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В віддаленому районному центрі 
Липовій Долині, що на Сумщині від-
булась довгоочікувана подія.  Голова 
Сільськогосподарського виробничого 
кооперативу «Молоко-Країна» вручив 
головному лікарю Липоводолинської 
районної лікарні сертифікат на суму 25 
тисяч гривень. Ці кошти буде викорис-
тано на придбання нового медичного 
обладнання для цього лікувального 
закладу.  

«В Липоводолинському районі жи-
вуть і працюють майже 1000 членів ко-
оперативу, котрі щоденно потребують 
якісного ме-
дичного об-
слуговування. 
Нове облад-
нання, при-
дбане для 
районної лікарні дозволить надавати 
допомогу пацієнтам на кращому рівні і в 
комфортніших умовах. Сучасна медици-
на має в своєму арсеналі чудові і розумні 
прилади для діагностики, лікування, під-

тримки життєдіяльності хворих, лабора-
торних досліджень і багато чого іншого. 
Вони можуть забезпечувати дуже високу 
якість лікування, проте часто коштують 
дуже дорого і не завжди оплачуються з 
державного бюджету. Багато лікарень 
не можуть дозволити собі оснащення 
сучасним медичним обладнанням. Тому 
кооператив «Молоко-Країна» вирішив 
виділити благодійну допомогу Липово-
долинській лікарні, підтверджуючи прі-

ори тетн і с ть 
соціальної по-
літики в рам-
ках діяльності 
об’єднання», 
– зазначив го-

лова СВК «Молоко-Країна» Володимир 
Стрігунов.

«Кошти, котрі виділив СВК «Молоко-
Країна» будуть потрачені на придбання 
медичного обладнання для лабораторії, 

дитячого та акушерсько-гінекологічно-
го відділення. Зокрема буде придбано: 
фотоколориметр – пристрій для виміру 
концентрації речовин в розчинах, який 
відсутній у нашій лабораторії. Вже заку-
плено діатермокоагулятор, якого в нас 
не було вже три роки і протягом цього 
часу жінки з Липової Долини і з усього 
району були змушені їздити лікуватись у 
Суми. Також придбано пульсоксиметр і 
сумку-холодильник, яка нам конче необ-
хідна для перевезення щеплювального 
матеріалу. Наша районна лікарня розра-
хована на 117 стаціонарних місць і 150 
відвідувань амбулаторно-поліклінічної 
допомоги у зміну. До нас приїжджають 
на лікування з навколишніх сіл, отриму-
ючи консультативну, профілактичну і не-
відкладну медичну допомогу. Ми вдяч-
ні кооперативу «Молоко-Країна», який 
відразу відгукнувся на наше прохання 
по вирішенню проблем, котрі накопи-
чувались роками. За бюджетні кошти 
придбати це обладнання ми не мали 
можливості, єдиний вихід – надання без-
поворотної спонсорської допомоги. На-
діємось в майбутньому, наша співпраця 
з кооперативом буде продовжуватись 
задля покращення здоров’я населення 
всього Липоводолинського району», – 
впевнено відмітив головний лікар Липо-
водолинської центральної лікарні Олек-
сій Бадіон.

Приємні слова вдячності кооперати-
ву «Молоко-Країна» висловив заступник 
голови районної державної адміністра-
ції Ігор Федорович Лагуша та  Кравченко 
Лідія Іванівна – районний акушер-гіне-
колог з 35 літнім стажем, яка відзначи-
ла, що обладнання стане в пригоді під 
час лікування хворих хірургами й отола-
рингологами. 
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Кооператив зробив подарунок для 
жителів Липоводолинського району

Вручення сертифікату на суму  
25 тисяч гривень головному лікарю 
Липоводолинської районної лікарні

Кошти, котрі виділив СВК «Молоко-
Країна» будуть потрачені на 

придбання медичного обладнання

ФАКТ
В Сполучених Штатах 
молочні кооперативи 

контролюють 
близько 80% 

виробництва молочних 
продуктів
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Заготівля кормів в розпалі

Сільськогосподарський виробничий 
кооператив «Молоко-Країна» продовжує 
активно виконувати свої зобов’язання 
перед членами об’єднання. Лише за 
липень-серпень цього року було нада-
но більше 200 безвідсоткових позик 
на придбання доїльних апаратів, корів, 
кормів та іншого сільськогосподарсько-
го обладнання. З приходом осені, голо-
вне занепокоєння в селян викликає за-
готівля кормів, адже, як кажуть в народі 
– «молоко в корови на язиці».   Загаль-
новідомо, що на корми припадає майже 
70% витрат в структурі собівартості ви-
робництва молока. 

