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10 причин інвестувати в аграрну 

галузь Волині

Характерні особливості регіону

Високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого 
росту

Розвинений та диверсифікований агропромисловий сектор

Наявність вільних ділянок для реалізації інвестиційних проектів

Модернізація галузі

Розвинена галузь тваринництва та рослинництва

Конкурентоспроможна харчова та переробна промисловість

Успішна реалізація інвестицій

Історії успіху – бренди і торгові марки Волині

Стабільна державна підтримка галузі



ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Волинська область розташована на північному заході України і займає 3,3 % від загальної

площі країни. Область знаходиться на західній частині Східноєвропейської рівнини й входить до

двох природно-географічних зон Українського Полісся та Лісостепу. Характеризується порівняно

теплим помірно-континентальним кліматом із достатньою кількістю тепла та вологи, що є

сприятливим для розвитку рослинницької і тваринницької галузей сільського господарства.

Земельний фонд області - 2014,4 тис. га, з яких 1047,5 тис. га сільськогосподарські угіддя

(52 %), у тому числі рілля – 672,3 тис. га, багаторічні насадження – 11,7 тис. га, сіножаті – 161,8

тис. га, пасовища – 201,7 тис. га.
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( у цінах 2010 року)



ВИСОКИЙ РОЗВИТОК АПК 

ТА НАЯВНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОСТУ

 В регіоні виробляється 3 % загальнодержавних обсягів продукції сільського

господарства

 Сільське господарство разом з харчовою і переробною промисловістю створюють

понад 30 % ВРП області

 В області вирощується більше 1 мільйона тонн зернових та зернобобових культур,

та понад 1 мільйон тонн картоплі

 Протягом 2010-2018 років введено у сільськогосподарський обіг майже 100

тисяч гектарів облогуючої ріллі

 В області більше 2 тисяч гектарів сільськогосподарських органічних земель



РОЗВИНЕНИЙ ТА ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР

•Внесок у виробництво сільськогосподарської продукції здійснюють 
370 агроформувань, 580 фермерських господарств, та148 тисяч 

особистих селянських господарств.

•Власники ОСГ є основними виробниками сільськогосподарської 
продукції. Питома вага у виробництві продукції сільського 

господарства господарств населення складає 55 відсотків, 
агропідприємств – 45 відсотків.

•Структура валової продукції сільського господарства: рослинництво –
62 відсотка, тваринництво – 38 відсотків. 

•18 сертифікованих операторів спеціалізуються на вирощуванні 
продукції рослинництва, заготівлі ягід, грибів, продукції тваринництва, 

якість яких підтверджує сертифікат «Organic Standard». Органічна 
продукція вирощується на площі понад  2 тисячі гектарів.

• За 2018 рік в області експортовано продукції галузі АПК на суму          128,6
мільйонів доларів США, а це 18 відсотків загальнообласного експорту, 

імпортовано продукції галузі АПК – 63,2 мільйонів, або лише 4,6 відсотка. 
Позитивне сальдо галузі – 65,4 мільйонів доларів США. 



НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ ПЛОЩ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Виробнича нерухомість

Площа Адреса Коротка інформація

992,3 м2 м.Любомль, 

вул.Брестська, 59

Цех переробки деревини. Виробничі приміщення площею 508,7 м2 , складські 

приміщення площею 223,3 м2.Відстань до залізничної колії – 3 км, відстань до 

магістралі – 0,2 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, каналізація, 

електропостачання. Контактна особа – Фурманюк В.О. 0971434262.

450 м2 смт Стара Вижівка

Незавершене двоповерхове капітальне будівництво цеху по забою і первинній 

переробці тваринницької продукції. Виробничі приміщення площею 370 м2 , 

складські приміщення площею 50 м2.Відстань до залізничної колії – 0,05 км, 

відстань до магістралі – 15 км. Контактна особа – Сидорук В.А. 0676728151.

5100 м2 с.Сушибаба

Турійський район

Тваринницька ферма. Виробничі приміщення площею 5100 м2. Відстань до 

залізничної колії – 12 км, відстань до магістралі Турійськ-Луцьк – 15 км; Львів-

Ковель – 35 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, каналізація, 

електропостачання. Контактна особа – Махнюк Ю.М. 0336398642.

