
Сімейне фермерство у Молочному проекті 

Щиро вітаємо Вас з Мі-

жнародним днем сільсь-

ких жінок!   

 

Сільські жінки складають 

більше чверті населення 

земної кулі. Вони відігра-

ють провідну роль у вироб-

ництві продовольства, в 

сталому розвитку сільсь-

ких регіонів. Але, незва-

жаючи на це, вони часто 

не мають можливості захи-

стити свої права на землю, 

одержати доступ до життє-

во важливих послуг, вклю-

чаючи медичне обслугову-

вання, кредити або на-

вчання. Їх життєво важли-

вий внесок у суспільне 

життя залишається неви-

димим ... 

 

Міжнародний день сіль-Міжнародний день сіль-

ських жінокських жінок покликаний 

нагадати суспільству, на-

скільки сильно воно зобо-

в'язане сільським жінкам, 

наскільки цінною є їхня 

праця. 

 

Ідея проведення Міжнаро-

дного дня сільських жінок 

була запропонована на 4-й 

Жіночій конференції ООН, 

що пройшла в 1995 році в 

Пекіні. Проведення цього 

дня розглядалося як прак-

тичний шлях суспільного 

визнання та підтримки 

багатогранної ролі сільсь-

ких жінок. Було вирішено, 

що Всесвітній день сільсь-

ких жінок буде відзнача-

тися щорічно 15 жовтня. У 

2008 році цей день був 

визнаний як офіційне свя-

то ООН. Громадські орга-

нізації підготували звер-

нення про офіційне ви-

знання Міжнародного дня 

сільської жінки в Україні, 

відзначення цього свята 

сприятиме пошані неоці-

ненної ролі сільських жі-

нок України в сільськогос-

подарському виробництві, 

охороні природи, розвитку 

держави, вихованні гідних 

її громадян та збереженні 

культурних традицій! 

 

В рамках Проекту 

«Підвищення конкурентоз-

датності молочного секто-

ру України» розроблена та 

затверджена стратегія  

підприємництва жінок та 

молоді, яка полягає у 

розширенні виробничих 

потужностей 20 ферм, що 

очолюються жінками. Роз-

виток сімейного 

фермерства через доступ 

до кредиту, технічне кон-

сультування фермерок, що 

планують розвивати моло-

чне виробництво доповню-

ється тематичними семіна-

рами щодо фінансового 

обліку, юридичних аспек-

тів господарювання, розви-

тку комп'ютерних навичок, 

успішного спілкування та 

управління конфліктами, 

ведення переговорів, ін-

ших технологічних аспек-

тів молочного тваринницт-

ва. 

15 жовтня—Міжнародний день сільської жінки 

Достатку Вам та  злагоди! 

Пам'ятка: 

 5 жовтня представники 

кооперативів вивчали досвід 

доїння на пасовищі в 

с.Літиня, Дрогобицького 

району та можливість вста-

новити установку на насту-

пний пасовищний сезон у 

своїх громадах і кооперати-

вах.  

 18 вересня у Верховній Раді 

відбувся круглий стіл на 

тему: "Ситуація у сфері 

забезпечення прав та мож-

ливостей сільських жінок в 

Україні"  
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14 жовтня свято Покрови 

Пресвятої Богородиці, що 

заслуговує на особливу увагу серед 

празників усього церковного року. 

Культ Божої Матері як Покровите-

льки нашого народу тягнеться від 

княжих часів аж по сьогодні. Таєм-

ниця того постійного, улюбленого й 

ревного культу Богоматері як Покро-

вительки, полягає, мабуть, в тому, 

що тут ідеться не про земне, людсь-

ке, але небесне й могутнє заступниц-

тво. На таке заступництво й опіку 

покладає надію Кооператив 

“Покрова” (Бродівський район).   

Історія заснування кооперативу сягає 

2008 року, коли Заболотцівська сільська 

рада (три села) почали працювати над 

створенням культурних пасовищ. В селян 

була нагальна потреба покращити якість 

травостою і люди об’єд-

нали зусилля, щоб ство-

рити шість пасовищ. 

Кожна з громад вже тоді 

відчували себе зкооперо-

ваними (пасовищні не-

формальні кооперативи: 

«Залужжя», «Став», 

«Чорний Гай», «Гора» та 

ін.)  і з часом зрозуміли, 

що потрібно об’єднатися 

в одну організацію.  

Сприяла духу кооперації історія Бродів-

щини 1925 - 30-их рр., зокрема діяльність 

товариства «Сільський господар», досі у 

кожному з сіл пам’ятають районові коо-

перативні молочарні. Чисельність поголі-

в’я корів вказує на те, що і сьогодні мо-

лочне виробництво є 

одним з пріоритетних 

для членів “Покрови” . 

Тим часом люди тут дру-

жні та працьовиті: 

«Кругле село – з одного 

боку сонце зайшло, а з 

другого вийшло» -, гово-

рять про себе селяни.  

