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з обмеженою відповідальністю  
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 смт Ратне Волинської області 

Товариство  створене у 2011 році. Свою діяльність проводить у Ратнівському, 
Старовижівському, Ковельському та Турійському районах. 

Потужний  і зразковий сільгоспвиробник у галузях тваринництва і 
рослинництва, один з найбільш високорозвинених не лише в районі й області, а і 
в Україні.  

Господарство застосовує передові інноваційні технології, максимально 
механізовує виробничі процеси, функціонує за новітніми стандартами розвитку. 



Протягом першого року господарської діяльності 
сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю 
«Ратнівський аграрій» створено власне стадо, яке складало близько 
шістсот голів племінної худоби м’ясних порід. 

 Середньорічна кількість худоби, що утримується в господарстві 
складає 2000 голів - це 22 відсотки поголів’я ВРХ області та 4 відсотки 
поголів’я мясного напрямку в Україні. «Ратнівський аграрій» займається 
репродукцією високогенетичної племінної худоби п’яти м’ясних порід: 
лімузинська, шароле, абердин-ангуська, поліська м’ясна, волинська 
м’ясна.  



Із них: Рілля,  
тис. га 

Сіножаті, 
тис. га 

Пасовища, 
тис. га 

СТзОВ «Ратнівський 
аграрій» 

7 200 1 810 1 590 

Земельний фонд товариства – 10 600 гектарів 

Для галузі тваринництва господарством використовується 900 га угідь, 
в тому числі 280 га ріллі, 620 га сіножатей та пасовищ 

 (з розрахунку на одну голову ВРХ використовується 0,45 га землі). 

Товариство вирощує пшеницю, ячмінь, кукурудзу, ріпак, сою, гречку, овес, соняшник. 



Кількість 
ВРХ, голів 

Питома вага 
у загальній 
кількості, % 

В т.ч. 
кількість 

корів, голів 

Питома вага  
у загальній 
кількості, % 

Україна 47 700 100 19 300 100 

Волинь  9 000 19 4 100 21 

СТзОВ «Ратнівський 
аграрій» 

2000 4 795 4 

Поголів’я ВРХ господарства 



• У 2014 році товариству присвоєно статус 
племінний репродуктор з розведення великої 
рогатої худоби абердин-ангуської породи та 
шароле. 

• У 2016 році - присвоєно статус племінний 
завод з розведення великої рогатої худоби 
поліської м’ясної  породи, лімузин та волинської 
м’ясної породи. 

• Нагороджено золотими медалями «Агро-
2016» та «Агро-2018» «За вагомий внесок у 
розвиток аграрного сектору України» в номінації 
розведення великої рогатої худоби. 



Лісостеп 
Полісся 
 Степ 
Передгірські і   
Гірські райони Карпат 

 

Передгірські і    
Гірські райони 
Карпат 5 % 

 

Лісостеп 
21 % 

Степ 16 % 

Полісся 
 58 % 

Розміщення підконтрольного поголів'я за 

 природно-кліматичними зонами  України, % 

7 



Поголів'я м'ясної худоби у країнах з розвиненим 
м’ясним скотарством 
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США 
Австралія 

Франція 
Канада 

Україна 

29,7 

13,43 

4,2 
3,92 

0,02 

49,8 

27,6 

11,3 
9,15 

0,05 

Корів, млн.гол. Загальне поголів’я м’ясної худоби, млн. гол. 



Частка тварин м’ясних порід в структурі поголів’я 

великої рогатої худоби провідних країн 

86  % Австралія 

76  % США 

69  % Канада 

46 % Франція 

Великобританія 

24 % Італія 

14  % Данія 

1,2 % Україна 

За даними EUROSTAT і BeefUSA 
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39 % 
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Наявний незадіяний ресурс:  
понад 50 тис га  

сільськогосподарських угідь 
можна залучити для 

розвитку м’ясного 
скотарства у зоні Полісся  



Потенціал розвитку галузі 

• Сприятливі природньо-кліматичні умови поліських територій для ведення даного 

напрямку виробництва. 

• Високий рівень грунтової вологи та достатньо опадів для вирощування великої 

кількості біомаси. 

• Наявність вільних земельних ресурсів, не задіяних у виробництві 

сільськогосподарської продукції. 

• Наявність вільних або неефективно працюючих приміщень ферм для утримання 

великої рогатої худоби. 

• Достатньо кваліфікований кадровий потенціал для ведення галузі в сільській 

місцевості, наявність робітничих кадрів. 

• Відпрацьовані технології утримання та відтворення стада в даній природньо-

кліматичній зоні. 

• Новостворені об’єднані територіальні громади зацікавлені в розвитку бізнесу на їх 

територіях. 
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Запрошуємо до співпраці! 
 

 

Валентин Чернецький 

 

        email: rat.agrariy@gmail.com 

       + 38  098 263 12 84 


