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Товариство складається з п’яти виробничих підрозділів-відділків: 

«П’ятидні», «Устилуг», «Хобултова», «Колона»,  «Окорськ» 



• Господарство обробляє майже 15,5 тисяч гектарів землі, взятої в оренду у  

7 тисяч власників земельних паїв. 

• Землі орендує на території Володимир-Волинського, Іваничівського, Локачинського, 
Любомльського та Луцького районів.  

• Виробляє 8 % валової продукції сільського господарства Волинської області.   

• Рівень орендної плати за використання земельних паїв один з найвищих в області і 
складає більше 3000 грн/га.   

• Підприємство є одним з найбільших платників податків і наповнювачем бюджету 
області. 

 



Товариство має потужний машинно-тракторний парк, серед 
якого: 22 трактори марки «John Deere»; 2 трактори «CASE», 20 
зернозбиральних комбайнів фірми «CLAAS», в т.ч. Lexion-670-550 - 
18 шт., сівалки та ґрунтообробна техніка фірм «Väderstad» та 
«AMAZONE», а також повний набір техніки імпортного та 
вітчизняного виробництва, який забезпечує високоефективні 
технології вирощування усіх сільськогосподарських культур.  

Щорічно господарство освоює капітальних вкладень на суму 
понад 50 мільйонів гривень. 



Збір урожаю 2018 

За останніх три роки врожайність 
зернових становить понад 81,2 ц/га, 

цукрових буряків -   730 ц/га,  
ріпаку – 50,5 ц/га,  

кукурудзи на зерно – 110 ц/га.  



Основні показники фінансово-господарської діяльності  2018 

Загальна земельна площа, га 15 500 

в т.ч. пшениця 6 900 

           ріпак озимий 1 965 

           кукурудза на зерно 1 570 

           соя  1 820 

           цукрові буряки  630 

           горох 1 530 

           соняшник 1 085 

Валовий збір: 
  

Зерна (у вазі після доробки), тис тонн 90 

Середня врожайність, ц/га 81,2 

Поголів’я свиней, гол. 732 

Виробництво м’яса, ц 612 

Середньорічна чисельність штатних працівників 297 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн. 6 800 



У 2017 році введено в 
експлуатацію сучасний 

насіннєвий завод 
потужністю  

10 тонн насіння за годину 
50 тисяч тонн на рік з  

новітніми машинами та з 
професійним 

обслуговуючим 
персоналом.  

При будівництві 
використані німецькі та 

данські технології. 
Подібних заводів в Україні 

лише п’ять. 
Обсяг інвестицій в 

будівництво - 3 мільйона 
євро, створено 30 робочих 

місць. 



Виробництво насіннєвого матеріалу потужностями 

 насіннєвого заводу ТзОВ «П’ятидні» у 2018 році 

Усього вироблено насіння – 4,5 тис.тонн 
в тому числі вироблено та реалізовано:   
ярих зернових культур –  

 
2,0 тис.тонн 

озимих зернових культур (пшениці) –  2,5 тис.тонн 
з них:  - для власної потреби  1,3 тис.тонн 
            - для реалізації 1,2 тис.тонн 
Зокрема, вироблено для реалізації сорти озимої пшениці еліти: 
1. «Дарина Київська» - 75 тонн 
2. «Райгородка» - 75 тонн 
Сорти озимої пшениці І репродукції: 
1. «Патрас» - 250 тонн (реалізовано в різних областях України) 
2. «Скаген» - 250 тонн (реалізовано 100 тонн в межах області) 
3. «Богемія» - 120 тонн (реалізовано 50 тонн в межах області) 
4. «Румор» - 100 тонн 
5. «Тобак» - 100 тонн 
6. «Дарунок Поділля» - 120 тонн 
7. «Астарта» - 100 тонн 



У жовтні поточного року буде введено в експлуатацію 
елеваторний комплекс потужністю 65 тис. тонн 

одночасного зберігання олійних та зернових культур. 
Комплекс складається з 10 ємностей по 5,5 тис. тонн, 

підлогового складу на 5,5 тис. тонн  
та 4-х операційних ємностей на 1 тис. тонн.  

Від елеватору буде прокладено бетонну дорогу 
довжиною 1 км, яка з’єднає його з об’їзною трасою 

міста Володимир-Волинський. Крім того, поруч з 
елеватором розташована залізниця. Вже придбано  

5 нових шведських автозерновозів, тепловоз, а також 
54 зерновози ПАТ «Крюківський вагонобудівний 

завод» (м. Кременчук).  
 

Завантаження ешелону з 54 вагонів  
здійснюватиметься за дві доби. 

 

Обсяг інвестицій в будівництво елеваторного 
комплексу - 196 мільйонів гривень – власних коштів 

ТзОВ «П’ятидні». 

Новий елеваторний комплекс 



Загальний вигляд будівництва 



 

Товариство «П’ятидні» 

Запрошує до співпраці! 

с.  П'ятидні  

Володимир-Волинського району 

(03342) 9 11 34 

tzov.pjatudni@gmail.com 
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