Кооператив об’єднує 5 сіл і надає послу-

ги із заготівлі якісного молока; тюкуван-

ня сіна і соломи; штучного осіменіння.  
Його Місією  є покращення життя своїх 

членів, а також просування на ринок якіс-

ної сільськогосподарської продукції.  

час господарів та господинь, під-

вищується  продуктивність пра-

ці, знижується  собівартість про-

дукції. Крім того,  такий процес 

збору молока покращує санітар-

но-гігієнічні умови, корови отри-

мують додаткову норму комбіко-

рмів чим забезпечуєть-

ся  виробництво молока високої 

якості. На наступній фазі проект 

Кооператив “Єдність-Л” став уча-

сником пілотної програми доїння 

на пасовищі. Доїльна установка 

дозволяє отримати молоко безпо-

середньо на пасовищі, без особис-

тої участі господарів корови, і  

охолодженим доставити його пе-

реробнику. Використан-

ня  механізованого доїння корів 

полегшує працю та вивільняє 

планує продовжити програму 

доїнь на пасовищах у 40- 50 гро-

мадах області.  

Доїння на пасовищі 

Доїння на пасовищі с. Літиня 

дар” на парафіях і допомагали ство-

рювати при читальнях “Просвіти” 

громадські склади для зерна та На-

родні доми – кооперативи змішаного 

типу, які, крім кредитування селян, 

займалися постачальницько-

збутовою і виробничою діяльністю. 

Митрополит давав особисті кошти і 

свою землю на організацію коопера-

тивного ліцею, садівничо-городничої 

та хліборобської шкіл. За порадою 

архітектора Івана Левинського Шеп-

тицький заснував у Львові українсь-

ку фабрику – скляну гуту – з найсу-

часнішим устаткуванням. 

1 листопада виповнюється річниця 

(1965—1944р) з дня смерті митро-

полита Андрея Шептицького. 

Знаємо його як зразкового душпас-

тиря, громадського і суспільного дія-

ча, мецената, але мало кому відомо, 

що Шептицький був успішним бізне-

сменом і банкіром. 

Порятунком для більшості українсь-

ких селян Галичини Андрей Шепти-

цький вважав кооперацію. На за-

клик Шептицького відроджувати 

українське село відгукнулося чима-

ло священиків, які засновували осе-

редки товариства “Сільський госпо-

Історія кооперативного руху 

“Лучіться разом, заводіть 

по ваших селах крамниці 

християнські, шпихлярі 

(комори) громадські і всякі 

інші пожиточні установи”  

Іменини кооперативу «ПОКРОВА» 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Стор.2 ґазета:  



Співвласниця ферми, що налічує 50 

корів, із провінції Квебек у Канаді 

Жані Нево тричі приїжджала в 

Україну з метою підтримки жіночого 

фермерства. Жані була першою жін-

кою, яка ввійшла до складу правлін-

ня кооперативу Агропюр у Квебеку. 

Жані вперше запрезентувала роль і 

значення кооперативів в Канаді,  

запропонувала програму жіночого 

підприємництва, також поділилась 

лідерським досвідом з українками: 

"Ви – супер-жінки, бо такими треба 

бути, щоб працювати в сільському 

господарстві. Українки наполегливо 

працюють на фермі, як і жінки у 

Квебеку, але вони не завжди беруть 

участь у прийнятті рі-

шень, що стосуються 

управління господарст-

вом. Жінки доять корів, 

годують худобу, при 

цьому рідко контролю-

ють бюджет ферми. 

Тому багато технічних 

засобів залишаються 

для них недоступними. 

Доїльний апарат та 

навички керувати тра-

ктором допомагають жінкам підняти 

самооцінку і зробити те, що тради-

ційно вважають «не жіночою спра-

вою». Коли я прийшла на ферму мо-

го чоловіка в мене 

не було жодного 

досвіду, але я дуже 

полюбила роботу в 

полі і біля корів, 

почала вчитися. Ми 

домовилися, що 

наші обіди будуть 

простіші і для того, 

щоб готувати вечерю, 

я на годину раніше 

буду повертатися з 

ферми. Ми разом плануємо наш на-

ступний день і відпочинок рівномір-

но» - стверджує Жані. 

Сімейна справа  

економічний розвиток і досягнення 

Цілей розвитку тисячоліття ООН. 

2. Сприяння росту кооперативів  для 

вирішення загальних економічних 

потреб і соціально-економічних прав 

і можливостей. 

3. Вироблення належних політичних 

підходів: заохочення урядів на роз-

робку політики, законів і положень, 

що сприяють формуванню й росту 

кооперативів. 

Згідно з Резолюцією Генеральної 

Асамблеї ООН відзначається рік 

кооперативів, з огляду на їх великий 

внесок  у соціально-економічний 

розвиток, зокрема, вплив на змен-

шення бідності, створення робочих 

місць і  на соціальну інтеграцію.  

