
ТОВ «Старий Порицьк» – єдине підприємство у 

Волинській області, що займається виробництвом 

органічної молочної продукції. 

У 2010 р. на підприємстві відмовилися від використання 

хімічних добрив та засобів захисту рослин, синтезованих 

речовин у рослинництві та від використання антибіотиків і 

хімічних добавок у тваринництві.  



Успішно використовується метод безвідвального обробітку 

ґрунту, завдяки якому зберігається волога та незмінною 

лишається структура ґрунту. Технопарк господарства 

спроможний забезпечити оптимальний результат даної 

технології.  

Завдяки внесенню органічних добрив, а саме перегною, 
отриманого від власного поголів’я великої рогатої худоби, 

використанню сидератів, дотриманню сівозміни на 
підприємстві відновлюється природна родючість ґрунтів. 
Таким чином ґрунт не виснажується, а, навпаки, отримує 

додаткове органічне живлення.  
  



 Підприємство щороку проходить інспекцію та 
підтверджує статус органічного оператора в Україні 

З 2012 року 

З 2015 року 
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Підприємство має в обробітку 1000га земель 

У рослинництві робота ведеться у трьох напрямках: 



Наш асортимент зернових та круп: 

Гречка 

Вика Гірчиця Спельта 

Пелюшка Льон 



Велике значення на підприємстві приділяють добробуту 
тварин. Задля дотримання вимог органічних стандартів 
велика рогата худоба утримується безприв'язно як боксовим 
методом, так і на глибокій підстилці в новому, побудованому 
за сучасними вимогами, тваринницькому комплексі.  

Нині на підприємстві налічується 750 голів ВРХ, в тому числі 
300 голів дійного стада. Середній надій на 1 лактуючу корову – 
5500 кг за рік. Завдяки безконтактному доїнню, через сучасний 
доїльний зал фірми BouMatic (США), вдалося отримати 
молоко ґатунку «Екстра» з вмістом соматичних клітин до 400 
тис/см3 та загальним бактеріальним обсіменінням до 100 
тис/см3. Наразі середній добовий надій становить 18 л молока 
жирністю 3,8% на одну корову.  



Стратегія підприємства у забезпеченні повного 
циклу виробництва та реалізації продукту «від 

поля до полиці магазину» відображена у 
відкритті молокопереробного цеху з потужністю 

переробки на рівні 2 т за зміну.  



Використання традиційних рецептур та 
контроль на кожному етапі виробництва , 
дозволяє забезпечити найвищу якість та 

відмінний смак продукту. 



Тверді сири: 

• “Старопорицький” (35% жиру) 

• “ Чеддер ” (35% жиру) 

• “ Швейцарія ” (50% жиру) 

• “ Голандія ” (50% жиру)  



• “Бринза” (40% жиру) 

• ”Сулугуні” (40% жиру) 

• ”Качота ” (40% жиру) 

  

М’які розсільні сири: 



«Старий Порицьк» 

виготовляє солодко-

вершкове органічне 

масло, що має 

82,5% жиру та 

продукується 

виключно з вершків 

за класичною 

технологією — 

збиванням.  



• Два види пастеризованого молока 
    (2.5 та 3.6% жирності) 
 
• Два види кефіру(1 та 2.5% жирності) 
 
• Сироватка (0.1% жирності) 
 
• Йогурт (1% жирності) та Грецький йогурт 
    (10% жирності) 
 

Асортимент інших молчних продуктів: 



• Творог (1 та 9% жирності) 
 

• Сметана (20% жирності) 
 

• Йогурти з органічними ягодами :  
малина, суниця, чорниця. 



ТОВ «Старий Порицьк» 

с. Старий Порицьк, Іваничівський район,  
Волинська область, Україна 

Тел/Факс: (03372)2-24-05               Email: porytsk@ukr.net 

porytsk.com  


