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Кооперація допоможе 
відродити українське село
Спільна заготівля та збут молока при постіному контролі якості дозволяють селянину 
отримати значний додатковий дохід від утримання корови.

Часто доводиться чути від полі-
тиків, чиновників та й простих 
людей нарікання на те, що в се-

лах немає перспектив для майбутньо-
го. Сільський виробник не може кон-
курувати з великими тваринницькими 
підприємствами чи фермами. Голов-
ною проблемою для господаря стає 
збут своєї продукції, можливості для 
якого самотужки знайти важко. Ко-
ристуючись цим, часто посередники-
збирачі молока свідомо закуповують 
продукцію у селян за низькими, копій-
чаними цінами. Молоко ж здають пе-
реробникам мінімум увдічі дорожче. 
У результаті селяни залишаються з мі-
зерними заробітками, корову тримати 
стає невигідно, а українське село по-
чинає занепадати.

Чи є рецепт порятунку для українсь-
кого селянина? Чи можна тримати 
корову, та одержувати від цього не 
копійки, а реальні гроші? Чи існує 
можливість підвищити ціни на заку-
півлю молока? Ці питання сьогодні 
серйозно турбують багатьох мешкан-
ців українських сіл. І вони мають кон-
кретну відповідь.

Влітку цього року було створено 
Всеукраїнський аграрний кооператив 
(ВАК), який відповідально заявляє, що 
заробляти на молоці власного вироб-
ництва – можливо! І не тільки можли-

во, а ще й перспективно! Треба лише 
зорганізуватись, позбутись зайвих 
ланок при збуті молока та виробляти 
якісний продукт. 

Ініціатива створення об’єднання 
належить Асоціації тваринників Укра-
їни, основною метою діяльності якої 
є підтримка вітчизняних виробників 
продукції тваринництва. 

Свою діяльність ВАК розпочав з 
Монастирищенського району Чер-
каської області, де корову тримають 
мало не в кожній господі. Перш ніж 
розпочати роботу, представники Все-
українського аграрного кооперативу 
багато їздили селами, спілкувалися з 
людьми, вивчали їхні потреби та на-
гальні проблеми, які виникають у про-
цесі господарювання. Підсумувавши 
всю отриману інформацію, взялися 
розробляти програми, аби макси-
мально задовольнити потреби кож-
ного господаря щодо виробництва 
молока. Таким чином виникло цілих 
6 програм, кожна з яких пропонує ви-
гідні умови для вирощування великої 
рогатої худоби – як з погляду  генетич-
ної роботи, так і ветеринарного обслу-
говування, годівлі тварин та, головне, 
збуту молока. 

Згодом географія  ВАКу почала 
розширюватися. До об’єднання долу-
чилися прилеглі райони Черкаської, 

Київської та Вінницької областей. 
А з листопада до кооперативної 

родини долучилася і Полтавщина. З 
ініціативою приєднатися до ВАК ви-
ступили самі полтавчани. Керівники 
місцевих органів влади звернулися 
до уповноважених представників 
ВАК та запропонували долучити до 
кооперативу і мешканців сіл Полтав-
ської області, аби разом рухатися в 
напрямку розвитку сільського життя і 
підвищення його добробуту. Поки що 
ВАК діятиме на території трьох райо-
нів Хорольського, Миргородського, 
Лубенського районів, але надалі роз-
ширюватиме географію. 

Отже, що конкренто може отрима-
ти господар, ставши членом Всеукра-
їнського аграного кооперативу? До 
яких Програм можна долучитись?

Програма «Прибуткове молоко»
Якщо існуюча ціна на сьогодніш-

ній день у заготівельників складає  
4,0 грн/л, то в кооперативі вона ста-
новить від 5 грн/л+1 грн доплата ви-
сокоякісним кормом «Супер роздій». 
Тобто, сумарна вартість молока сягає 
6 грн/л. А додавання корму у раціон 
корови дозволяє збільшити надій та 
отримати додатковий прибуток.

Важливим є те, що кооператив 
надає прилади і можливість для що-
денного контролю якості молока на 
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вміст антибіотиків, соматичних клітин, 
бактеріальну забрудненість, а також 
показник жирності. 

