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Щиро вітаємо Вас з Новим 2014 роком 
та Різдвом Христовим!

Бажаємо наснаги, сімейного щастя, 
досягнень у праці! Хай у Новому році у 

Вас буде більше приємних днів, а 
негаразди залишаться в минулому!

Хай радість і щастя, любов і удача йдуть 
з Вами поруч по життю! Хай ваші душі 
не міліють, кишені не пустіють, а столи 

завжди будуть по святковому 
переповнені! Хай збудуться ваші 

заповітні мрії і надії на краще!

Шановні члени кооперативу 

З повагою,
Правління СВК «Молоко-Країна»
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25 листопада відбулась 
приємна і довгоочікувана 
подія - передача першо-
го вантажного автомобіля 
Lanos Pick-up кооперативу 
«Молоко-Країна». Проте це 
лише перша ластівка. Має-
мо надію, що в найближчо-
му майбутньому автомобілі 
зі стильними емблемами 
кооперативу будуть курсу-
вати в багатьох регіонах 
країни. Голова СВК Тетяна 
Панцюк в урочистій обста-
новці передала ключі від 
автомобіля директору ново-
створеного Представництва 
«Томашпіль» Володимиру 
Ржавічеву. 

«Придбання нових зручних автомо-
білів для регіональних відділів коопе-
ративу це не данина моді, це практич-
на необхідність сьогодення. Адже 
майже всі члени нашого об’єднання 
проживають в сільській місцевості, 
де не завжди налагоджене спо-
лучення з районним чи обласним 
центром. Особливо це стосується 
осінньо-зимового періоду.  Люди по-
требують своєчасного отримання ма-
лої сільськогосподарської техніки, до-
їльних апаратів, корисної інформації, 

чи простого людського спілкування з 
представниками кооперативу. Саме ці 
питання ми зможемо ефективно ви-

рішити придбавши відповідну техніку. 
У виборі марки автомобіля ми не сум-
нівалися, відразу відали перевагу віт-
чизняній розробці, адже ціна-якість 

транспортного засобу не 
викликає сумнівів. Най-
ближчим часом кооператив 
«Молоко-Країна» придбає 
ще чотири таких автомобі-
ля», – підтвердила Тетяна 
Панцюк. 

Приємні враження ви-
словив і директор Пред-
ставництва «Томашпіль» 
Володимир Ржавічев.  «Но-
вий автомобіль значно 
полегшить нашу роботу, 
скоротить витрати часу і 
спростить логістику між 
населеними пунктами. Від-
мінна витривалість, ма-
невреність і місткість «тру-

дівника» допоможе нам в 
повсякденних справах. Транспортна 
логістика є невід’ємною і однієї з най-
важливіших частин бізнес-процесу ко-

оперативу. Саме тому ми зроби-
ли вибір на користь надійного та 
оптимального за ціною легкого 
вантажного автомобіля провівши 
ретельний аналіз вартості і харак-
теристик транспортного засобу. 

Надіємось на безпроблемну й багато-
річну службу цього автомобіля в допо-
мозі як кооперативу так і всієї молочної 
галузі».

ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

ЧЕРЕЗ КООПЕРАТИВ – ДО КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

грудень 2013 
Випуск №5

Нові автомобілі в допомогу молочарям

 Найближчим часом кооператив 
«Молоко-Країна» придбає ще чотири 

автомобіля

Автомобіль для СВК «Молоко-Країна
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Кооператив «Молоко-Країна» дарує дітям тепло

Продовжуючи  активну соціально-еко-
номічну діяльність в населених пунктах 
де проживають члени кооперативу СВК 
«Молоко-Країна» виділив 20 000 гривень 
на обладнання дитячого садка «Ялинка» в 
селі Бобрик Роменського району Сумської 
області металопластиковими вікнами. 
Дошкільний навчальний заклад збудо-
ваний ще 40 років тому і з тих пір тут не 
проводився капітальний ремонт. Ситуація 
покращилася в цьому році, в садочок при-
йшли довгоочікувані зміни. 