64300 м2 с.Мочулки

Турійський район

Тваринницька ферма, господарський двір. Виробничі приміщення площею 

64300 м2. Відстань до залізничної колії – 40 км, відстань до магістралі Турійськ-

Луцьк – 15 км; Львів-Ковель – 40 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, 

каналізація, електропостачання. Контактна особа – Заславський Є.Є. 0336398747.

12 га
с.Городне

Любомльський район

Тваринницький комплекс на 2100 голів ВРХ ВПК «Олімп». Виробничі приміщення 

площею 14,8 тис. м2. Відстань до залізничної колії – 15 км. Відстань до 

автомагістралі Е 373 - 12 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, 

електропостачання. Під’їзна дорога з твердим покриттям. Контактний телефон –

0337724579.

4,5 га
м.Любомль, 

вул.Дружби, 93

Виробничі будівлі та споруди ВПК «Олімп» площею 2,8 тис. м2. 12 одиниць 

автотракторної техніки та обладнання технічного призначення. Відстань до 

залізничної колії – 3 км. Відстань до автомагістралі Е 373 - 4 км. Контактний

телефон – 0337724579.

2,5 га
м.Любомль, 

вул.Вокзальна, 2

Виробничі будівлі та споруди ВПК «Олімп» площею 2,1 тис. м2. Відстань до 

залізничної колії – 0,03 км. Відстань до автомагістралі Е 373 - 4 км. Наявність 

електропостачання. Контактний телефон – 0337724579.



Виробнича нерухомість

Площа Адреса Коротка інформація

7000 м2

м.Любомль, 

вул.Володимирська, 

62

5 виробничих складів ТзОВ «Надія», площею 1400 м2 кожен. Наявність під'їзної залізничної 

колії та під'їзної дороги з твердим покриттям. Відстань до автомагістралі – 0,1 км, до МПП 

Ягодин – 21 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, каналізація, електропостачання. Є 

автовагова (60 тонн) та ж/д вагова (180 тонн). Контактна особа – Шлапа Л.І. – 0337724651.

800 м2 с.Прохід

Ратнівський район

Столярний цех для виготовлення меблів. Виробничі приміщення площею 300 м2, складські 

приміщення – 500 м2. Форма власності – приватна. Відстань до залізничної колії – 30 км, 

відстань до обласного центру – 130 км; до автомагістралі – 1 км. Наявні інженерні мережі: 

водопостачання, електропостачання. Контактна особа – Антонюк Ігор Іванович 0679236142.

700 м2 с.Вічині

Рожищенський район

Господарський двір (гаражі, майстерня). Форма власності – комунальна. Відстань до 

залізничної колії – 30 км, відстань до обласного центру – 50 км. Наявні інженерні мережі: 

водопостачання, газопостачання, електропостачання. Контактна особа – Штиюк О.М. 

0966214674

2500 м2 с.Радехів

Любомльський район

Корівник. Складські приміщення площею 2000 м2. Форма власності – комунальна. Відстань 

до залізничної колії – 7,6 км, відстань до обласного центру – 123 км, до автомагістралі – 5,3 

км. Наявні інженерні мережі: електропостачання. Контактна особа – Дитина А.І. 0968837151.

35000 м2 с.Вишнів

Любомльський район

Комбікормовий завод. Складські приміщення площею 6000 м2. Форма власності – приватна. 

Відстань до залізничної колії – 3,5 км, до обласного центру – 120 км, відстань до магістралі –

0,1 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, електропостачання. Контактна особа -

Дитина А.І. 0968837151.

1327 м2

смт Колки, 

вул.Полуботка, 68

Маневийький район

Приміщення хлібозаводу. Виробничі приміщення площею 1100 м2. Форма власності –

комунальна. Відстань до залізничної колії – 25 км, до обласного центру – 50 км, відстань до 

магістралі – 3 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, каналізація, електропостачання. 

Контактна особа – Ковальчук М.П. 0671780486.

243 м2 смт Маневичі, 

вул. 1-го Травня, 3

Кондитерський цех. Виробничі приміщення площею 220 м2. Форма власності – комунальна. 

Відстань до залізничної колії – 0,2 км, до обласного центру – 74 км, відстань до магістралі – 1 

км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, електропостачання. Контактна особа –

Негодюк Т.С. 0986191043.

