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ХІ Міжнародний 
молочний конгрес: 
скотарству бути!
Журнал «Корми і Факти» прий-

няв участь у значимій події 
року - ХІ Міжнародному Мо-

лочному конгресі. Два дні, 1500 учас-
ників, фахівці з 280 провідних молоч-
них ферм України, закордонні гості, 
представники держави — такий був 
розмах форуму.

Молочна галузь — одна з ключо-
вих складових українського аграр-
ного сектору. У ній задіяні понад 
37 тис. осіб, а це більше 9% від загаль-
ної кількості зайнятих у сільському 
господарстві. На цьому наголосив Ан-
дрій Дикун, голова ГС «Всеукраїнська 
Аграрна Рада». «Частка молочного 
сектору складає 3,1% в структурі ва-
лового виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, та 11% - в структурі 
виробництва продукції тваринництва. 
Лише у 2017 році молочні господар-
ства сплатили до бюджету 3,3 млрд 
гривень податків, а валютні надхо-
дження від експорту склали близько 
281,7 млн дол. США», — додав він.

Учасники ХІ Молочного конгресу 
отримали поради щодо підвищення 

власної ефективності, експерти під-
готували для них цікаві доповіді щодо 
додаткових джерел прибутку молоч-
ної ферми, використання інтегрова-
ного підходу до організації молочного 
бізнесу, а ефективні молочні госпо-
дарства поділились власними секре-
тами успіху.

Головні організатори події – Асо-
ціація виробників молока (АВМ), 
Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) та 
агроконсалтингова компанія Dykun – 
наші добрі партнери та друзі. Вже дру-
гий рік ми співпрацюємо з порталом 
МilkUa.Info в сфері публікації в нашому 
журналі цікавих матеріалів провідних 
експертів Асоціації виробників моло-
ка і завжди беремо участь в її заходах, 
так як ми робимо одну справу - до-
водимо інформацію до сільських то-
варовиробників в найширшому сенсі 
цього слова.

Цьогорічний форум можна оха-
рактеризувати як масштабний, успіш-
ний і корисний, а для нас - вдалий час 
поспілкуватися із своїми партнерами 
та обговорити подальші плани. 
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