ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Лютий-Березень 2014
Випуск №6

Теплі подарунки до 8 березня
приймальницям кооперативу

Нудьга Зоя с. Анастасівка

Більшість співробітників СВК «Молоко-Країна», які безпосередньо забезпечують прийом, проводять аналізи та
відправляють молоко на переробку – це
представниці прекрасної половини людства. Щоб максимально забезпечити
комфортні умови роботи правління кооперативу прийняло рішення забезпечити таких працівників теплими, зручними,
фірмовими жилетами. Розпочалася акція з найбільшого структурного підрозділу об’єднання – Дирекції «Ромни».
«Працюємо ми в надзвичайно складних погодних умовах. Осінні дощі, зимові заметілі, весняні заморозки – ось
з якими природно-кліматичними катаклізмами приходиться зіштовхуватися
в щоденній роботі. Коли взимку морози
доходять до -20°С, то лиш куртка і светр
не допомагають, потрібно додатково
одягати інші теплі речі. Навіть влітку

Деркач Наталія с. Пустовітівка

приймальнику молока не завжди тепло
і зручно, адже виїжаємо на маршрут о
5-6 годині ранку, коли температура повітря не перевищує 5-10 °С. Тому жилет
якнайкраще підходить на всі випадки
життя, як взимку так і влітку. Зимою
будемо одягати його під теплу куртку,
а весною, осінню і влітку носитимемо
зверху. Крім цього жилет надзвичайно практична річ, він простий, легкий
і надзвичайно компактний, а блискавка під шию – надійно захищатиме нас
від вітру. Ми щиро вдячні кооперативу
про турботу. Це ще одне підтвердження тому, що об’єднання «Молоко-Країна» надійний партнер і турботливий
господар – підсумувала приймальниця
с. Анастасівка Зоя Анатоліївна
Голова кооперативу Тетяна Панцюк відзначила, що це лише перший
крок і на досягнутому зупинятись не

Матюшенок Марія с. Басівка

будемо. Поступово всі приймальники
молока, які працюють в кооперативі
будуть забезпечені таким необхідним
елементом одягу. Адже це не лише
зручність, це ознака корпоративного
стилю об’єднання. Ми, як найбільший
сільськогосподарський
кооператив
України маємо бути еталонним прикладом для всієї галузі. Корпоративний
стиль - важлива складова іміджу будьякої солідної компанії. Невід’ємною
частиною корпоративного стилю є фірмовий одяг, уніформа, яка відрізняє
працюючих у фірмі співробітників, підкреслює їх єдність, зміцнює командний
дух, дає можливість відрізнити їх від
конкурентів. Саме такі позитивні якості має формувати кооператив, адже це
добровільна форма об’єднання людей,
які прагнуть позитивних змін в своїй
країні.
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«Співпраця з кооперативом «Молоко-Країна»
нас повністю влаштовує»

Розгрузка кормів для членів кооперативу

«Вступили ми до кооперативу більше трьох років тому, з
самого початку створення об’єднання в нашому селі. Були в
цьому ділі одні з перших, тому побоювання і сумніви в правильності вибору не полишали нас довгий час. Лише згодом,
певно через півроку перестороги пройшли. Сьогодні ми вже
нічого не боїмося, адже ні корів, ні телят ні іншої власності
у нас ніхто не забрав, проте допомогу надали суттєву. Ми з
чоловіком утримуємо в господарстві 4 корови, всі вони передані в оренду до кооперативу. За це протягом року отримуємо близько 2000 грн різноманітних виплат і компенсацій.
«Молоко-Країна» сплачує 200 грн за утримання однієї корови
в рік, 150 грн компенсується за осіменіння, близько 140 грн
кооператив перераховує у місцеву ветеринарну лікарню, тому
диспансеризацію і дослідження на мастит ми не сплачуємо» запевнила Вікторія Володимирівна.
«Проте це лише прямий дохід членів кооперативу. Крім
цього об’єднання надало можливість придбати зручний і
ефективний доїльний апарат всього лише за 2900 грн, коли
подібний у райцентрі коштує майже 4000 грн. Окремо хочу
наголосити на тому, що утримання чотирьох корів потребує
великої кількості кормів – і тут ми без підтримки кооперативу
не змогли обійтися. Так лише за останні кілька місяців нам доставили прямо додому понад 500 кг макухи за значно меншою
ціною ніж на ринку. Постійно пропонуються безвідсоткові позики на придбання ВРХ, проте нам поки що вистачить, були б
сили з цим господарством впоратись. Загалом, співпраця з кооперативом «Молоко-Країна» нас повністю влаштовує. Тут ми
відчуваємо реальну підтримку і впевненість у завтрашньому
дні. Надіємось кооператив і надалі буде з нами співпрацювати і збільшувати наш дохід» - підсумувала пані Вікторія.