498 м2

смт Колки, 

вул.Грушевського, 50

Маневийький район

Складські приміщення. Форма власності – комунальна. Відстань до залізничної колії – 25 км, 

до обласного центру – 50 км, відстань до магістралі – 1 км. Наявні інженерні мережі: 

електропостачання. Контактна особа – Оніщук Л.О. 03327632693



Виробнича нерухомість

Площа Адреса Коротка інформація

2000 м2 с.Жабче

Горохівський район

Свинокомплекс. Виробничі приміщення площею 2000 м2, складські приміщення -100 

м2. Форма власності – приватна. Відстань до залізничної колії – 10 км, відстань до 

обласного центру – 40 км, до автомагістралі –16 км. Наявні інженерні мережі: 

водопостачання, електропостачання. Контактна особа – Мігас В.М. 0503399288

4500 м2 с.Кухарі

Ковельський район

Господарська будівля для утримання тварин. Земельна ділянка площею 9000 м2. 

Форма власності – комунальна. Відстань до обласного центру – 70 км, до 

автомагістралі – 19 км. Наявні інженерні мережі: водопостачання, каналізація, 

електропостачання. Контактна особа – Польчук В.А. 0674534755

52000 м2

с.Старовойтове

Любомльський

район

Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами населеного пункту. Форма власності – комунальна. Відстань до залізничної 

колії – 18 км, до обласного центру – 136 км, до автомагістралі – 2 км. Наявні інженерні 

мережі: електропостачання. Контактна особа – Крижук В.В. 0673100819

7800 м2
с.Гать

Луцький район

Господарський двір. Форма власності – комунальна. Відстань до залізничної колії – 15 

км, до обласного центру – 25 км, до автомагістралі – 15 км. Наявні інженерні мережі: 

водопостачання, каналізація, газопостачання. Контактна особа – Іщук В.О. 

0673946738

1000 м2 с. Садів

Луцький район

Господарський двір. Форма власності – комунальна. Відстань до залізничної колії – 20 

км, до обласного центру – 20 км, до автомагістралі – 16 км. Наявні інженерні мережі: 

водопостачання, газопостачання, електропостачання. Контактна особа – Кревський

Ю.М. 0332791309

28700 м2 с. Гайки

Турійський район

Земельна ділянка для промислового використання. Форма власності – комунальна. 

Відстань до залізничної колії – 8 км, до обласного центру – 120 км, до автомагістралі 

– 8 км. Наявні інженерні мережі: газопостачання, електропостачання. Контактна особа 

– Жолоб А.Ф. 0336395342

600 м2 с. Садів

Луцький район

Приміщення млина з обладнанням. Площа приміщення 130 м2, висота – 6 м, ширина 

– 10 м. довжина 13 м. Відстань до залізничної колії – 20 км, до обласного центру – 20 

км, до автомагістралі – 15 км. Наявні інженерні мережі: газопостачання, 

електропостачання. Контактна особа – Кревський Ю.М. 0332791309



МОДЕРНІЗАЦІЯ ГАЛУЗІ

 10 сільськогосподарських підприємств мають 

доїльні зали із сучасними європейськими 

установками

 Постійне оновлення машинно-тракторного 

парку агроформувань. У 2018 році 

агроформуваннями було придбано більше 

200 одиниць сільськогосподарської техніки та 

обладнання

 Діє два потужних насіннєвих заводи у ТзОВ 

«П′ятидні» та ТзОВ «Вілія-Трейд» 



РОЗВИНЕНА ГАЛУЗЬ РОСЛИННИЦТВА ТА ТВАРИННИЦТВА

2 місце

• у виробництві вівса       
(77 тис тонн)

4 місце

• у виробництві жита    (60,5 
тис тонн)

5 місце

• у виробництві ярої 
пшениці (49 тис тонн)

8 місце у виробництві:

• картоплі (1164,5 тис тонн)

• ріпаку (136,4 тис тонн)

9 місце

• у виробництві цукрових 
буряків (528,3 тис тонн)

8 місце

• за кількістю корів та птиці
• (91,8 та 7379 тисяч голів відповідно)

10 місце

• за кількістю свиней              
(285,5 тисяч голів)

12 місце

• за кількістю ВРХ            
(137,3 тисяч голів)

Волинь в рейтингу регіонів Волинь займає: 



Більше сотні великих, середніх і малих підприємств різної форми

власності, які виробляють майже 25 % загального обсягу промислової

продукції області.

