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Незважаючи на відсутність 
святкових парадів та помпез-
ності в Україні відбувались 
пам’ятні заходи присвячені дню 
Перемоги, одній з найбільш 
шанованих дат для нашої кра-
їни. З кожним роком зменшу-
ється кількість людей, які в той 
складний час стали на захист 
своєї Батьківщини. Більшість з 
героїв вже розміняли дев’ятий 
десяток і не в змозі відвідува-
ти святкові заходи. В зв’язку з 
цим, Сільськогосподарський 
виробничий кооператив «Моло-
ко-Країна» вирішив привітати 
ветеранів безпосередньо в до-
машніх умовах.

Соціальна функція коопе-
ративу «Молоко-Країна», – роз-
повіла керуюча Дирекцією 
«Ніжин» Білименко Світлана 
Григорівна, – займає провідне 
місце в нашій діяльності. По-
трібно розуміти, що кооператив 
працює в сільській місцевості, 
де складна соціально-еконо-
мічна ситуація, значний рівень 
безробіття і наша підтримка 
різноманітних ідей – це одна 
з небагатьох можливостей ре-
алізувати соціальні проекти до 
кінця. До 9 травня правлінням 
об’єднання було прийнято рішення при-
вітати ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, які проживають в регіонах діяль-
ності кооперативу зі святом. 

Одним з таких ветеранів-довгожи-
телів є Касян Іван Іванович з села Чер-
няхівка Ніжинського району. Дідусеві 
цього річ виповнилося  90 років, але він 
ще бадьоро працює має світлий розум і 
достатньо сили, адже, як розповідають 
рідні, самостійно косить траву і виконує 
іншу домашню роботу. 

–  Іван Іванович весело і з хорошим 
настроєм зустрів гостей. Смачні пода-
рунки, вироблені з  якісного кооператив-
ного молока від торгової марки «Добря-

на» особисто вручила дідусеві Керуюча 
Дирекцією «Ніжин» Білименко Світлана. 
Переборюючи хвилювання наш вете-
ран детально розповів про особливості 
мобілізації до лав Червоної Армії після 
звільнення Чернігівщини восени 1943 
року. Всю війну служив розвідником, 
звільняв Білорусь, потім Польщу дій-
шовши весною 1945 року до Німеччи-
ни. Завершувати бойові дії  довелося в 
столиці Третього Рейху – Берліні. Після 
демобілізації в 1949 році Іван Іванович 
повернувся до рідного села, де  довгі 
роки пропрацював у місцевому колгоспі. 

«Кооператив «Молоко-Крана» пра-
цює майже у всіх районах Чернігів-

ської області протягом трьох 
років. За цей немаленький час 
ми доказали, що об’єднання є 
надійним партнером та гаран-
том стабільності для кожного 
селянина. Адже лише Дирек-
ція «Ніжин» за цей час нада-
ла більше п’ятдесяти безвід-
соткових позик на загальну 
суму майже 300 тисяч гри-
вень. За ці кошти члени ко-
оперативу змогли придбати 
необхідні для роботи доїльні 
апарати, корів, малу сільсько-
господарську техніку, корми… 
Кількість членів кооперативу 
у нас постійно зростає, люди 
переконуються в успішності 
співпраці з об’єднанням. На 
сьогодні ми об’єднали май-
же 1000 членів кооперативу, 
котрі утримують понад 1200 
корів. Спочатку селяни ва-
галися, побоювалися нових 
форм господарювання. Проте 
коли члени кооперативу отри-
мали передбачені договором 
виплати – орендну плату за 
корову, виплати за осіменін-
ня худоби, компенсацію ви-
трат на диспансеризацію та 
мастит – ситуація змінилася, 
довіра зросла. Адже, якщо су-

мувати всі виплати, то на одну корову 
в рік виходить близько 500 гривен – 
немаленька допомога для сільської 
родини. Впевнена, що лише разом, 
об’єднавшись навколо кооперативу, 
нам вдасться підвищити рівень життя 
кожного селянина, покращити якість 
виробленого молока, організовувати 
різноманітні соціальні акції, які конче 
необхідні сільським населеним пунк-
там. Найближчим часом плануємо 
допомогти з організацією дня села в 
одному з населених пунктів району, 
вирішивши таким чином чергову соці-
альну проблему селян» – підсумувала 
Світлана Григорівна.
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Кооператив «Молоко-Країна»  
пам’ятає подвиг ветеранів

