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Кооперативи підвищують ціну молока

У НОМЕРІ:
Відкрили
безкоштовні курси
з бізнесу на ягодах
СТОР.
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Ф ОТО Н А Д А Н О В С Е У К РА Ї Н С Ь К И М А Г РА Р Н И М К О О П Е РАТ И В О М

Аграрні
коледжі хочуть
самостійності

Анатолій Довгошия із села
Княжа Криниця Монастирищенського району Черкаської
області здає молоко збиральникам кооперативу Василю та
Олені Лецівським. Жінка відразу робить аналіз молока на
жирність і якість. Це забезпечує
чесність у розрахунках.
– Добре, що в нас з’явився цей
кооператив, – каже Яків Бурчак.
– Нас раніше так грішми зобижали оті конкуренти, що збирали молоко. Доїли нас, як ту корову. За жир не платили, брали
молоко по дві гривні. А відколи
вступили в кооператив, то й за

жир доплачують, і корми дають,
і корови штучно запліднюють.
На Катерини в нас уже теличка
народилася. Так і назвали Катерина.
Яків Бурчак і його односельці
здають молоко у Всеукраїнський
аграрний кооперативу. У селах,
які до нього приєднуються, обирають людину з машиною. Кооператив обладнує її бочкою та
приладом миттєвого тестування,
щоб місцеві люди самі збирали
молоко. Зібране везуть на молокоприймальний пункт, оснащений холодильною та фільтрувальною технікою. Молоко зі
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свого села Княжа Криниця родина Лецівських повезе в місто
Монастирище на приймальний
пункт аграрного кооперативу.
До нього входять сільські кооперативи не тільки Монастирищенського району, а й прилеглі
райони Черкащини та Вінниччини. Зокрема, у селі Джулинка
Бершадського району Вінницької області. Там селяни організувалися й вступили до аграрного
кооперативу, коли втомилися від
низьких цін на молоко.
Ми влаштовували страйки
й по кілька тижнів не здавали
молоко. Думали, що заготівель-

ники злякаються й підвищать
ціну. Але ніхто на нас не зважав. Тоді вирішили створити
кооператив, – розповідає Галина Трум, виконавчий директор кооперативу ВК ВАК
«Поділля».
Згодом до Джулинки приєдналися сусідні села. Сільська
рада виділила кооперативу занедбане приміщення старої
лазні. Люди самі розчистили
чагарники, побілили, пофарбували пристосовані кімнати
для роботи лабораторії. Потім
завезли необхідне обладнання.
Закінчення на 4 стор.

Гроно винограду
Восторг важить
два кілограми
СТОР.
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Перепілки
продають втричі
дорожче за курей
СТОР.
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Наприкінці зими
закладають
органічні грядки
СТОР.
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Вичинка хутра
лисиць та інших
упольованих звірів

13,29 грн 38,47 грн
СТОР.
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10 місяців

73,34 грн 121,50 грн
н
Ціни вказані з урахуванням вартості
приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ

Шлюбні віщування
для закоханих
до Дня Валентина
СТОР.
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