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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

Українська чорно-ряба молочна порода 

Створена схрещуванням чорно-рябої худоби вітчизняної селекції з 

голштинською. Як порода затверджена наказом Мінсільгосппроду України 

від 26 квітня 1996 р. № 127 "Про виведення української чорно-рябої молочної 

породи великої рогатої худоби". Тварин чорно-рябої молочної породи розводять 

у всіх областях України.  Жива маса дорослих корів – 600–650 кг, бугаїв – 850 – 

1100 кг. Телиці при добрій годівлі досягають живої маси у 12 місяців 290–300 кг, 

у 18 – 400–420 кг, бугайці – відповідно 380–400 і 500–520 кг, маючи при цьому 

задовільні м'ясні якості.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

 В ОБЛАСТІ  ФУНУКЦІОНУЄ  12 ПЛЕМІННИХ ЗАВОДІВ З РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЧОРНО- РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. В ПРОВІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

СТАНОВИТЬ   БЛИЗЬКО 11 000 КГ  НА КОРОВУ. В 10 ГОСПОДАРСТВАХ  ФУНКЦІОНУЄ  12 

СУЧАСНИХ ДОЇЛЬНИХ ЗАЛІВ.   

ПЛЕМІННІ ЗАВОДИ 

з розведення української  чорно-рябої молочної  

та голштинської породи  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

         ТзОВ «Прогрес» Володимир-Волинського району племінний 
завод з розведення української  чорно-рябої молочної породи  

 

 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2,9 тис. га сільськогосподарських угідь, з них  

пасовищ - 0,3  тис. га, функціонує 3 тваринницькі ферми в селах Білин, Охнівка, Ліски. У 2017 

році  вироблено 7,6 тис. тонн молока, середній надій на корову становить 8743 кг, На 

підприємстві запроваджено безприв'язне утримання корів, функціонує 2 доїльних зали. В с. Білин 

новозбудований тваринницький комплекс, а саме два корівники та доїльний зал обладнаний 

устаткуванням фірми «Вестфалія». На підприємстві впроваджено автоматизовану систему 

управління стадом, що дає можливість контролювати продуктивність та селекцію. Всього 

система контролює близько 30 показників життєдіяльності тварини. 

Директор: Вітрук Анатолій Олександрович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОСП ім.Івана Франка Горохівського району  

племінний завод з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  
 

 

. 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1757,5 га сільськогосподарських угідь, 

тваринницька ферма в с.Губин, де утримується  800 молочних корів. Губинське підприємство діє, 

опираючись на сучасні технології, на фермі все комп'ютеризовано. Майже п’ята частина від 

усього поголів’я – корови породи німецький голштин, усі решта – українські чорно-рябі. У  2017 

році  вироблено 6193 т молока, надоєно на корову – 11102 кг молока. На підприємстві 

запроваджено безприв'язне утримання корів, функціонує доїльний зал, де встановлена доїльна 

установка "Мілклайн" (Італія) 

Директор :Тарарай Олег Васильович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОСП  ім. Шевченка Горохівського району 

 племінний завод з розведення української  чорно-рябої молочної породи  

ПОСП імені Шевченка – єдине на Волині  та одне з небагатьох в Україні сільськогосподарських підприємств, 

яке у 2010 році отримало статус спеціалізованої сировинної зони з виробництва сировини, що 

використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.  У 2012 році підприємство 

розпочало власну переробку молока та виробництво молокопродуктів під торговою  маркою «УгринівМолоко».У  

2017 році вироблено 7038т молока, надій на  корову становить 6827 кг молока. Функціонує 7 приміщень для 

безприв’язного утримання великої рогатої худоби, 2 доїльні зали німецької фірми «Ялинка» 2х10 фірми 

«Вестфалія» (Німеччина) Утримання корів безприв’язне, однотипна годівля з силосних траншей. Змішування і 

роздача кормів – механізоване, здійснюється двома італійськими кормороздавачами. 

Директор : Турак Андрій Антонович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СГПП «Рать» Луцького району 

 племінний завод  з розведення  української   чорно-рябої  молочної та  
племінний репродуктор з розведення  голштинської породи   

 

. 