В Дирекції «Мена», яка об’єднує по-
над 1300 членів кооперативу, котрі 
утримують більше 1500 корів в семи 
районах Чернігівської області (Менсько-
му, Щорському, Крюківському, Сосниць-
кому, Коропському, Семенівському та 
Новгород-Сіверському) з приходом се-
зону стартував гарячий період заготівлі 
кормів для членів об’єднання. Керуючий 
Дирекцією «Мена» Школьний Віталій 
Іванович повідомив нам, що цього року 
лише їх дирекція планує поставити біль-
ше 100 тонн кормів. Це зокрема: овес, 
макуха, кукуру-
дза, жом, пше-
ниця. Сьогодні 
наші співробіт-
ники займаються 
погрузкою вівса, 
який завтра уже 
буде доставле-
ний в фасова-
ному вигляді у 
подвір’я членам кооперативу. Для зруч-
ності, ми виділяємо безвідсоткові пози-
ки тим членам, котрі не в змозі оплатити 
відразу. Ціна вівса який ми пропонуємо 
всього 1,5 грн. за кг. з урахуванням до-
ставки, тоді як на ринку селяни змушені 
купувати на 20-30% дорожче. 

«Дирекція «Мена» – великий струк-
турний підрозділ кооперативу «Молоко-
Країна» який користується популярністю 
і авторитетом серед місцевого населен-
ня. Підтвердженням цьому є те, що про-
тягом цього року в кооператив вступило 
майже 400 нових членів. На сьогодні 
більшість сільських жителів безробітні і 
живуть за межею бідності, тому, на мою 
думку, лише з розвитком кооперативів 
вдасться вирішити це складне соціаль-
но-економічне явище. Крім соціальних 
функцій, кооператив «Молоко-Країна» 
старається покращувати якість молока, 
встановлюючи холодильне обладнання 
й забезпечуючи своїх членів доїльними 

апаратами. Також на території нашого 
району проживають сім’ї, які згодні ство-
рювати власні сімейні  ферми з допомо-
гою нашого кооперативу. Я вважаю що, з 

допомогою кооперативів вдасться вбити 
двох зайців – ліквідувати сировинну кри-
зу і значно зменшити рівень безробіття в 
селах», – зі знанням справи розповів Ві-
талій Іванович.

 «Вступити до кооперативу «Молоко-
Країна нескладно, потрібно лише напи-
сати відповідну заяву. Проте після всту-
пу кожен член об’єднання отримує цілий 
ряд переваг. Це й виплата за оренду 
корови в розмірі 200 грн. за рік пере-
бування в кооперативі, компенсація за 
осіменіння – 150 грн., сплата витрат на 
щеплення і мастит. Ще одна з найваж-
ливіших переваг, це надання безвідсо-
ткових позик на доїльні апарати, корови 
та корми терміном до 6-ти місяців. Лише 
за 2013 рік Дирекція «Мена» надала 30 
позик на різні потреби, а минулого року 
ми видали майже 230 тонн високоя-
кісних кормів за нижчими ніж на ринку 
цінами», – впевнено відповів менеджер 
кооперативу. 

Неповні три роки роботи зі створення 
кооперативів – зовсім невеликий термін. 
За цифрами зростання членства у коопе-
ративі, стоїть щоденна напружена робота, 
у якій, крім успіхів, трапляються і невдачі, 
з яких робляться висновки. Нова робота – 
створення кооперативів була розпочата з 
нуля. Багато селян сумнівалися в чесності 
таких нововведень. Проте з часом, коо-
ператив довів свою ефективність. Однак, 
щоб відбулися помітні зміни не тільки в 
кишені у селянина-члена кооперативу, 
а й у самому селі, потрібен час. З впев-
неністю можна сказати, якщо кількість 
членів кооперативу буде збільшуватись, 
ефективність їхньої праці покращуватись, 
а заробітки зростатимуть – це неодмінно 
відчує кожен член об’єднання. Адже ми 
на досягнутому зупинятись не будемо», 
підсумував Віталій Іванович.

Протягом липня-серпня цього року кооператив 
«Молоко-Країна» надав 200 безвідсоткових 
позик на загальну суму 800 тисяч гривень. 

