодуємо. Вже отримали обіцяні 150 грн. на кожну корову
за проведене осіменіння, компенсували
нам диспансеризацію тварин, щомісячно сплачують за мастит. Найближчим
часом плануємо придбати з допомогою

кооперативу доїльний апарат лише за
2950 грн. Адже як не шукали, а на ринку виходить дорожче. В майбутньому
розширюватимемо своє господарство,
хочемо придбати ще кілька корів. Якщо
виникне потреба, обов’язково звертатимемось за безвідсотковою позикою
до кооперативу», - розповів свої плани
Микола Васильович.
«Двадцять тисяч членів кооперативу, це звичайно значна цифра в масштабах нашої країни. Ми дуже раді цій
події. Таке досягнення означає, що кооператив позитивно впливає на життя
всіх членів об’єднання. З нашою допомогою люди відчули реальну підтримку,
збільшили свій дохід, покращили якість
виробництва молока. Ми й надалі продовжуватимемо працювати з людьми,
консультуючи їх, надаючи необхідні для
розвитку інструменти. Наша місія не змінюватиметься. Професіоналізм, чесність
та відкритість стануть тими факторами, з
допомогою яких ми досягатимемо нових
рекордів. Зі своєї сторони обіцяємо, що
кооператив й надалі буде активно розвиватись, радуючи новими можливостями і дружньою підтримкою», - зазначила голова СВК «Молоко-Країна» Тетяна
Панцюк.
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Кооператив – надійна опора і підтримка
для сільських жителів
Сумщина завжди була і залишається одним з лідерів виробництва молока
в Україні. Сприяє цьому, в першу чергу,
зручне географічне розташування з великою кількістю зелених пасовищ та низка
молокопереробних підприємств. Недарма
цей регіон вважається пріоритетним для
Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Молоко-Країна».
В п’яти районах Сумської області
успішно працює Дирекція «Конотоп»
СВК «Молоко-Країна». Чи є проблеми в
кооперативу, як вони вирішуються на
практиці розповіла начальник виробничого відділу Дирекції - Гуркова Олена
Олексіївна.
«До складу Дирекції «Конотоп» входить більше 1100 членів об’єднання,
які утримують понад 1600 корів. Протягом цього року нами було надано більше 30-ти безвідсоткових позик на суму
понад 100 000 грн. Зокрема, члени кооперативу придбали 10 доїльних апаратів, 15 високопродуктивних корів та
значну кількість кормів. Робота в цьому
напрямку не зупиняється, адже людям
вигідно звертатись до кооперативу
за фінансовою підтримкою. Протягом
трьох років роботи, ми зарекомендували себе надійним і передбачуваним
партнером для селян. Підтвердження
цьому – постійне зростання кількості членів об’єднання. Ми працюємо на
принципах чесності, відкритості і справедливості. Вступ, як і вихід з кооперативу – добровільний. Члени об’єднання
вчасно отримують всі передбачені
договором виплати - орендну плату,
компенсацію за осіменіння, диспансеризацію та мастит. В осінню пору намагаємось допомогти з кормами, поставляючи сіно, пшеницю, макуху, овес за
вигідними цінами. Надіємось, що наші
послуги будуть розширюватись, а люди
з розумінням та підтримкою ставитимуться до такої форми об’єднання» відзначила Олена Олексіївна.
В великому населеному пункті Слобода, що розташований в Буринському районі, проживає Михайлик Валентина Григорівна – член кооперативу з трирічним
стажем. Вдвох з чоловіком вони пораються зі всім великим господарством, навіть
на роботу встигаю ходити – запевнила
господиня. Старший син уже навчається в
Сумському медичному університеті, тому
кошти для сім’ї конче необхідні. Основний
дохід місцеві жителі отримують від виробництва та продажу молока, тому корів
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Михайлик Валентина