Директор : Шумський Віктор Анатолійович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3517га сільськогосподарських угідь. Поголів’я 

ВРХ утримується на чотирьох фермах, основне стадо корів в кількості 655 голів знаходиться на 

фермі с. Ратнів, На двох фермах вирощують ремонтних телиць, які мають високий генетичний 

потенціал розрахований на рівень надою первісток 8,5 тис. кг. молока і вище.  На даний час в 

підприємстві корови селекційної групи мають кровність голштина 90-95%. За 2017 рік  вироблено 

5719 т молока, надій на корову  становить 9532 кг.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СГТзОВ “Городище” Луцького району  

племінний завод з розведення української   чорно-рябої молочної породи  
 

 

. 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 9022 га сільськогосподарських угідь. Поголів’я 

ВРХ утримується на чотирьох фермах, основне стадо корів в кількості 700 голів знаходиться на 

фермі с.Городище та с.Мартинівка. На фермі с.Мартинівка запрваджено безприв’язне 

утримання корів, доїння їх проводиться в доїльному залі «Вестфалія». У 2017 році вироблено 4457 

тонн молока, надій на корову становить  6400кг.  Запорукою успіху в тваринництві і у всіх 

галузях є міцна кормова база. В господарстві заготівля всіх кормів проводиться з допомогою 

сучасної кормозбиральної техніки. 

Директор : Никонюк Анатолій Олександрович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СВК «Урожай» Луцького району  

 племінний завод з розведення української   чорно-рябої молочної породи  
 

 

. 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2254 га землі з них 2214 га рілля. Поголів’я 

розташоване на чотирьох тваринницьких фермах, доїльне обладнання – молокопровід 

«Брацлавчанка». У 2017 році в господарстві вироблено 3857 тонн молока, надій на корову 

становить  8035 кг. В господарстві застосовується лінійний спосіб розведення худоби із 

використання сперми бугаїв-плідників канадської, американської та німецької селекції.  

Голова: Кулай Євген Олексійович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Романів» Луцького району  

племінний завод з розведення української    чорно-рябої молочної породи  
 

 

. 

Директор : Заремба Віталій  Миколайович 

Господарство орендує  2275  га сільськогосподарських   угідь в тому числі : ріллі - 1889 га, сінокосів 

- 386 га. Загальне поголів’я великої рогатої худоби – української чорно-рябої молочної породи  

складає 1677 голів в тому числі 620 корів. У 2017 році в господарстві вироблено 4242 тонн молока, 

надій на корову складає 6526 кг. Поголів’я розміщене  на трьох тваринницьких фермах.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СГПП «Дружба» Луцького району  

племінний завод з розведення української    чорно-рябої молочної породи  
 
 

. 

Директор : Здрилюк Валентина Степанівна 

Господарство орендує  3657  га сільськогосподарських   угідь в т.ч. 657га багаторічні та однорічні 

Поголів’я розміщене  на трьох тваринницьких фермах в с.Воютин, с.Скірче, с.Жуківець, в 

кількості 1782 гол.ВРХ в т.ч.890 корів. У 2017 році в господарстві вироблено 7142 тонн молока, 

надій на корову склав – 7302 кг. Запроваджена автоматизована система управління стадом 

UNIFORM-AGRI . Проводиться рання діагностика  тільності  приладом Tringa Vet/.  

Осіменяється поголів’я  спермопродукцією кращими американськими плідниками фірми  IBS. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФГ «Перлина Турії» Турійського району  

племінний завод з розведення  української  чорно-рябої молочної та голштинської 
породи 

  

 

 

. 

Голова: Яренчук Володимир Арсентійович 

Господарство орендує 3233 га сільськогосподарських   угідь в т.ч. 227 га пасовищ. Поголів’я  

утримується  на тваринницький фермі в с.Селець в кількості 1108 гол.ВРХ  в т.ч. 336 корів. У 

2017 році в господарстві вироблено 3037тонн молока, надій на корову склав – 11045кг.  В 

господарстві  функціонує доїльний зал фірми "Вестфалія" (Німеччина), поголів’я худоби  

знаходиться на  безприв’язному  утриманні. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЛЕМІННІ РЕПРОДУКТОРИ 

з розведення  української   чорно-рябої   молочної  та 
голштинської породи 

. 

     В ОБЛАСТІ  ФУНУКЦІОНУЄ  10  ПЛЕМІННИХ РЕПРОДУКТОРІВ З 

РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО- РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ. В 

ПРОВІДНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАНОВИТЬ               

БІЛЬШЕ  9000 КГ  НА КОРОВУ 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТзОВ «Волинь Нова» Локачинського району  

племінний  репродуктор  з розведення  

української  чорно-рябої молочної та голштинської породи  
 

  

. 