«Всім відомо в якому стані пере-
бувають дошкільні навчальні заклади, 
особливо ті, які знаходяться в сільській 
місцевості. Бюджетних коштів не виста-
чає на найнеобхідніше – харчування, за-
робітні плати, підвезення, про ремонт чи 
технічне оснащення й говорити нема про 
що. Наш садочок вже давно потребував 
заміни вікон, ми з острахом їх відкрива-
ли, адже в будь-який момент вони могли 
випасти і  розбитися, травмувавши при 
цьому співробітника чи дитину. Також ві-
кна були джерелом постійного холоду і 
причиною частих хвороб дітлахів. Приєм-
но що роботу вдалося завершити до по-
чатку холодів, без допомоги СВК «Моло-
ко-Країна» справитись з цим завданням 
було б неможливо», - поділилась радіс-
ною інформацією завідуюча дитсадком 
Москаленко Валентина Пантеліївна.

«На сьогодні в нашому дошкільному 
закладі навчаються 55 дітей, три повно-
цінних групи, тоді коли садочок розрахо-
ваний лише на 50 дошкільнят. Цей факт 
нас дуже радує, адже коли народжуєть-
ся така кількість дітей, то значить бать-
ки бачать перспективу і надію на краще 
майбутнє. Наймолодшій дитині в «Ялин-
ці» - 1 рік і 8 місяців, найстаршому май-
же 7 років. Крім зручного розташування, 
якісної матеріально-технічної бази, са-
док повністю укомплектований штатом 
педагогів і вихователів. Зокрема, ми ма-
ємо 5 педагогів-вихователів, музичного 
керівника, психолога, медичну сестру. 
Про популярність закладу свідчить той 
факт, що сюди приводять своїх діток 
жителі сусідніх сіл і навіть мешканці міс-
та Ромни. Дуже надіємось, що роботи на 
цьому не завершаться, адже справ ще 
вистачає, думаю з допомогою місцевої 
влади ремонт буде завершено вчасно і 
в повному обсязі», - підсумувала Вален-
тина Пантеліївна. 

Батьки дошкільнят також дуже зра-
діли встановленню нових метало плас-
тикових вікон та дверей. «В такому стані 
нашим діткам буде тепліше і затишні-
ше взимку, вони зможуть гарантовано 

відвідувати садочок навіть в найбільші 
холоди й при цьому менше хворіти-
муть. Побутові проблеми садочка зна-
йомі більшості жителів нашого села. 
Майже в кожні сім’ї  є діти, які відвід-

ують чи відвідували цей заклад. Колись 
ми хотіли самостійно відремонтувати 
вікна, але через дорожнечу матеріалів 
ідея так і залишилась в планах, – роз-
повіла мама дошкільняти Тоцька Окса-
на Анатоліївна. – Тому ми дуже вдячні 
кооперативу «Молоко-Країна» за допо-
могу. Сьогодні наші діти мають змогу 
вільно гратися на підлозі при будь-яких 
погодних умовах. Протягів з вікон і две-
рей немає взагалі».

Кооператив на цьому зупинятись не 
планує. Це не перша наша соціальна 
ініціатива в регіоні, але точно не остан-
ня. Подібна робота буде продовжена й 
в інших областях де працюють і живуть 
члени об’єднання. «Наш кооператив ви-
діляє значні кошти на вирішення різ-
номанітних соціальних проблем.  Ми 
без зайвих роздумів відгукнулись на 
прохання місцевої влади допомогти з 
ремонтом садочка в селі Бобрик. Адже 
більше 40 жителів села є членами коо-
перативу «Молоко-Країна». Впевнена, 
що з нашою підтримкою будуть створені 
комфортні умови для дітей. Адже діти 
– це наше майбутнє, про яке ми маємо 
турбуватися вже сьогодні. Маємо надію, 
що в таких же комфортних умовах бу-
дуть навчатися всі українські дошкіль-
нята», - зазначила голова кооперативу 
Тетяна Панцюк. 