К

інець зими початок весни – критичний момент в кормозаготівлі, адже старі запаси підготовлені в осінній період закінчуються, а нових ще немає. Більшість населення,
яке утримує корів пенсійного або передпенсійного віку, немає
ні фізичних ні технічних засобів забезпечити «Берізок» і «Квіток» повноцінним харчем на всю зиму. Стабілізувати ситуацію
вирішили в кооперативі «Молоко-Країна», забезпечивши членів об’єднання кормами за меншими ніж на ринку цінами.
Лідером в цьому плані виступило Представництво «Суми».
Тут швидко налагодили зв’язки з постачальниками, домовились про гуртові ціни і забезпечили відповідний транспорт
для доставки кормів безпосередньо в домогосподарства членам кооперативу. Начальник виробничого відділу Олександр
Писарев підтверджує, що лише за минулий місяць членам
об’єднання було передано більше 70 тонн кормів (макуху сиродавлену, жом сухий, кукурудзу…) , а до кінця березня плануємо
доставити ще 20 тонн. Крім цього в 2013 році з допомогою кооперативу члени об’єднання придбали 7 доїльних апаратів за ціною 2900 грн. Загалом протягом 2013-2014 року на придбання
ВРХ, доїльних апаратів та кормів нами було виділено понад 350
тис. грн., в сучасних складних умовах це значна сума.
Для більшої переконливості та підтвердження слів пана
Олександра ми поїхали селами Сумської області де відбувалось чергове розвезення кормів. Біля одного з доглянутих
подвір’їв у селі Миропілля Краснопільського району нас зустріла молода жінка – Черемісіна Вікторія Володимирівна.
Господиня з задоволенням вирішила поділитись з нами своєю
історією вступу та перебування в кооперативі.
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Черемісіна Вікторія Володимирівна с. Миропілля
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«Молоко у корови на язиці»

Голуб Марія с. Плоска,
Хмельницька область

Радченко Оксана с. Миропілля,
Сумська область

Степанова Катерина с. Піски,
Чернігівська область

З настанням осінньо-зимового періоду в селян настає найбільш відповідальний час. Велика рогата худоба - один з тих
видів тварин, до утримання яких взимку
потрібно поставитися найбільш уважно.
Основна проблема - забезпечити ВРХ на
всю зиму різноманітним повнораціонним
кормом. З цим завданням кооператив «Молоко-Країна» намагається справлятися
якомога краще, знаходячи оптимальні варіанти співвідношення ціни і якості. Адже
не всі члени об’єднання мають відповідну
техніку і фізичні можливості для заготівлі
достатньої кількості сіна, соломи, буряків…
Шокутько Надія Миколаївна з сумом в
очах підтверджує тезу, що самостійно звичайному селянину забезпечити повноцінний корм для корови майже неможливо.
«Я проживаю сама і в зв’язку з нестачею
кормів утримую лише одну корову, хоча
за відсутності цієї проблеми, змогла б і з
двом справитись. В літній період значно
простіше, корів виганяємо на сільське
пасовище, там зелений корм – трава. Але
з приходом осені ситуація змінюється
– потрібно думати про зимівлю і забезпеченням кормами. І тут одним сіном не
обійтися, потрібен буряк, силос, кукурудзяні стебла, зерно, висівки, соняшникова
макуха і комбікорми. Якщо такий раціон
забезпечити, то буде вам і відповідний
рівень продуктивності корови. Як кажуть
в народі, - «у корови молоко на язиці».
Нещодавно нам кооперативом «МолокоКраїна» було запропоновано придбати соняшникову макуху дешевше ніж на ринку
і з безкоштовною доставкою. Я звичайно
погодилась. Адже нам пропонують за 1,9
грн за кілограм, тоді як в райцентрі від 2,5
грн за кілограм і за доставку в село приходиться платити. Макуха ж, як відомо,
позитивно впиває на збільшення надою
молока, покращує його якість і збільшує
жирність.
Голова кооперативу Тетяна Панцюк
також впевнена в результативності дій
об’єднання. Кооператив «Молоко-Країна»
й надалі планує збільшення асортименту
кормів, розширювати регіони поставок та
максимально зменшувати ціни. Рахувати
ефективність і переваги роботи необхідно
від ясел з кормами. Адже, якщо годівля
збалансована і поживна це додає продуктивності. Одне слово, якщо годуєш корову
наче козу – стільки ж і отримуватимеш молока. Кооператив з таким станом речей не
згоден, адже ефективність нашої роботи
і добробут кожного члена об’єднання напряму залежать від кількості виробленого
молока.