Директор : Місевич Іван Іванович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1258 га сільськогосподарських угідь. Поголів’я 

худоби утримується на одній тваринницькій фермі 648 гол.ВРХ в т.ч. 501 корів. У 2017 році в 

господарстві вироблено 2820 т. молока надій на 1 корову склав – 7685 кг. Запроваджена 

автоматизована система управління стадом UNIFORM-AGRI . Проводиться рання  діагностика  

тільності  приладом Tringa Vet 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СФГ «Зоря» Горохівського  району  

племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної 
породи   

 

Голова:  Сайкевич Степан Адамович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 675,22 га, сільськогосподарських 

угідь в т.ч. пасовища, худоба утримується  на 1 тваринницькій фермі, де 

нараховується    388 голів ВРХ, в т.ч. 188 корови . У  2017 році    вироблено 1281 т 

молока, надій на корову – 6159 кг молока.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ « Старий Порицьк »  Іваничівського району племінний репродуктор 
з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  

 

 

. 
Директор:  Юсковець Микола Ігорович 

Чисельність поголів’я  ВРХ становить 683 гол. в т. ч.  250 гол корів. У 2017 році  вироблено 1500 т 

молока , надій на  корову  складає 5998 кг 

В господарстві запроваджене безприв’язне  утримання поголів’я ВРХ , працює доїльний зал. 

Господарство здійснює виробництво органічної продукції. Процює цех по виробництву  твердих 

сирів. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ  ім.Лесі Українки  Ковельського  району 

 племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  

 

 

. 

Директор:  Герез Сергій Степанович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3625 га, в т.ч. 112 га пасовищ. Поголів’я худоби 

утримується  на 3 тваринницьких фермах, де нараховується 1003 голів ВРХ в т.ч. 373 корів.  У  

2017 році    вироблено молока 1934 т, надій на  корову –  6447 кг. Проведено реконструкцію  

тваринницьких приміщень с. Колодяжне; збудовано і запущено молочний зал. "Мілклайн" 

(Італія) 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ « Вежа» Ковельського  району 

 племінний репродуктор з розведення української   чорно-рябої молочної породи 

 

 

. 

Директор:  Зінчук Тетяна Василівна 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 495 га, в т.ч. 29 га пасовищ. Поголів’я худоби 

утримується  на 4 тваринницьких фермах. де нараховується 178 гол. ВРХ молочного напряму 

продуктивності. У 2017 році   вироблено 322 т молока , надій на корову – 4880 кг.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОСП «Україна» Горохівського р-ну 

племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої  

молочної породи 
 

 

 

. 

Директор: Шеремета Григорій Романович 

В господарстві утримується 507 голів великої рогатої худоби в тому числі 215 

голів корів. У 2017 році вироблено 1001 т молока, середній надій  молочного 

стада 5657 кг. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ « Дружба»  Ковельського  району  

племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  
 
 
 Директор:  Яромчук Валерія Адамівна 

Господарську діяльність 

підприємство здійснює на 1758 га, 

вт.ч. 844 га пасовищ.   

Поголів’я худоби утримується  на 2 

тваринницьких фермах , де 

нараховується 622 голів ВРХ в т.ч. 

корів 200 гол. молочного напряму 

продуктивності. За 2017 

рік  вироблено молока 882 т.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ « Лище»  Луцького району  

племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  

 

 

. 

Директор:  Карбовський Святослав Євгенович 

Поголів’я худоби утримується  на 2 тваринницьких фермах, де нараховується 2031 голів ВРХ в 

т.ч. 600 гол. корів. За 2017 рік   вироблено молока 4989 т, надій на корову – 9072 кг. В господарстві 

функціонує молокопровід, запроваджено механізовану роздачу кормів. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФГ« АМіЛА» Турійського  району  

племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  

 

  

. 

Голова:  Січковська Ірина Василівна 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2756 га, в т.ч. 257 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на двох тваринницьких  фермах  в кількості  1018 голів ВРХ в т.ч. 

533 корів.  У 2017 році вироблено молока 2640 т, надій на  корову – 8175 кг.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СВК «Слава» Турійського  району 

 племінний репродуктор з розведення  української   чорно-рябої молочної породи  

 

  

. 