Програма «Корова в молоду сім’ю»
Програма дає можливість моло-

дим сім’ям та тим, хто зацікавлений у 
розведенні корів, розпочати власний 
бізнеc. Початкові вкладення станов-
лять не так багато – 3000 гривень при 
реальній вартості корови у 27000 гри-
вень. Учасник програми отримує ко-
рову з високим генетичним потенціа-
лом, батько якої – один із найкращих 
бугаїв світу від міжнародної генетич-
ної компанії «Альта Дженетикс». Тва-
рину страхують, що унеможливлює 
ризики, пов’язані з її вирощуванням. 
У подальшому розраховуватись за ко-
рову можна не реальними грошима, а 
молоком, здаючи його у кооператив. 
Щоденні виплати учасника програ-
ми – близько 5 л молока на день, при 
тому, що корова при правильному 
догляді даватиме близько 18 літрів у 
день. Таким чином, будучи учасником 
даної програми, господар отримує до-
датковий прибуток у 27000 грн/рік, 
або мінімум 135000 грн/за 5 років.

Програми «Відгодівля бичка»   
та «Золота теличка»
Учасник програми може відгодо-

вувати теличку чи бичка до місячно-
го віку та отримати за це додатковий 
прибуток. 

Долучившись до програми, гос-
подар отримує можливість без-
оплатного штучного осіменіння ко-
рів спермою бугаїв компанії «Альта 
Дженетикс». При народженні бичка 
чи телички одразу ж надається аванс 
у розмірі 1000 гривень. Учасник про-
грами одразу безкоштовно отримує 
престартери на вирощування бич-
ка чи телички до місячного віку. При 
досягненні твариною місячного віку 
господар продає її у кооператив за ці-
ною, вищою за ринкову на 10-20%. Та-
ким чином, перший дохід від корови 
учасник програми отримує вже при 
народженні бичка чи телички, та має 
високу ціну за тварину.

Програма «Прибуткова
годівля корів»
Програма дає можливість додатко-

во заробляти, розкривши високий ге-
нетичний потенціал корови. Основою 
програми є ефективна годівля тва-
рини. Учасник отримує безкоштовні 
консультації з годівлі та догляду за ко-
ровами і телятами від спеціалістів ко-

оперативу. Корова годується збалан-
сованими кормами з високим вмістом 
протеїну, завдяки яким підвищується 
рівень молочної продуктивності і жи-
ру. При правильній годівлі вдається 
на день отримати на 4-6 літрів більше 
молока. За період лактації (упродовж 
року) додатковий приріст молока 
900–1500 літрів, які можна здати у ко-
оператив за ціною до 6 гривень.

Програма «Домашнє подвір’я»
Програма дозволяє члену коопе-

ративу отримати додатковий прибу-
ток від вирощування свиней, птиці та 
кролів. Спеціальні комбікорми та пре-
мікси для цих тварин пропонуються 
учаснику програми зі знижкою у 10%. 
Також господар користується безкош-
товними консультаціями з годівлі тва-
рин, отримує ветеринарне лікування і 
знижку на ветпрепарати до 20%.

Слід також зазначити, що кожен 
член кооперативу може брати участь 
відразу у кілько програмах, і отриму-
вати ті чи інші вигоди. 

Висновки
Таким чином, Всеукраїнський 

аграрний кооператив дає можливість 
домогосподарствам селян економіч-
но розвиватися - усім разом, завдяки 
рівному доступу до збуту продукції. 
Член ВАКу власними руками органі-
зовує своє робоче місце та отримує 
стабільний дохід. А робота, кошти і 
заробіток – це те, з чого починається 
відродження! А значить, результати 
роботи кооперативу ще більш гло-
бальні. 

Завдяки підвищенню рівня добро-
буту людей кооперація дасть мож-
ливість сільській місцевості розви-
ватися, а українському селу - ставати 
заможним.

Можливості розвитку коопера-
тивного руху дуже перспективні. Сьо-
годні в Україні 70% корів утримується 
в приватних господарствах, і тільки 
дуже незначна їх кількість об’єднана 
в кооперативи. Але саме така коопе-
рація дозволить приватним господар-
ствам перейти на новий рівень вироб-
ництва.

Всеукраїнський аграрний коопе-
ратив залучив до роботи провідних 
європейських експертів. Їх досвід і 
знання дозволять на практиці розпо-
чати новий етап розвитку села, а, зна-
чить, і становлення української дер-
жави. 
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