Магирчук Галина с. Красносілка,
Хмельницька область

Скрипка Надія с. Лукашівка,
Чернігівська область

Шокутько Надія с. Слоут,
Сумська область
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Гумор
В мене
смачніше!!!

Цікаво
▶ З 10 літрів молока можна зробити кілограм сиру;
▶ Молоко на 85-95% складається з води, інші 5-15% це
вітаміни, білки, вуглеводи і жири;
▶ Молоко вперше стали упаковувати в паперові пакети в
1964 році;
▶ Молоко піниться із-за змісту в нім білка;
▶ До розвитку доїльних установок в 1894 році, фермери
доїли близько шести корів в годину. Сьогодні середній
фермер доїть більше 100 корів в годину.
▶ Пастеризації молока почалося у кінці 1800-х, що
допомогло уникнути багатьох епідемій.
▶ Під час переходу на літній час у корів зменшуються
надої молока.
▶ Кожну хвилину щелепи корови роблять від 30 до 90 рухів.
▶ За добу корови виділяють від 90 до 190 літрів слини,
необхідної для пережовування.

Фермер каже новому робітникові:
– Пішли, я покажу тобі, як потрібно доїти корову.
– Може мені краще розпочати з теляти?

Які головні проблеми стоять
перед нашим сільським господарством?
Їх зазвичай чотири: зима,
весна, літо і осінь.

▶ Корови чітко дотримуються на пасовищі 8-годинного
«робочого дня» - решту часу бродять по териорії,
пережовують жуйку, відпочивають.
▶ Під час довгих плавань в середні віки моряки брали на
борт кіз, щоб пити свіже молоко.

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

або звертайтесь до найближчих структурних підрозділів кооперативу:

Дирекція «Ніжин»
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Борзнянський шлях, 68
Тел: (04631) 4-51-56; Моб: (067) 550-21-25
E-mail: nizhyn@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Городня»
15100, Чернігівська обл.,
м. Городня, вул. Комінтерну, 3
Тел: (04645) 2-10-87; Моб: (067) 550-21-27
E-mail: gorodnya@moloko-kraina.com.ua
Представництво «СУМИ»
40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 15
Тел: (05427) 8-74-93; Моб: (067) 550-21-29
E-mail: sumy@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Конотоп»
41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. М. Немолота, 4
Тел: (05447) 6-62-40; Моб: (067) 550-21-28
E-mail: konotop@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Ромни»
42005, Сумська обл, м. Ромни, вул. Київська, 94
Тел: (05448) 5-31-59; Моб: (067) 550-21-30
E-mail: romny@moloko-kraina.com.ua
Представництво «ЧЕРНІГІВ»
14000, м. Чернігів, вул. Любецька, 76
Тел: (04626) 7-93-15; Моб: (067) 550-21-26
E-mail: chernihiv@moloko-kraina.com.ua

Дізнайтеся більше!

Дирекція «Мена»
15600, Чернігівська обл.,
м. Мена, вул. Леніна, 122
Тел: (04644) 22-22-1; Моб: (067) 550-21-24
E-mail: mena@moloko-kraina.com.ua

Відповідальний за випуск – Роман Польовий
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Дирекція «Глухів»
41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Індустріальна, 43
Тел: (05444) 2-24-02; Моб: (067) 550-21-31
E-mail: hlukhiv@moloko-kraina.com.ua
Дирекція «Охтирка»
42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Транспортна, 1-А
Тел: (05446) 2-48-98; Моб: (067) 550-21-32
E-mail: okhtyrka@moloko-kraina.com.ua

Розповсюджується безкоштовно