Білименко Світлана Григорівна вітає ветерана  
Касяна Івана Івановича
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Шість корів – ще не кінець для нашої сімейнї ферми

Кооператив «Молоко-Країна» продо-
вжує приємну акцію, забезпечуючи 
приймальників об’єднання теплили 

та зручними жилетами, брендованими 
в корпоративному стилі. В травні пра-
цівники чотирьох структурних підроз-
ділів кооперативу отримали фірмовий 
одяг – Представництва «Суми», «Днепр», 
«Київ» та Дирекція «Охтирка». Більше 
ста приймальниць кооперативу, котрі 
щоденно змушені самостійно захища-
тись від «примх» природи, зможуть якіс-
но і ефективно виконувати свої службові 
обов’язки. 

Однією з таких щасливчиків ста-
ла Мельник Олена – приймальниця з 
села Якимівка Оратівського району 
Вінницької області. Як розповіла мо-
лочниця, – наша робота непроста, під-
йом о 5 ранку, тому що, зібрати моло-
ко потрібно вранці до денного тепла. 
Щоденно члени кооперативу, котрі 
проживають у нашому селі виробля-
ють майже 1 тону молока, його ж не-
обхідно вчасно прийняти, охолодити, 
відправити на завод, а після цього ре-

тельно вимити все обладнання і підго-
туватись до наступного дня. Ось така у 
нас щоденна робота – адже корови не 
знають вихідних і святкових днів!

В цьому ж районі, в сусідньому селі 
Бугаївка проживає один з рекордсменів 
кооперативу «Молоко-Країна» – Гонча-
рук Сергій Миколайович. В своєму при-
ватному господарстві пан Сергій утри-
мує 6 корів, та ще незліченну кількість 
інших тварин і птиці. 

– Сім’я у нас не велика біля корів 
пораємось ми з дружиною, лише ін-
коли діти допомагають. Донедавна 
взагалі всіх «Берізок» приходилося 
видоювати вручну, витрачаючи на це 
багато сил і часу. Проте після подарун-
ку доїльного апарату кооперативом 
«Молоко-Країна» – стало простіше. По-
ступово переводимо всіх своїх корів на 
доїльний апарат. Взагалі утримувати 
таку кількість корів – нелегка щоденна 
робота. Проте ми готові до цього, ма-
ємо відповідну техніку, обробляємо 25 
гектарів поля, тому на життя не жалу-
ємось. Кормів на зиму вистачає своїх, 

заготовляємо в до-
статній кількості, хоча 
й кооператив нама-
гається допомагати в 
цьому плані. Деякі чле-
ни об’єднання брали 
позики на придбання 
кормів, корів та малої 
сільськогосподарської 
техніки і залишились 
задоволені, адже тут 
немає переплат і від-
сотків. Наша сім’я теж 
двічі користувалася 
безвідсотковими пози-
ками взявши по 10 000 
грн на придбання ко-
рів, – підтвердив Сер-
гій Миколайович.

– Без діяльності і 
підтримки кооперати-
ву, нам прийшлося б 
нелегко. Його допомо-
га відчутна, особливо 
коли утримуєш кілька 
корів. Об’єднання на-
приклад компенсує нам 
витрати на осіменіння 
по 150 грн на корову, 
а щоб не було цього 
– мені б самому при-
йшлося платити 900 
грн за осіменіння шести 

корів з сімейного бюджету. Те ж саме 
з виплатами за мастит та диспансери-
зацією. Крім цього кооператив сплачує 
нам по 200 грн орендної плати на одну 
корову. Загалом, якщо все порахувати, 
то лише прямі виплати для мене скла-
дають майже 3000 грн в рік – а це вже 
не маленькі кошти для звичайної сіль-
ської родини. Якщо кооператив і надалі 
буде продовжувати свою роботу, бу-
демо думати про збільшення кількості 
корів, шість корів – це не кінець, збіль-
шуватимемо надої, розвиватимемо гос-
подарство,  – впевнено підсумував не-
просту статистику господар садиби.

