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проживання до господарства нині
стала перевагою: в умовах ве�
дення військових дії це суттєво
скорочує ймовірність небезпеки
для життя, завдання шкоди здо�
ров'ю працівників у процесі їх�
нього переїзду до місця основної
роботи та назад. Та все ж, щоб
мінімізувати такі ризики, для
працівників молочної ферми бу�
ли створенні соціально�побутові
умови для ночівлі та відпочинку
безпосередньо на фермі.

Перебої із забезпеченням
електроенергії ставлять під заг�
розу процес доїння та первинно�
го перероблення молока. У гос�
подарстві "Томилівське" подібну

В
ійна між Україною та Росією не могла не позначитися на

молочному скотарстві. Порушені маркетингові ланцюги

породили проблеми як з доставленням молока на переробку,

так і з доставленням молочної продукції до кінцевого спо%

живача. Виникли проблеми з постачанням кормів, ветери%

нарних препаратів (часто імпортованих). Господарства втра%

чають працівників, котрі йдуть воювати проти російських

загарбників або стають вимушеними переселенцями, пере%

їжджаючи подалі від зони бойових дій, що є дуже чутливим

фактором, особливо для великих молочарських компаній.

А як живуть і працюють
в умовах війни 

малі господарства
Київщини?

Фермерське господарство "То�
милівське" розташоване у селі
Томилівка Білоцерківського ра�
йону Київської області. Його зас�
новником та власником є фер�
мер Сергій Вахній. Господарство
обробляє 500 га землі та утри�
мує 77 корів. 

Окрім пана Андрія та членів
його родини, у господарстві пра�
цює, як правило, не більше п'яти
залучених працівників, які живуть
неподалік. Близькість їхнього

проблему вирішували за допо�
могою звичайних генераторів
струму, які забезпечували елект�
ричною енергією доїльні уста�
новки, охолоджувачі молока та
інше обладнання, що використо�
вується в технологічному про�
цесі. 

"Томилівське" відносно неве�
лике, як для України, господар�
ство. Тут все поряд: сховище кор�
мів, комбікормовий цех. Якісні
корми поряд зі стадом. Чи не то�
му у господарстві високий рівень
продуктивності корів (близько
7500 кг/рік молока з розрахунку
на кожну корову, при його жир�
ності 4 %)? 

Забезпечення високих показ�
ників ефективності виробництва
молока потребує своєчасного
здійснення профілактичних за�
ходів з догляду за тваринами.
Для цього потрібні ветеринарні
препарати. У доброго господаря
завжди є запас таких ліків. У ФГ
"Томилівське" теж був страховий
запас засобів захисту здоров'я
тварин. Тому тут проблем не ви�
никало. Якщо ж якогось препара�
ту не вистачало, то виручали
формальні та неформальні зв'яз�
ки менеджменту господарства з
місцевими ветеринарними апте�
ками. Виручали один одного й
фермери, що утримують худобу. 

Не все так просто

Саме так. Не все так гладко й
просто… Але про все по порядку.
У господарстві з наближенням
військових дій корів та молодняк
ВРХ не випускали на вигульні
дворики. Вони знаходилися на
прив'язному утриманні, що нега�
тивно позначалося на їх продук�
тивності та якості молока. Нині,
коли зона військових дій зали�
шила межі Київської області,
тварини весь вільний час (за ви�
нятком періоду доїння), у тому
числі й телята, перебувають на
свіжому повітрі у спеціально від�

Малі молочарі

Білоцерківщини та війна
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рів молока фермерське господа�
рство продає Білоцерківському
молочному комбінату.

Завдання і плани

Попри складні умови, госпо�
дарство планує майбутнє: сфор�
мовано поголів'я теличок, яких у
період статевої охоти заплідню�
ватимуть спермою високопро�
дуктивних бичків племінних за�
водів Київської області. Також
зростає кормовий клин у струк�
турі посівних площ фермерського
господарства. 

Розвиток тісних інтеграційних
зв'язків з місцевими молокопе�
реробними підприємствами та
роздрібною торгівлею, здійснен�
ня власної фірмової торгівлі,
співпраця з територіальною гро�
мадою, органами виконавчої
влади щодо постачання молока
до закладів дошкільної та шкіль�
ної освіти, охорони здоров'я, для
Збройних Сил України – є, зі слів
Сергія Вахнія, важливими зав�
даннями ФГ "Томилівське". 

Війна внесла
корективи

Варто зауважити, що приблиз�
но три чверті поголів'я молоч�
ного стада в нашій країні утри�

ведених загонах. Дотримання
подібних заходів відповідає євро�
пейським нормам утримання
сільськогосподарських тварин. 

У перший тиждень війни відбу�
лася зупинка Білоцерківського
молочного комбінату – основно�
го споживача молока ФГ "Томилів�
ське". Сергій Вахній прийняв ра�
дикальне рішення: роздати мо�
локо всім бажаючим, особливо
жителям міста Біла Церква. А та�
кож забезпечити молоком закла�
ди харчування в суб'єктах критич�
ної інфраструктури, територіаль�
ної оборони тощо. Тут не було
"економіки" – була позиція гро�
мадянина: допомогти людям у
критичний час. 

