ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

ІV квартал 2014
Випуск №8

Шановні члени кооперативу

«Молоко-Країна»!

Щиро вітаємо Вас з Новим 2015 роком та
Різдвом Христовим!

ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ

Бажаємо Вам сімейного добробуту, радісних
дитячих усмішок, здоров'я, любові, миру і
процвітання! Нехай Новий рік увійде до Вашої
ЖИТТЯ
оселі добрим і радісним, принесе злагоду і
достаток, натхнення на нові здобутки.
Нехай доля щедро обдаровує всілякими благами,
а друзі та ділові партнери ніколи не
розчаровують!
Успіхів, нових звершень та здійснення
найзаповітніших мрій!
З повагою, Правління СВК «Молоко-Країна»

Кооператив надійно підготувався до зими

С

ільськогосподарський
виробничий кооператив «Молоко-Країна» веде активну
підготовку до зимового періоду.
Найбільша проблема для членів
об’єднання – забезпечити власні
господарства достатньою кількістю
якісних і поживних кормів. Саме на
вирішення цього завдання зосереджені основні зусилля кооперативу. Загальновідомо, що на корми припадає майже 70% витрат в
структурі собівартості виробництва
молока. Навіть народна мудрість
вказує, що молоко в корови на язиці. Тому лише з початку цього року
Фасована макуха на складі кооперативу
членам кооперативу було надано
манітних кормів. Сьогодні наші співробільше 100 безвідсоткових позик на
придбання доїльних апаратів, корів, кор- бітники займаються фасуванням макухи
мів та іншого сільськогосподарського об- в мішки, які найближчим часом буде доставлено безпосередньо у подвір’я члеладнання.
Одним з лідерів серед підрозділів СВК нам кооперативу. Транспортні затрати
«Молоко-Країна» по забезпеченню кор- доволі значні, адже наші члени кооперамами є Дирекція «Ніжин», котра об’єднує тиву проживають в семи районах (Ніжинмайже 800 членів кооперативу, котрі ському, Куликівському, Борзнянському,
утримують понад 1000 корів. Керуюча Бахмацькому, Носівському, Сосницькому,
Дирекцією Білименко Світлана повідо- Коропському) Чернігівської області. Промила, що цього року лише їхній підрозділ те, незважаючи ні на що, вартість макупланує поставити більше 50 тонн різно- хи, яку ми пропонуємо складає лише 2,05

грн. за кг. з урахуванням доставки,
тоді як на ринку селяни змушені
купувати на 20-30% дорожче. Тим
кленам кооперативу, котрі не в змозі відразу оплатити вартість кормів
об’єднання надає безвідсоткові позики.
«Кількість членів кооперативу в
нашому підрозділі постійно зростає, лише цьогоріч до нас вступило майже 100 селян, котрі переконались в надійності і ефективності
об’єднання. Більшість сільських жителів живуть за межею бідності, відсутня постійна робота, тому лише з
розвитком кооперативів вдасться
вирішити це складне соціальноекономічне явище. Окрім соціальних
функцій, кооператив «Молоко-Країна» намагається покращувати якість молока,
встановлюючи молокоприймальні пункти
оснащені холодильним обладнанням й
забезпечуючи своїх членів доїльними апаратами. На мою думку, саме з допомогою
кооперативів буде можливість вбити одним пострілом двох зайців - ліквідувати
сировинну кризу і значно зменшити рівень
безробіття в селах», - зі знанням справи
розповіла Світлана Григорівна.

ТЕЛЕФОНИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ КОМУНІКАЦІЙ
тел./факс: +38 (044) 369-32-87, моб: +38 (067) 434-33-83
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Допомога від кооперативу надходить
постійно і своєчасно