Серед них:

 м’ясопереробних – 45

 хлібопекарських – 35, в тому числі міні-пекарні

 кондитерських – 6

 хлібоприймальних – 5

 молокопереробних – 4

 підприємств з виробництва макаронних виробів – 3

 комбікормових підприємств – 3

 цукрових заводів – 3

 пивобезалкогольних – 5

 олійно-жирових – 3

 рибопереробних – 3

 з виробництва соусів та приправ – 2

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

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 6 відсотків ринку курятини

ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» входить у ТОП-15

найпотужніших цукрових заводів України

Спирт виробництва Луцького 

МПД ДП «Укрспирт» входить 

у п’ятірку найкращих спиртів 

України



УСПІШНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У 2018 РОЦІ

 Завершено будівництво тваринницького комплексу ТзОВ «Прогрес» в селі

Білин Володимир-Волинського району на 576 голів корів. Доїльний зал обладнаний

устаткуванням фірми «Вестфалія», розрахований на одночасне доїння 24 корів. Вартість

будівництва - 20 млн. гривень.

 ТзОВ «П’ятидні» в місті Володимир-Волинський побудувало елеваторний комплекс

потужністю 65 тис. тонн одночасного зберігання олійних та зернових культур. Наразі об’єкт

починають вводити в експлуатацію. Обсяг інвестицій в будівництво елеваторного комплексу -

196 мільйонів гривень – власних коштів ТзОВ «П’ятидні», створено 70 робочих місць.

 ФГ «Перлина Турії» Турійського району побудовано молочний комплекс. Доїльний зал

обладнано доїльною установкою типу карусель на 24 корови швецької фірми De Laval.

Вартість будівництва - 24 млн. гривень, створено 50 робочих місць.

 Побудовано свинокомплекс в ПП «Макс Ком» Горохівського району потужністю 2200 голів.

Вартість будівництва - 12 млн. гривень, створено 12 робочих місць.

 Побудовано зерновий комплекс в с. Мокрець Турійського району, ФГ «Поліська родина»

потужністю 8 тисяч тонн. Вартість будівництва - 12 млн. гривень, створено 6 робочих

місць.

 ТзОВ «Насіннєвий завод часнику» завершує будівництво в селі Луковичі Іваничівського

району одного з найбільших в Україні спеціалізованого переробно-складського

комплексу, розрахованого на зберігання 500 тонн готової продукції.



ІСТОРІЇ УСПІХУ - БРЕНДИ  І  ТОРГОВІ  МАРКИ  ВОЛИНІ



СТАБІЛЬНА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ

 Підтримка АПК залишається серед головних урядових
пріоритетів. Другий рік поспіль на підтримку галузі АПК виділяється
фінансовий ресурс на рівні 1% від аграрного ВВП.

 У 2018 році з Державного бюджету було профінансовано більше 4
млрд грн, із яких 120 мільйонів гривень (3%) отримали
агровиробники Волині.

 На 2019 рік Урядом передбачено 5,9 млрд грн на фінансування
програм підтримки агропромислового комплексу.

 З 2016 року з області діє «Комплексна програма розвитку
агропромислового комплексу Волинської області», яка в
більшості орієнтована на підтримку особистих селянських
господарств регіону.



ЗВЕРНЕННЯ ДО ІНВЕСТОРА

 ВОЛИНЬ – європейський регіон сталого розвитку, комфортного
проживання людей: край, де створено умови для розвитку економіки,
заснованої на знаннях та інноваціях, ефективного використання ресурсів,
розвитку конкурентоспроможної економіки з високим рівнем зайнятості
економічно активного населення; край, де дивовижна краса природи
гармонійно поєднується із самобутньою духовною та культурною
спадщиною.

 Завдяки унікальній історичній, культурній спадщині швидкими темпами
розвивається індустрія відпочинкового, оздоровчого та зеленого
туризму.

 Інвестиційна політика в області базується на чітко визначеному
партнерстві державного та приватного секторів. Особлива увага
приділяється міжрегіональному та міжнародному співробітництву.
Розширюються ділові зв’язки з бізнес партнерами багатьох країн світу,
зростають обсяги інвестицій в перспективні сфери економіки Волині,
розширюються напрямки їх вкладення.

 ВОЛИНЬ – один із найбільш перспективних для економічного розвитку
регіон України. Інвестиційну привабливість регіону обумовлюють вигідне
географічне розташування, потужні ресурсний та кадровий потенціали,
динамічний розвиток економіки, інноваційно-орієнтовані багатопрофільні
сільськогосподарські виробництва.

Запрошуємо до взаємовигідної співпраці на території Волині. 