Визначено три основні цілі: 

1.Підвищення поінформованості 

громадськості про кооперативи та 

їхній внесок у соціально-

2012 - Міжнародний рік кооперативів із гаслом «Кооперативні організації будують кращий світ»  

2012—

Міжнародний рік 

кооперативів 

б/. послуги, пов’язані з забезпеченням 

матеріально-технічними ресурсами; 

в/. послуги, пов’язані з обробітком землі, 

вирощуванням та збором врожаю; 

г/. послуги, пов’язані  з наданням  юриди-

чних, фінансових, господарських, агроте-

хнічних та інших консультацій, представ-

ництвом  та захистом законних інтересів і 

прав членів кооперативного об’єднання.» 

- з ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОЇ ГОСПО-

ДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛОО СОК «Рівноправність» 

За підтримки Молочного проекту 8 коо-

перативів Львівської області обрали своїх 

представників на Загальні Збори Коопе-

ративного Об’єднання Рівноправність, 

обрали Правління, що регулярно прово-

дить Засідання та приймає рішення.  Коо-

ператив та його об’єднання належить 

його членам і здійснює господарську 

діяльність, щоб задовольнити щоденні 

потреби виробників. 

«У відповідності з основними засадами 

стратегії розвитку господарської діяльно-

сті кооперативного об’єднання передба-

чає чотири основні напрямки діяльності: 

а/. послуги, пов’язані з виробництвом та 

збутом молока;  

Послуги для кооперативів-членів Кооперативного Об’єднання 

Установча Конференція 

Об’єднання кооперативів 

Львівської області відбулась 23 

серпня 2011 року. 

Жані Нево з учасницями  

Молочного проекту 

Стор. 3 Львівська область 

У 2012 році КО 

Рівноправність 

відзначило річ-

ницю заснуван-

ня та діяльності 

на теренах 

Львівської обла-

сті 



Львівське Обласне Об’єднання Сільсько-

господарських Обслуговуючих Коопера-

тивів «РІВНОПРАВНІСТЬ»,  

Члени КО:  

СОК «Воля»  (Мостиський р-н) 

СОК «Сільські послуги 

Б.М.» (Старосамбірський р-н) 

СОК «Загора» (Жовківський р-н) 

СОК «Покрова» (Бродівський р-н) 

СОК «Молочар» (Стрийський р-н) 

СОК «Лисятицький» (Стрийський р-н) 

СОК «Єдність-Л» (Дрогобицький р-н) 

СОК «Побужани» (Буський р-н) 

Асоційований член: БО «Львівська Агра-

рна Дорадча Служба» 

Правління КО:  

Гусяк Олександра (Голова);  

Сепик Андрій (Заступник Голови); 

Головенко Василь (Секретар); 

Брошко Михайло (член). 

Ревізор: Романчук Галина. 

Виконавчий директор: Петришин Ігор.  

РІВНОПРАВНІСТЬ 

 Благодійної Організації «Львівської Аграрної 
Дорадчої Служби» (Проект «Підвищення 
конкурентоспроможності молочного сектору 
України») 

 

 Канадської Агенції з Міжнародного розвитку 
(СІДА) 

За підтримки: 

нетелів, вони мають вік 15-18 

місяців, живу маса 350-380 кг і 

висоту в крижах 130-135 см - у 

жовтні-грудні їх варто осіменяти. 

Ви отримаєте більш прибуткову 

корову (на 30-40%), яка у 

наступні роки буде отелюватися в 

осінні місяці та продукувати, ко-

ли ціна молока на ринку є найви-

ща. 

 Для розвитку господарства нада-

вайте практичні знання з 

технології всім залученим у ви-

робництво працівникам, для 

розуміння їх місії у бізнесі. При-

вивайте дітям любов до тварин та 

аграрного бізнесу, довіряючи їм 

виконання окремих робіт. Обгово-

рюйте ситуацію в господарстві з 

дорадниками і іншими фермера-

ми та долучайте до прийняття 

важливих рішень членів родини. 

 

Іван Паньків, директор БО 

ЛАДС: 

 Більшість господарів восени від-

мічають зниження продуктивності 

корів. Це пов’язане з кількістю і 

якістю трави на пасовищі та їх 

відповідності потреби поживних 

речовин коровою. Згідно рекомен-

дацій наших молочних дорадни-

ків, власникам корів варто вико-

ристовувати комбікорми,  до скла-

ду яких входять пшениця, ячмінь, 

кукурудза, соняшникова і соєва   

макуха  чи шрот і премікс. 1 кг 

якісного комбікорму забезпечує 

отримання додатково 2-3 л добро-

го молока. 

 Господарства, які вирощують те-

лиць  для поновлення  власного 

стада корів або для продажу 

БО ЛАДС надає консультації фер-

мерам особистим селянським госпо-

дарствам  

Добра рада для господарів 

НАША МІСІЯ :  

сприяти розвитку молочного сектору Західної України 

шляхом: 

- надання доступних послуг для виробників; 

- продажу якісної молочної продукції на ринку; 

- забезпечення гідного доходу для молочних виробників 

у Західній Україні. 

milkproject.com.ua  

Контакти:  

м. Львів, вул. Хуторівка 4б, офіс 301 

тел./факс: 80322327716 