О

кілька років ми чекали
сінь зазвичай в Украремонту покрівлі, адже
їні ознаменована провона
досить
сильно
веденням Днів села,
протікала. Проте через
підведенням підсумків та
нестачу
фінансування
прогнозування результатів
змогли розпочати робона наступний період. Кооти лише в цьому році.
ператив «Молоко-Країна»
Намагались якнайшвидвирішив до Днів села в кільше завершити роботи
кох населених пунктах реадо кінця літа і до початлізувати соціальні проекти.
ку нового навчального
Головне завдання було –
року, щоб наймолодші
ліквідувати найнагальніші
дітки прийшли в відпроблеми в дошкільних
ремонтований будинок,
навчальних закладах. В
а ми не хвилювалися б
підсумку, кооператив спрачерез осінню непогоду.
вився з поставленими задаЩиро дякуємо кооперачами на відмінно!
тиву «Молоко-Країна»,
До початку нового наякий не відмовив нам у
вчального року в дитячодопомозі і виділив кому садочку села Пеньківка
шти на таку необхідну
Томашпільського
району
справу. Надіємось наВінницької області не було
Передача пилолоса в дитячий садочок села Пеньківка
ступного року подібна
вирішено питання з приспівпраця продовжиться
дбанням пилососу. За цю відпоі стане чудовим прикладом для інших
ративу «Молоко-Країна» за своєчасну
відальну справу взявся кооператив і вже
підприємців, які працюють в нашому
допомогу, тепер наші дітки будуть відчерез кілька днів справа була зроблена,
населеному пункті.
почивати в чистих приміщеннях. Надітака необхідна в дитячих приміщеннях річ
Микулин майже унікальне село Поємось започатковану кооперативом
була передана завідуючій дитячого долонського району, адже близько 100%
традицію підтримають інші підприємці,
шкільного навчального закладу.
господарів є членами нашого коопераа об’єднання не зупиниться на досягну–
Представництво
Томашпіль
тиву і тому, коли постало питання кому
тому і продовжить свою соціальну ролише більше року працює в регіоні,
виділяти кошти ми довго не задумуваботу, - підсумувала завідуюча садочком
ми молода, але перспективна та цілелись. Відремонтувати кришу – нелегка і
Паламарчук Оксана.
спрямована організація, яка за такий
клопітка робота, проте ми з нею справиПодібну акцію сільськогосподаркороткий час зуміла якнайкраще себе
лись на відмінно. Перше вересня дітки
ський виробничий кооператив «Молозарекомендувати. Люди нам повірили і
зустрінуть у відремонтованому будинку.
ко-Країна» провів у селі Микулин що на
продовжують приєднуватись, сьогодні
Ми впевнені, що лише з допомогою таХмельниччині. В нас ситуація була доми об’єднуємо майже 200 членів кооких об’єднань, вдасться змінити життя
сить складна, - бідкається голова сільперативу, котрі утримують більше 300
селян на краще.
ської ради Людмила Семенівна, - вже
корів і проживають в Томашпільському, Чернівецькому і Шаргородському
районах Вінницької області. Подібна
ініціатива з придбанням нового, якісного пилососу для дитячого садочка - для
нас не перша і не остання, ми й надалі,
по-можливості, допомагатимемо тим
населеним пунктам в яких працюємо.
Особлива увага буде приділена підростаючому поколінню, адже діти – це
наше майбутнє, тому навчатись та виховуватись вони повинні в чистих, теплих і комфортних умовах, - розповів
директор Представництва Томашпіль
Володимир Ржавічев.
–
Через складну соціально-економічну ситуацію в країні державного
фінансування закладів освіти недостатньо для повноцінного функціонування,
тому ми звертаємось за допомогою до
Відремонтований дах в дитячому садочку села Микулин
приватних структур. Ми вдячні коопе2
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Шановні члени кооперативу, звертаємо Вашу увагу
на недопустимість відправки молока з інгібіруючими
речовинами на переробку!
ПРИЧИНИ ПОТРАПЛЯННЯ ІНГІБІРУЮЧИХ РЕЧОВИН В МОЛОКО:
✓✓ Введення дійним коровам антибіотиків та недотримання термінів виведення їх з організму;
✓✓ Недотримання рекомендацій відносно концентрації миючих та дезінфікуючих засобів;
✓✓ Наявність залишків миючих засобів в молочному обладнанні, порушення режиму промивання.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО:
✓✓ Додавати в молоко формалін, перекис водню, соду, аміак та інші хімічні препарати;
✓✓ Допускати потрапляння в молоко миючих та дезінфікуючих засобів (ретельно полоскайте водою молочний
посуд та фільтруючу тканину після миття і прання);
✓✓ Використовувати воду для миття молочного посуду та фільтруючих тканин з відкритих водойм (річки, озера);
✓✓ Зберігати молочний посуд і фільтруючі тканини на відкритому повітрі (для запобігання потраплянню пилу,
бруду та іншої небажаної мікрофлори);
✓✓ Не дотримуватись періоду виведення з організму при лікуванні протимікробними препаратами (7-14 днів після останнього введення в залежності від препарату, відповідно до інструкції);
✓✓ Застосовувати силос, у якого не було повністю дотримано технології консервації;
✓✓ Застосовувати для лікування фасціольозу (захворювання, що викликається личинками шкірного овода) та
інших захворювань препарати, що містять пестициди. Щоб ці препарати, не потрапляли в молоко, ними слід
обробляти лише уражені місця у дійних корів;
✓✓ Використовувати кормові добавки, які містять протимікробні засоби та стимулятори росту;
✓✓ Використовувати для лактуючих корів комбікорми, призначені для інших видів тварин та інших груп великої
рогатої худоби.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТИ
ВІДПОВІДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ КОМІСІЇ ЄС
№37/2010 ВІД 22 ГРУДНЯ 2009 Р.