– Незважаючи на всі негаразди 
кооператив ось уже три роки продо-
вжує свою роботу в нашому регіоні. А 
регіон насправді не малий, члени ко-
оперативу проживають в трьох облас-
тях – Київській, Черкаській та Вінниць-
кій. Сьогодні наш підрозділ об’єднує 
близько 1000 членів кооперативу ко-
трі утримують майже 1500 корів. На 
досягнутому зупинятись не будемо, 
плануємо збільшити асортименту кор-
мів, розширювати регіони поставок 
та максимально оптимізовувати ціни. 
Для покращення якості молока, бу-
демо встановлювати в кожному селі 
обладнані молокоприймальні пункти 
для своєчасного охолодження сиро-
вини, – розповів директор представ-
ництва «Київ» Юрій Демцюра.Мельник Олена Олексіївна

Гончарук Сергій Миколайович



• •• • • • • • • • • • • •

3

Нині в сільському господарстві кооперативні фор-
ми діяльності є характерною рисою для більшості 
європейських держав. Згідно з наявними офіцій-

ними оцінками в світі діє приблизно 1 мільйон коопе-
ративних організаційних структур. В них працює майже 
600 мільйонів робітників. Найвищі економічні показни-
ки в сфері кооперативної діяльності в країнах Європей-
ського Союзу належать саме сільськогосподарським ко-
оперативам, які діють 
з метою поліпшення 
виробничого обслуго-
вування і ефективної 
організації спільного 
виробництва.

З підписанням уго-
ди про асоціацію єв-
ропейський напрямок 
інтеграції України за-
лишиться пріоритетом 
зовнішньої політики. 
Особлива надія на 
найбільш перспек-
тивну галузь нашої 
держави – сільське 
господарство, адже з 
приходом західних тех-
нологій, знань, інвес-
тицій ми зможемо ре-
ально перетворитись 
на «аграрного тигра» 
світу. Найбільшу кризу вітчизняна сільське господарство 
переживає в галузі молочного скотарства. Саме тут нам 
конче знадобиться європейський досвід у створенні та 
ефективному функціонуванні молочних кооперативів.   

Для України створення молочних кооперативів – це 
можливість підвищити якість молока, що потрапляє на 
заводи, тобто, врешті-решт, відкрити для нього євро-
пейський ринок, а також за рахунок навчання та впрова-
дження нових технологій вирощування і догляду за ВРХ 
допомогти селянам у веденні господарства та збільшити 
в майбутньому поголів’я та обсяги  виробництва молока.

На сьогодні ситуацію в вітчизняному молочному 
скотарстві досить складна. Більше 50% молока виро-
бляється в непристосованих приватних господарствах. 
Виробляючи сільськогосподарську продукцію в осно-
вному для задоволення потреб своєї сім'ї, власники не-
великих особистих селянських господарств практично 
не мають можливості вигідно продати її надлишки. На 
відміну від фермерських господарств, селяни залиша-
ються не згуртованими і ніким не захищені. Ніхто і ніде 
не представляє і не відстоює їх інтереси, вони практич-
но не мають доступу до реальних джерел додаткової 
фінансової підтримки для розвитку своїх господарств і 
цивілізованих каналів збуту вирощеної сільськогоспо-
дарської продукції.

 Потенційним механізмом вирішення зазначених 
питань є створення та розвиток сільськогосподарських 
кооперативів, які виступають не лише суб'єктами аграр-
ного ринку, але і механізмом вирішення багатьох інших 

питань. Одним з найбільших і найуспішніших кооперати-
вів є об’єднання «Молоко-Країна», до якого за три роки 
вступило понад 25 000 членів, котрі утримують більше 
30 000 корів. За вказаний період кооператив надав сво-
їм членам близько трьох мільйонів безвідсоткових позик 
на придбання доїльних апаратів, кормів, малої сільсько-
господарської техніки, корів. 