Завідуюча дитячого садочка  
Москаленко Валентина Пантеліївна

Тоцька Оксана Анатоліївна з дочкою
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Зазвичай в третю неділю листопада сіль-
ські жителі відзначають своє професійне 
свято. Цю традицію підтримано й коопера-
тивом «Молоко-Країна», члени якого по пра-
ву можуть вважати це своїм святом, адже 
щоденно працюють для забезпечення краї-
ни якісною молочною сировиною. З нагоди 
Дня працівника сільського господарства ко-
оператив «Молоко-Країна» нагородив цінни-
ми подарунками кращих членів об’єднання. 
Зокрема, 22 членам кооперативу, котрі 
утримують 6 і більше корів було передано в 
безкоштовне користування доїльні апарати. 
Значна кількість членів кооперативу отри-
мали емальовані і пластмасові відра, круж-
ки з логотипами об’єднання та календарі на 
2014 рік. Більшість членів кооперативу на-
віть не надіялись на отримання подарунків, 
проте після вручення всі залишались задо-
воленими, а дехто навіть не зміг стримати 
сліз від щастя. 

«Наша сім’я завжди утримувала багато 
корів, раніше було вісім, зараз шість і весь 
цей час доїли руками. Проте вік зараз не 
той, з кожним роком все важче стає. Без до-
помоги дітей точно не впоралися б з таким 
великим господарством. Коли дізналися про 
подарунок – відразу й не повірили, думали 
що це чергові обіцянки. Ніхто зараз нічого 
безкоштовно не дасть.  Проте, як бачимо, 
кооператив «Молоко-Країна» не лише обі-
цяє, але й виконує. Тепер у нас звільниться 
більше часу на відпочинок і догляд за ону-
ками», - радісно відповіла нам Нешта Ніна 
Миколаївна з села Черепівка Буринського 
району Сумської області.

«Аграрний сектор загалом і тваринниць-
ка галузь зокрема має стати локомотивом 
вітчизняної економіки. Останні статистич-
ні дані лише підтверджують цю тезу. Коо-
ператив «Молоко-Країна» зі своєї сторони 
активно працює, щоб це твердження стало 
реальністю найближчим часом. Результа-
тами нашої роботи користуються десятки 
тисяч селян в більшості регіонів країни. 
Цьогоріч кооператив досяг значних успіхів, 
об’єднавши рекордну кількість членів – 20 
000 чоловік, корі утримують понад 28 000 
корів. Таких результатів вдалося досягти 
завдяки цілеспрямованій і наполегливій 
праці кожного члена кооперативу. Впевне-
на, зі зростанням виробничих потужностей 
кооперативу збільшиться добробут кожного 
члена об’єднання. Для тих селян, котрі утри-
мують по 3 і більше корів та виробляють 
відповідну кількість молока підтримка буде 
гарантованою і всесторонньою», - запевнила 
голова СВК Тетяна Панцюк.

День працівника сільського господарства  
в кооперативі пройшов успішно

Гурець Олександр Миколайович, 
с. Чернево Глухівського району 
Сумської області

Басок Володимир Антонович,  
с. Косенів Новоград-
Волинського району 
Житомирської області

Балюк Микола 
Іванович, с.Кротівщина 
Великобагачацького району 
Полтавської області

Христиченко Дмитро 
Пантелеймонович, с. Буглаї, 
Старосинявського району, 
Хмельницької області

Нешта Ніна Миколаївна,  
с. Черепівка Буринського району 
Сумської області

Назарова Олена Хатмулівна,  
с. Троїцько-Сафоново 
Казанківського району 
Миколаївської області
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Гумор Цікаво

Ми працюємо в 17-ти регіонах країни – приєднуйтесь!

Дізнайтеся більше!

Відповідальний за випуск – Роман Польовий  Розповсюджується безкоштовно

За додатковою інформацією завітайте на наш Веб-Сайт:

або звертайтесь до найближчих структурних підрозділів кооперативу:

Молодий чоловік, що спіз-
нюється на потяг, запитує 
у фермера, який стоїть біля 
дороги:
– Ви не заперечуєте, якщо я 
пройду через Ваше поле, щоб 
встигнути на потяг о 6:45?
– Звісно, ні. Але якщо мій бик 
побачить Вас, то Ви зможете 
встигнути й на потяг, що від-
правляється о 6:15.