Молоко та молочні продукти споживають ваші діти та
онуки. Вміст антибіотиків та інгібіруючих речовин робить
молоко шкідливим і непридатним для споживання людиною, оскільки призводять до:
✓✓ Отруєнь;
✓✓ Алергічних реакцій, зниження імунітету, особливо у
дітей;

№

Фармакологічно
активні речовини

Максимальний рівень
залишку в організмі
тварини

1

Арістолохова кислота і
препарати з неї

Неможливо встановити

✓✓ Розладів та порушень обміну речовин в організмі
людини;

2

Хлорамфенікол

Неможливо встановити

3

Хлороформ

Неможливо встановити

✓✓ Пригнічення кровотворення та функцій печінки (важкі ускладнення з боку кровотворної системи частіше
пов'язані із застосуванням великих доз левоміцетину);

4

Хлорпромазин

Неможливо встановити

5

Колхіцин

Неможливо встановити

6

Дапсон

Неможливо встановити

7

Діметридазол

Неможливо встановити

8

Метронідазол

Неможливо встановити

9

Нітрофурани (включаючи
Неможливо встановити
фуразалідон)

✓✓ Імунодепресій (зниження захисних функцій організму);
✓✓ Дисбактеріозів (порушення природної мікрофлори
захисних функцій організму);
✓✓ Великі дози антибіотиків можуть викликати психомоторні розлади, сплутаність свідомості, зорові і слухові галюцинації, зниження гостроти слуху та зору;

10 Ронідазол

Неможливо встановити

Левоміцетин - синтетична речовина, ідентична природному антибіотику хлорамфеніколу. Антибіотики групи
левоміцетину - Хлорамфенікол, Хлороід, Альфіцетін, Берліцетін, Біофенікол, Хеміцетін, Хлорнітроміцін, Хлороцікліна,
Хлороміцетін, Хлоронітрін, Хлороптік, Клобінекол, Детреоміціна, Галоміцетін, Лейкоміїн, Параксін, Сінтоміцетін, Тіфоміцетін, Тіфоміїн та ін.
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Важливо

Цікаво

Шановні члени кооперативу просимо вас під час отримання
виплат, обов’язково вимагайте від приймальника надання
платіжної відомості для підпису. (Зразок)

▶

Сир – один з найдавніших продуктів харчування, сліди
його наявності були виявлені в єгипетських пірамідах
(3000-2800 до н.е.);

▶

На Кавказі сир вважається збудливим засобом, тому він
незмінно присутній на весільному столі;

▶

Королеві Англії Вікторії в якості весільного подарунка
презентували сир Чеддер, вагою більше 500 кг.

▶

Найбільша голівка сиру була створена в Америці. Вона
важила більше 18 тонн, а її діаметр перевищував 9,5 метрів;

▶

В Італії зрілість головок сиру визначається «Пармськими
слухачами», що б'ють по сиру срібними молоточками;

▶

В середні віки заговорений хліб із сиром давали
підозрюваному, якщо подавиться - значить, винен.

▶

Колекціонування сирних етикеток називається
тіросеміофілією;

▶

У Великобританії щорічно проводиться чемпіонат по
катанню сирних головок;

▶

Стародавні Римляни вважали, що сир корисно
впливає на травлення, також його використовували як
протиотруту;

▶

Під час приготування сиру від руху бактерій в ньому
з'являється особливий газ. Коли газ вивільняється,
газові бульбашки утворюють в сирі дірки, або оченята,
як їх ще називають.

Відновлення молокоприймального
пункту спільними зусиллями

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРАМИ:
+38 (044) 369-32-87, +38 (067) 434-33-83, також завітайте на наш веб-сайт:

або звертайтесь до найближчих структурних підрозділів кооперативу:

Представництво «КИЇВ»
Тел.: (04569) 5-16-84; (067) 550-21-40
E-mail: volodarka@moloko-kraina.com.ua

Представництво «МИРГОРОД»
Тел.: (05355) 4-36-18; (067) 550-21-41
E-mail: myrhorod@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ХОРОСТКІВ»
Тел.: (03557) 5-11-59; (067) 550-21-37
E-mail: khorostkiv@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ДНЄПР»
Тел.: (056) 404-15-67; (067) 550-21-39
E-mail: dniepr@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Славута»
Тел.: (03842) 7-23-19; (067) 550-21-33
E-mail: slavuta@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Синява»
Тел.: (03850) 2-21-90; (067) 50-21-38
E-mail: sinyava@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Полонне»
Тел.: (03843) 3-16-08; (067) 550-21-36
E-mail: polonne@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ЛЬВІВ»
Тел.: (03229) 4-05-01; (067) 550-21-34
E-mail: lviv@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Кам’янець»
Тел.: (03849) 5-13-28; (067) 550-21-35
E-mail: kamianets@moloko-kraina.com.ua

Відповідальний за випуск – Роман Польовий
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Розповсюджується безкоштовно