Ворога українська армія витіс�
нила з території Київщини. Щод�
ня у трьох торговельних точках
міста Біла Церква реалізується
1000–1100 літрів молока ФГ "То�
милівське". Торгівля здійснюєть�
ся у спеціально відведених міс�
цях та з дозволу органів управ�
ління Білоцерківської терито�
ріальної громади. Щодня перед
продажем молока місцевою ла�
бораторією проводиться дослід�
ження його на відповідність нор�
мативним значенням показників
якості молока. Близько 1000 літ�
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мується у господарствах насе�
лення. До війни кожна родина
мала певні надії на покращення
свого матеріального стану зав�
дяки надходженням від реалі�
зації молочної продукції. Проте
війна і тут вносить корективи…
Внесла вона й корективи у діяль�
ність особистого селянського
господарства Любові Шабельної
з села Піщане Білоцерківського
району Київської області, де утри�
мується 4 корови та обробляєть�
ся 1,56 га землі.

У перші ж тижні війни виникла
проблема збуту виробленого
молока. Трапилося це не лише
через зупинку Білоцерківського
молочного комбінату, а й внаслі�
док призупинення стійкого авто�
бусного сполучення з містом
Біла Церква – основним місцем
збуту  молока та  молокопро�
дуктів. У зв'язку із закриттям
роздрібних продовольчих рин�
ків також суттєво скоротилися
можливості збуту молочної про�
дукції.

Щоправда, водночас із цим у
селі з'явилися переселенці з
тимчасово окупованих територій
України. Саме вони отримували
значну кількість молока безоп�
латно з особистого селянського
господарства (ОСГ) пані Ша�
бельної, бо війна – це одна біда
на всіх.

Іншу частину виробленого мо�
лока та перероблених молокоп�
родуктів реалізовували за міні�
мальними цінами сільським жи�
телям. 

Вигульний простір
біля дому

Висока загроза авіаударів, на�
віть по сільських населених пунк�
тах, а також введення певних
адміністративних обмежень що�
до пересування жителів змусила
власників корів утримуватися від
випасання їх у череді. Вони були
змушені облаштовувати вигуль�
ний простір для корів поблизу
дому. Добре, що органами міс�
цевого самоврядування було до�
зволено здійснювати скошуван�
ня трави для годівлі тварин на
виділених ділянках при дотри�
манні певних норм і правил, що
регламентується нормативно�
правовими актами щодо запро�

Сергій

Вахній

Сергій

Вахній



вадження воєнного стану в
країні. 

Згодом відновлення автобус�
ного сполучення між селами та
Білою Церквою, а також віднов�
лення діяльності роздрібних про�
довольчих ринків дали можли�
вість доставляти до споживачів
продукцію таких господарств, як
у пані Шабельної.

Як розвиватимуться
молочарські ОСГ?

Звісно, тут є чимало проблем і
невизначеностей щодо подаль�
шого нарощення чи хоча б збе�
реження поголів'я корів в умовах
війни. 

Невирішеність на рівні органів
місцевого самоврядування щодо
випасу корів, сінокосіння суттєво
загострює проблему забезпече�
ності господарств кормами.

Нестабільність роботи громад�
ського транспорту теж додає
проблем дрібнотоварним вироб�
никам молока.

Чи не тому власники двох і
більше корів у селі Піщане часто
схиляються до скорочення по�
голів'я до рівня власного само�
забезпечення та покриття пот�
реб у молоці та молокопродуктах
своїх родичів? 

Особисті селянські господар�
ства (ОСГ) упродовж тривалого
часу фактично не мають держав�
ної підтримки на відміну від
сільськогосподарських підпри�
ємств. Проте, у період запровад�

дою, майже 100 років тому пи�
сав: "…у грізну годину, коли ви�
являться безсилими всі методи
підприємництва, коли економіч�
на криза та удари організовано�
го противника будуть змітати
наші підприємства, для нас мож�
ливий єдиний вірний шлях поря�
тунку… перекласти тягар удару
на плечі того Атланта, яким три�
мається… все народне господа�
рство нашої Батьківщини… на
плечі селянського господарст�
ва". Не забути про це нам зараз
і після перемоги над ворогом
також…

Молочарі – малі, середні та
великі – щоденно роблять влас�
ний внесок у справу наближен�
ня нашої перемоги: забезпечу�
ють молочними продуктами укра�
їнських споживачів, а також за�
безпечують експортний потен�
ціал молочного сектору України.

Вклонімося низько за їхню
працю!

Іван Свиноус,

професор Білоцерківського 
національного аграрного 

університету,
доктор економічних наук

ження воєнного стану, коли по�
лиці магазинів були порожніми,
міські роздрібні продовольчі
ринки не працювали, саме вони
стали чи не єдиним постачальни�
ком молочної продукції для міс�
цевого населення.

Що далі?

6 травня 2022 року набрав
чинності наказ Міністерства аг�
рарної політики та продоволь�
ства України "Про затвердження
Гігієнічних вимог до дрібното�
варного виробництва та обігу мо�
лока" від 7 квітня 2022 р. № 209.
Цим документом встановлю�
ються гігієнічні вимоги до пер�
винного виробництва та обігу
молока від сільськогосподарсь�
ких тварин, які  утримуються
дрібнотоварними виробниками,
зокрема такими, як у пані Ша�
бельної, а також до пунктів за�
готівлі  молока. У Мінагропо�
літиці переконані, що реалізація
наказу зменшить навантаження
через скасування надмірно де�
талізованих і неактуальних ви�
мог до дрібнотоварного вироб�
ництва молока та його обігу.
Сподіваємося, що так і станеть�
ся, тому жителі села Піщане пе�
редумають скорочувати пого�
лів'я, й незабаром у цьому селі
з'являться нові молочарські фер�
мерські господарства, такі як
"Томилівське". 

Академік Олександр Чаянов,
розстріляний радянською вла�
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