– Вовочка, ким працює твій 
тато?
– Він соліст.
– А де він співає?
– Він не співає. Він солить 
капусту, помідори, огірки.

Якщо б у нас могли збирати 
два урожаї в рік, то було б 
два неврожаї в рік

Зустрічаються два фермери:
– Ти вже таврував свою 
худобу?
– Так… З коровами ще нічо-
го, а от із бджолами довело-
ся повозитися…

Чоловік, який орендував 
дачу в селі, запитує місцево-
го жителя:
– Якщо я зловлю рибу в став-
ку, чи не буде це порушен-
ням яких-небудь законів?
– О, це буде диво!

– Галино, хто підбив тобі 
око?
– Наша стара корова. Вона 
як була мала, то завжди 
шмагала мене по обличчю, і 
тому я вирішила прив’язати 
до нього цеглину. 

▶ Корови забезпечують молоком більше 90 % усього світу.

▶ Найважчою коровою у світі була - Маунт Катадин, 
голштинско-дурхамский гібрид - досягала ваги 2270 
кг (1906-1910 рр.) Згідно з Книгою рекордів Гіннесу, 
вона була в загривку 1,88 м і 3,96 м в обхваті.

▶ Для виробництва 50-ти літрів молока, корові потрібно 
пропустити через вим’я 25 000 літрів крові.

▶ Одна корова дає близько 90 склянок молока в день або 
200 000 склянок молока за все своє життя!

▶ Молоко є унікальне, тому що ніякий інший напій в світі 
не містить стільки природно поживних речовин.

▶ Для того, щоб отримати 1 кг масла, необхідно 21 літр 
молока. А на 1 кг сиру потрібно 10 літрів молока.

▶ Пастеризація молока почалася в кінці 1800- х років, це  
допомогло частково знизити епідемію туберкульозу в 
той час.

▶ Молоко тварин людина почала вживати майже 10 
тисячоліть до нашої ери. 

▶ Зоологам вдалося налічити в коров’ячому муканні 11 
різних «мелодій».

Представництво «ЛЬВІВ»
79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 302
Тел: (03229) 4-05-01; Моб: (067) 550-21-34

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

Представництво «ТОМАШПІЛЬ»
24206, Вінницька обл., Томашпільський р-н,

с. Яришівка, вул. Будівельників, 22. Тел: (067) 347-67-39
E-mail: tomashpil@moloko-kraina.com.ua

 Дирекція «Кам’янець»
32300, Хмельницка обл., 

м. Кам’янець-Подільський, вул. Харченка,3
Тел: (03849) 5-13-28: Моб: (067) 550-21-35

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

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

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

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

с. Крупець, вул. Б. Хмельницького, 45
Тел: (03842) 7-23-19; (067) 550-21-33
E-mail: slavuta@moloko-kraina.com.ua

Дирекція «Синява»
31400, Хмельн. обл., м. Стара Синява, 

вул. Заводська, 32. Тел: (03850) 2-21-90; Моб: (067) 550-21-38
E-mail: sinyava@moloko-kraina.com.ua

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

м. Хоростків, вул. Незалежності, 2
Тел: (03557) 5-11-59; Моб: (067) 550-21-37
E-mail: khorostkiv@moloko-kraina.com.ua

Сільськогосподарський виробничий кооператив
«Молоко-Країна»

09300, Київська обл., смт. Володарка, вул. Миру, 5
Тел: (0456) 95-16-84; Моб: (067) 550-21-40

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

Представництво «ДНЄПР»
50106, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 33
Тел: (056) 404-15-67; Моб: (067) 550-21-39

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

Представництво «МИРГОРОД»
37600, Полтавська обл., 

м. Миргород, вул. Мінзаводська, 3
Тел: (05355) 4-36-18; Моб: (067) 550-21-41

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