у селі багато, кожна сім’я утримує по двітри тварини, а деякі навіть по п’ять.
«В кооперативі «Молоко-Країна» ми
перебуваємо вже близько трьох років.
Наша сім’я утримує дві корови, але планує придбати найближчим часом ще одну.
Про кооператив не можу пригадати ніякого негативу. Тут працюють справедливі і
чесні люди, котрі відповідають за свої дії і
вчинки. Ми переконались, що кооператив
вчасно і в повному обсязі сплачує за оренду корови 200 грн в рік, компенсує витрати на осіменіння в сумі 150 грн за одну
ВРХ. За ветеринарні послуги і мастит кооператив сплачує за нас через ветеринарну
лікарню, а ми на це коштів не витрачаємо.
Раніше в нас навіть за аналізи по жирності брали гроші, але з появою кооперативу
ця послуга стала також безкоштовною» запевнила господиня.
«Минулого року наша сім’я брала в
кооперативі «Молоко-Країна» 5000 грн
безвідсоткової позики на придбання корови. Виплатили ми її швидко, протягом
п’яти місяців, не сплативши при цьому
жодних відсотків. Ту ж саму процедуру ми повторили при купівлі доїльного
апарату, взявши дві тисячі в позику. Таким сервісом надзвичайно задоволені.
А з доїльним апаратом відразу відчули
полегшення в роботі та економію часу.
Цього року, за сприяння кооперативу,
який домовився з місцевим фермером,
нам на кожну корову безкоштовно дали

по великому тюку соломи. Найближчим
часом плануємо придбати ще одну корівку, надіємось і цього разу кооператив нам не відмовить і надасть безвідсоткову позику. Нам вигідніше взяти ці
кошти в кооперативі, ніж у банку, якому
потрібно буде повертати немалі відсотки. Побоювання та перестороги нас не
хвилюють, в чесності кооперативу переконуємось уже не один рік. Але головний запобіжник від будь-яких проблем
– це підписання чіткого і зрозумілого
договору. В ньому чорним по білому
написано, що корова залишається у нашій власності, як і новонароджений молодняк. Кооператив лише орендує у нас
корову, так як орендують наші земельні
паї місцеві фермери» - підсумувала Валентина Григорівна.
Приймальником молока в селі Слобода працює справжній фахівець - Синенко
Людмила Миколаївна. Вона й підтвердила, що в населеному пункті всі вступили до кооперативу «Молоко-Країна»,
сьогодні це 45 чоловік, котрі утримують
майже 100 корів. Провела вона й екскурсію по відремонтованому з допомогою кооперативу молокоприймальному
пункті, який оснащено всім необхідним
для приймання, охолодження, відбору
аналізів та відправки на підприємство
молока. Велика заслуга в цьому голови
сільської ради, який постійно сприяв у
роботі, надавши відповідне приміщення. Активно допомагала місцева влада й
під час зимових снігопадів, освітлюючи і
очищуючи від заметів вулиці.
Маємо надію, що саме в таких комфортних умовах буде розвиватися кооперативний рух по всіх регіонах країни,
приносячи користь кожному селянину і
місцевій громаді загалом.

Синнко Людмила
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Поради спеціаліста: Вплив маститу на якість молока
Мастит – це запалення молочної
залози корови, яке розвивається внаслідок дії механічних, термічних та біологічних факторів і характеризується
патологічними змінами у тканинах
молочної залози. Ця хвороба безпосередньо впливає на продуктивність
корови, рентабельність господарства
та якість молока. За даними багатьох
спеціалістів, захворювання корів на
мастит охоплює від 21 до 70% тварин,
а 8-16% корів хворіють цим недугом
два і більше разів впродовж періоду
лактації. Найбільший ступінь ураження корів маститом спостерігається в
осінньо-зимову і весняну пори року.
Така сезонність частоти виникнення
маститу обумовлена погіршенням природо- кліматичних умов восени та взимку, переходом від літнього утримання
до стійлового зимового, а також зміню
типу і рівня годівлі тварин й іншими чинниками, які негативно впливають на загальний стан організму і локальну стійкість молочної залози. Мастит необхідно
розглядати як одну із найбільш серйозних проблем у молочному тваринництві.
Захворювання набуло поширення в усіх
країнах світу і особливо в державах
пост- радянського простору.
Неважко зрозуміти, що молоко,
яке отримується від хворої маститом
корови - не найкращої якості. Вим’я
цих тварин заражене інфекційними
бактеріями, а продуктивність і якість
молока знижується, навіть якщо все
виглядає нормально. В такому молоці
міститься велика кількість бактерій,
які впливають на смак та термін придатності молока. Ці бактерії можуть
стати причиною захворювань людей,
які вживають сире молоко.