Зокрема: 90 на придбання корів, 70 на доїльні 
апарати та 40 на закупівлю кормів.

Школьний Віталій Іванович,  
керуючий Дирекцією «Мена» 
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Генетичний потенціал, умови годів-
лі та утримання – це фактори, що безпо-
середньо впливають на продуктивність 
корів. Щоб виробляти молоко, організм 
корови має отримувати необхідні речо-
вини в певному співвідношенні. Году-
вання корів має бути організовано так, 
щоб тварини отримували ці речовини в 
належному обсязі. На практиці ж час-
то корми не досить поживні, і корова 
використовує ресурси свого організму 
для виробництва молока, таким чином, 
виснажуючи його. Тому організація го-
дівлі корів – дуже важливе питання в 
молочному тваринництві.

Для того щоб отримати високі на-
дої молока вирішальне значення 
має достатня і якісна годівля ко-
рови. При складанні раціону для 
дійної корови слід брати до уваги 
її живу вагу, добовий удій та жир-
ність молока. Травний апарат ВРХ 
влаштований таким чином, що 
може споживати і перетравлювати ве-
лику кількість корму. Дійна корова за 
добу споживає майже 70 кг кормів. 

Основу раціону в стійловий пері-
од повинні становити грубі й соковиті 
корми – сіно, силос, коренеплоди, сі-
наж. При годуванні дійних корів, осо-
бливо з великим удоєм, їм необхідно 
давати комбікорми. Якщо високопро-
дуктивну корову годувати тільки гру-
бими і соковитими кормами, обсяг 
раціону буде занадто великий, і вона 
не зможе з’їсти все. Разом з тим, при 
згодовуванні великої кількості кон-
центратів (концентратний тип годівлі) 
у корів порушується обмін речовин, 
з’являється остеомаляція (захворю-
вання кісткової тканини), погіршуєть-
ся травлення.

Крім годівлі потрібно не забува-
ти про забезпечення корів водою. 
Пам’ятайте, близько 85-90% молока 
становить вода. Для отримання якіс-
ного молока напувати тварин слід 
якісною водою без сторонніх запахів, 
присмаків. У разі забезпечення якіс-
ною водою тварини будуть більше 
пити, даючи більші надої молока. Це 
просто і одночасно дуже важливо. 
Для засвоєння одного кілограма су-
хого корму корові потрібно випити до 
5 літрів води. Для продукування од-
ного літра молока необхідно випити 
не менше 3 літрів води. Тобто високо-
продуктивній корові щодня необхідно 

близько 150 літрів чистої води. Фізіо-
логічно корови п’ють воду швидко — 
до 20 літрів за хвилину. У разі меншої 
швидкості подачі води корова змуше-
на буде пити менше і довше, що при-
зведе до зменшення надоїв.

Велика частина кормів, що йдуть 
худобі, особливо солома, полова, кар-
топля, турнепси і тому подібне, порів-
няно бідні азотистими речовинами. 
Це приводить до ускладнень з засво-
єнням безазотних речовин, особливо 
клітковини. Завдяки додаванню в 
корм макухи (макуху згодовують всім 
видам тварин в сухому або запаре-
ному вигляді, в суміші з іншими кор-
мами), можна з вигодою згодовувати 
найважчі для травлення корми, такі 
як солому, суху траву та ін.

Соняшникова макуха містить ба-
гато жиру (9- 10 %), який є важливою 
живильною речовиною. Разом з азо-
тистими речовинами він бере участь 
в утворенні і відновленні клітин в 
тваринному організмі, сприяє мно-
женню маслянистих частин в молоці 
і, нарешті, відкладатися в тваринному 
організмі. Тому додавання його в об-
сязі 1-2 кг на добу в щоденний раціон 
великій рогатій худобі приводить до 
збільшення надоїв до 20% і жирності 
молока до 10 %, значно збільшується 
приріст в м’ясі.

Чого не скажеш про такий вид 
корму – як жом. Жом порівняно з ма-

кухою дуже бідний на протеїн – у 
16 разів, обмінну енергію – у 9 
разів, сирий жир – в 25 разів та 
загальну поживність корму (кор-
мові одиниці) – у 9 разів.

