
 248 АГРОФОРМУВАНЬ 

 600 ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 

 150 тисяч ОСГ   Сільське населення -  498 тис. осіб (48%) 

 Понад 100 підприємств харчової і переробної промисловості 

  

 

ВОЛИНЬ   АГРАРНА – це: 

ВОЛИНЬ займає 3,3 % території України -2014,4 тис га,  

з них: сільгоспугіддя - 1047,9 тис га  

(в тому числі рілля – 672,7 тис га), 

землі лісового фонду – майже 700 тис га.  

Меліоровані  землі  становлять 346,6 тис га.  

 



Питома вага у виробництві продукції сільського господарства 

тваринництво 
рослинництво 

господарства  
населення 

агроформ
ування 

У 2000 році агроформування – 20%,  

господарства населення – 80% 



Волинські аграрії виробляють 

 більше 1 мільйона тонн зернових 
 більше 1 мільйона тонн картоплі 

 більше 300 тисяч тонн овочів, плодів та ягід 
 

Загальнодержавні обсяги 
 4% цукрових буряків 
 4% молока в Україні 

 5% ринку м’яса України 

у рейтингу регіонів за кількістю с/г тварин  
Волинь займає  

- 7 місце - за кількістю птиці 
- 9 місце - за кількістю корів 

у рейтингу регіонів по виробництву  
сільськогосподарських культур область займає 

- 8-і місця - по ріпаку та картоплі 

Питома вага регіону – 3,2 відсотка 



Загальнодержавні обсяги волинських підприємств 

ПрАТ «Волиньхолдінг» 
ПрАТ «Луцьк Фудз»   
 виробляють: 
майже 60% кетчупів і соусів томатних 
майже 40% гірчиці готової 
більше 20% майонезу та соусів 

ПрАТ «Володимир-Волинська 
птахофабрика» належить до трійки 
найпотужніших виробників курятини 
виробляє 5 відсотків ринку курятини 

Спирт виробництва Луцького МПД ДП 
«Укрспирт» входить у п’ятірку 
найкращих спиртів України 

ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» 
входить у ТОП-10 найпотужніших 
цукрових заводів України 



КООПЕРАЦІЯ -  ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ  
ДРІБНИХ АГРОВИРОБНИКІВ 

СОК “ВОЛИНСЬКА КАРТОПЛЯ” 

с. Забороль Луцького району 
 

неспеціалізована оптова торгівля  

 

КАРТОПЛЯРСЬКИЙ 
 

СОК “СТЕП” 

с. Галичани Горохівського району 
 

заготівля, охолодження та реалізація 

молока;  послуги з обробітку землі та 

заготівлі кормів, сіна  

МОЛОЧАРСЬКИЙ 

СОК “ФУНДУК ВОЛИНІ” 

с. Смолигів Луцького району 

 
оптова торгівля фруктами та овочами  

 

ГОРІХОВИЙ 

ЧЕРЕЗ  КООПЕРАЦІЮ   -     ДО    ПЕРЕРОБКИ 



Динаміка експорту та імпорту сільськогосподарської 
продукції Волині, млн дол. США  

Негативне 
сальдо 
10 млн 

Негативне 
сальдо 
19 млн 



Сьогодні Волинь  
може запропонувати потенційному 

інвестору: 
-вигідне прикордонне розташування 
 

-наявність вільних виробничих площ з 
обладнаною інфраструктурою (землі 
сільськогосподарського призначення –  

понад 50 тис. га у зоні Полісся, виробничі 
приміщення, тваринницькі ферми) 
 

-сприяння органів  влади та місцевого 
самоврядування 
 