Мастит спричиняє попадання на
вим’я бактерій. Чим більше бактерій – тим складніша форма маститу.
Якщо під час доїння на кінцях дійок
залишається багато бактерій, значно
збільшується ризик того, що вони попадуть в середину. Тому й так важливо мити і витирати вим’я перед і після
доїння. Деякі бактерії живуть на руках
оператора особливо на обвітреній
шкірі і відкритих ранах. Пам’ятайте,
чим більше бактерій на ваших руках,
тим вищий ризик попадання їх на
вим’я корови.
Також небезпечні бактерії живуть
на шкірі вимені і в молоці хворих корів. Тому вони можуть переноситись
від однієї до іншої корови при використанні одного рушника для двох
корів.

Субклінічний мастит
Мастит неможливо помітити без
проведення спеціального аналізу. На
цій стадії захворювання присутнє невелике, непомітне оку запалення молочної залози, молоко ж при цьому виглядає якісним. Субклінічний мастит
не діагностується за зовнішніми ознаками. Для його діагностики потрібно
лабораторне дослідження - підрахунок соматичних клітин (SCC) і аналіз
на каліфорнійський мастит (CMT). Субклінічний мастит може розвинутися в
клінічний протягом короткого (кілька
годин) або тривалого (кілька місяців)
часу, а може вилікуватися сам по собі.
Залежно від того, який збудник присутній в стаді. Субклінічний мастит зустрічається в 2 - 20 разів частіше, ніж
клінічний.

Клінічний мастит
Клінічний мастит можна легко помітити. Молоко стає неякісним, виділяється грудками і пластівцями, але
вим’я виглядає нормально. Згустки є
скупченнями залишків тканини, лейкоцитів і білків. У більшості випадків клінічний мастит протікає негостро. У багатьох господарствах він часто навіть
не діагностується. При помірному клінічному маститі змінюється зовнішній
вигляд молока, а запалення на вимені
виражається в почервонінні, отвердінні, підвищенні температури, набуханні
і хворобливості його ділянки.
Набряк викликаний згустками,
блокуючими молочні канали і не дають тим самим рідини проходити з
альвеол. Альвеоли набрякають, і виробництво молока знижується. Надходження з крові різних речовин
також збільшує запалення. При важкому клінічному маститі молоко може
ставати водянистим, з домішками
крові, або виглядати як сироватка
крові, а його об’єм різко зменшується. Інфекція може викликати також
зниження рівня кальцію в крові, у корів при цьому з’являються симптоми
гіпокальцемії (молочної лихоманки).
Цей тип маститу часто називають
токсичною маститом, або ендотоксичний шоком, оскільки при ньому виражені симптоми інтоксикації. Токсини,
з’являючись всередині альвеол, поширюються через кров по всьому тілу.
Для
профілактики
маститу
обов’язково мийте вим’я корови теплою водою з милом та витирайте
вим’я чистим рушником. Також постійно проводьте дезінфекцію доїльного
обладнання антисептичними засобами.

Пам’ятайте!
чим більше бактерій на
ваших руках, тим вищий
ризик попадання їх на
корову

Виявлення субклінічної форми
маститу

Ознаки клінічної форми маститу
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Гумор
Корова дуже любила молоко, але не
дотягувалася!

Продам унікальну корову. Вона вим’ям
вміє дулі показувати!

Учитель історії в сільській школі, якому
учні щороку копали картоплю, вирвав з
усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у 1861 році.

Краще б я
вступила до
кооперативу

Чим ближче живе бабуся, тим товстіші
онуки.

На ринку:
- Дядьку, а скільки літрів молока дає ця
корова?
- Ані краплі.
- Навіщо ж ви її утримуєте?
- Ми її утримуємо, тому що це бичок!

В селі на дискотеці:
Хлопець: «Танцюєш?»
Дівчина: «Ні»
Хлопець: «То ходімо поможеш корів
подоїти»

Як Вам вдається отримувати від корови
100 літрів молока?
– Вся справа у ласці. Заходжу до неї і
ласкаво запитую: «Що у нас сьогодні,
молоко чи яловичина»?

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

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