Розвиток кооперативних відносин є поширеною 
світовою практикою 
і широко підтриму-
ється різноманітними 
міжнародними орга-
нізаціями, включаючи 
ООН. Значущими є до-
сягнення діяльності 
сільськогосподарських 
кооперативів у Європі. 
Так, наприклад, частка 
сирого молока, що по-
ставляється через фер-
мерські кооперативні 
організації становить 
від 65 % в Бельгії до 
100 % у Скандинав-
ських країнах Норвегії 
та Швеції. У Польщі мо-
лочні кооперативи за-
безпечують 75% усього 
молочного виробни-
цтва.  Новозеландська 

кооперативна група La Fonterra Co виробляє 14,7 мі-
льярда літрів молока на рік і контролює 30 % світово-
го експорту молочної продукції. Найбільшим молочним 
кооперативом у Європі можна по праву вважати Дан-
ська молочний кооператив Arla Foods, у якого 7625 
членів – виробників-фермерів зі Швеції та Данії. У свою 
чергу в США членами кооперативів виробляється 70% 
всього незбираного молока країни.

Володіючи значною економічною силою, кооперативні 
організації фермерів грають досить помітну роль і на аре-
ні політичного життя провідних європейських країн. Вони 
представляють інтереси фермерів у національному масш-
табі. Сільськогосподарським кооперативам країн Західної 
Європи належить важлива роль у виробленні аграрної 
політики, визначенні цін на сільськогосподарську про-
дукцію. За угодою з кооперативами і за їх безпосеред-
ньої участі розробляються питання аграрної політики, 
пов'язані з державним субсидуванням і кредитуванням, 
підтримкою дрібного виробництва, субсидуванням екс-
порту. Всі субсидії на підтримку сільського господарства 
виплачуються переважно через сільськогосподарські ко-
оперативи.

Надіємось, в найближчому майбутньому подібний 
принцип співпраці селянина і держави буде працювати в 
нашій державі. Адже, як показує практика і багаторічний 
іноземний досвід – лише кооперативи  спроможні витяг-
нути вітчизняну молочну галузь з багаторічної кризи. На 
щастя перші приклади успішної роботи вже реалізуються 
на практиці.

Досвід розбудови кооперативів у Європейських країнах
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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:

Цікаво

У один з колгоспів приїхав 
іноземець. Цікавиться: 
- Скажіть, а помідори у вас 
ростуть? 
- Hі. 
- А огірки? 
- Теж не ростуть. 
- Може, ви їх неправильно 
саджаєте? 
- Саджаємо? Hу, якщо б сади-
ти, тоді, й росли б!

Два колгоспники:
- Як поживає ваш голова?
- Нічого собі, а ваш?
- А наш все собі…

До лікаря на прийом прий-
шов пацієнт: 
— Лікарю, мені у шлунку 
болить.
— П’єте? 
— П’ю, але не допомагає.

1 .  За статистикою найбільша кількість молока 
випивається у Фінляндії.

2.  В середньому у коров'ячому вимені міститься 15 
літрів молока.

3.  Сир робиться з молока більше 20 видів тварин, навіть з 
таких, як верблюди і олені, але природно найпопулярні-
шою твариною з видобутку молока є корова.

4.  Молоко містить в собі речовину, так званий «Казеїн». 
Казеїн використовується для виготовлення багатьох 
видів пластику, клею і фарб.

5.  Найжирніше молоко у тюленів (50 % жирності), а саме 
нежирне у ослиць.

6 .  За допомогою молока можна легко вивести свіжу 
чорнильну пляму.

7.  Верблюже молоко не згортається і воно легко засво-
юється людьми з непереносимістю лактози. Цей вид 
молока вважається найпоширенішим у народів пустель.

8.  Перше тварина, яку стали використовувати для 
отримання молока була не корова, а коза. Корову 
одомашнили набагато пізніше.

9.  Потрібно приблизно 10 літрів молока, щоб зробити 
1 кг сиру.

10.  В 1964 році молоко вперше почали упаковувати в 
пакети.

Гумор
Так  

утворюється 
йогурт зі маком 

банану

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

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

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

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