Свіжий буряковий жом необ-
хідно згодовувати сільськогос-

подарським тваринам протягом 1-2 
днів після вироблення, або консер-
вувати його в спеціальних жомових 
ямах чи поліетиленових «рукавах». Це 
пов’язано з його швидким псуванням 
через розвиток гнильної мікрофлори,  
олійно-кислого бродіння, пліснявіння. 
В свіжому буряковому жомі міститься 
до 93-94 % води і незначна кількість 
поживних речовин. При постійному 
вживанні жому значно збільшуєть-
ся кислотність молока, що негативно 
впливає на якісні показники. Тільним 
коровам годівля жомом взагалі неба-
жана. 

Тому превага  соняшникової маку-
хи над  буряковим свіжим жомом по 
всім складовим дуже відчутна та пе-
реконлива.

Поради спеціаліста: Особливості годівлі корів

ПАм’яТАйТе!

Повноцінне і правильно 
організоване годування 

є головною умовою 
для отримання високої 

молочної продуктивності. 
Ретельним підбором кормів 
і збалансованим раціоном 
можна значно збільшити 

удій корови.Завдяки додаванню в 
корм макухи можна з 
вигодою згодовувати 
найважчі для травлення 
корми, такі як солому, суху 
траву та ін.

Буряковий жом необхідно 
згодовувати тваринам 
протягом 1-2 днів після 
вироблення

В свіжому буряковому жомі міститься 
до 93-94 % води і незначна кількість 

поживних речовин
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Гумор

ми працюємо в 17-ти регіонах країни – приєднуйтесь!

Хто крайній 
записується в 
коопертатив?

Дізнайтеся більше!

Відповідальний за випуск – Роман Польовий  Розповсюджується безкоштовно

За додатковою інформацією завітайте на наш Веб-Сайт:

або звертайтесь до найближчих структурних підрозділів кооперативу:

Щоб молоко не втекло, міцніше 
прив’яжи корову.

Чукча йде по вулиці, на шиї у нього 
полотнище намотано, на плечі висить 
величезна бас-труба, а за собою він 
тягне на мотузці двох корів.
– Чукча, куди це ти зібрався? – Питає 
перехожий.
– Чукча в лазня звали.
– А труба і корова тобі навіщо?
– Мені сказали, в лазня підемо, з тьол-
ками гудіти будемо!

Девіз сучасного холостяка – краще моло-
ко з холодильника, ніж корова на кухні.

– Чому блондинки тримають корову в 
погребі?
– Щоб молоко не скисло.

Перевірка ферми в колгоспі, всі корови 
стоять в намордниках. 
Перевіряючий запитує в голови колгоспу:
– Невже кусаються?
– Ні, їдять багато.

Дружина:
– Кого з тварин я тобі нагадую?
Чоловік:
– О! Принеси молока.

Сільськогосподарський виробничий кооператив «Молоко-Країна»
Україна, Київська обл., смт. Володарка, вул. Миру, 5. 09300

(04569) 5-16-84; моб.: 0 (50) 443-05-87
E-mail: volodarka@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ДНЄПР»
50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  

вул. Електрозаводська, 33
(056) 404-15-67, моб.: 0 (50) 443-04-68

E-mail: dniepr@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Полонне»
30500, Хмельницька обл., м. Полонне, вул.Матросова, 1

(03843) 3-16-08, моб.: 0 (50) 443-04-18
E-mail: polonne@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Славута»
30068, Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Крупець,  

вул. Б. Хмельницького, 45
(03842) 7-23-19, моб.: 0 (50) 443-04-15
E-mail: slavuta@moloko-kraina.com.ua

Представництво «МИРГОРОД»
37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 3

(05355) 4-36-18, моб.: 0 (50) 443-04-14
E-mail: myrhorod@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ЛЬВІВ»
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 302

(03229) 4-05-01, моб.: 0 (50) 443-05-52
E-mail: lviv@moloko-kraina.com.ua

Представництво «ХОРОСТКІВ»
48240, Тернопільська обл., Гусятинський р-н,  

м. Хоростків, вул. Незалежності, 2
(03557) 5-11-59, моб.: 0 (50) 443-05-32

E-mail: khorostkiv@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Синява»
31400, Хмельницька обл., смт. Стара Синява, вул. Заводська, 32

Тел.: (03850) 2-21-90, Моб.: 0 (50) 443-05-45
E-mail: sinyava@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Кам’янець»
32300, Хмельницка обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Харченка, 3

Тел.: (03849) 5-13-28, Моб.: 0 (50) 443-05-08
E-mail: kamianets@moloko-kraina.com.ua