Голова:  Мацьоха Юрій Віталійович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1542 га. Поголів’я худоби утримується  на 

тваринницькій фермі в с. Маковичі , де нараховується 658  голів ВРХ  в т.ч. 265 корів. У  2017 

році    вироблено молока 1687 т, надій на корову становить 6366 кг. Поголів’я худоби  

знаходиться на  безприв’язному утриманні, функціонує доїльний зал. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Пісочне» Ковельського  району  

племінний репродуктор з розведення 

 червоної –польської  породи 
 

 

 

. 

Директор:  Оксенюк Ростислав  Андрійович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1114 га, в т.ч. 632 га пасовищ. Поголів’я худоби 

утримується  на 1 тваринницький фермі, де нараховується 553 голів ВРХ червоної –польської  

молочної породи. У 2017 році   вироблено молока     278 т, надій на корову –3358кг молока.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВОЛИНСЬКА М’ЯСНА ПОРОДА 
 

 

. 

Волинська м'ясна порода затверджена в 1994 році, виведена складним відтворним схрещуванням місцевої 

(М) чорно-рябої та червоної польської худоби з плідниками абердин-ангуської (А), герефордської (Г) і 

лімузинської (Л) порід. Кінцевий генотип тварин (Л 3/8, А 3/16, Г 3/16, М 1/4) розводять "в собі".Тварини 

мають міцний тип конституції, широкий і округлий, дещо видовжений тулуб, добре розвинену 

мускулатуру, середньої товщини шкіру, кістяк міцний, але не грубий, голова в основному безрога, шия 

коротка, кругла, добре розвинуте підгруддя, широка, м'ясиста холка, груди широкі і глибокі, рівна широка 

спина, поперек прямий, широкий і рівний, мускулистий, крижі довгі, округлі, добре виповнені, стегна 

досить виповнені мускулатурою. Масть в основному червона від світло- до темно-червоної. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЛЕМІННІ ЗАВОДИ  

волинська м’ясна порода  

 

Волинь славиться розвитком м’ясного скотарства, адже в господарствах нашої 

області утримується четверта частина наявного в державі поголів’я м’ясного 

напрямку продуктивності та третина корів. В області атестовано 14 племінних 

заводів з розведення волинської м’ясної породи.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Зоря» Ковельського  району   

племінний завод з розведення 

 волинської  м’ясної   породи   

 

. 
Директор:  Потапчук Володимир Юхимович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2214 га, в т.ч. 1162 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на 2 тваринницьких фермах, де нараховується 1664 голів ВРХ  в т.ч. 600 

корів.  У 2017 році одержано 560 голів приплоду телят, середньо добовий привіс  587 гр. 

Реалізовано  129 тонн  м’яса яловичини. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Васюти» Ковельського  району 

  племінний завод з розведення  волинської  м’ясної   породи  
 

 

. Директор:Смаль Анатолій Степанович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1085 га, в т.ч. 260 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на 1 тваринницький фермі , де нараховується 204 голів ВРХ . У 2017  

році  середньо-добові  привіси   становили  577гр.   



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Пісочне» Ковельського  району  

племінний завод з розведення  волинської   м’ясної  породи  

 

. 

Директор:  Оксенюк Ростислав  Андрійович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1114 га, в т.ч. 632 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на 1 тваринницький фермі, де нараховується 305 голів ВРХ . За 2017 

рік вирощено 48 тонн м’яса яловичин, середньодобові привіси   становлять 470 гр.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Заповіт» Ковельського  району                                                             

племінний завод з розведення  волинської  м’ясної   породи   

  

. 

Директор: Кур’ян Андрій Сергієвич 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1811 га, в т.ч. 584 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на 4 тваринницький фермах , де нараховується 411 голів ВРХ . За 2017 

рік    реалізовано 62 т м’яса, середньо-добові  привіси    451гр.   



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТзОВ «Баффало» Маневицького  району  

 племінний  завод з розведення  волинської  м’ясної   породи  
 

 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га 

пасовищ. Поголів’я худоби утримується  на 1 тваринницькій фермі , де 

нараховується 784 голови ВРХ, з них 383 корови . У 2017 році середньо-добові  

привіси    становили  933 гр.  Реалізовано 34 голови  племінного  молодняка. 

Директор: Паш’ян Руслан Гургенович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФГ« АМІЛА» Турійського  району 

 племінний завод з розведення  волинської  м’ясної  породи  

 

  

. 

Голова:  Січковська Ірина Василівна 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2756 га, в т.ч. 257 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на тваринницькій  фермі в с. Тагачин, де нараховується 196 голів ВРХ 

в т.ч. 94 гол. корів. За 2017 рік    вироблено 51,3 т м’яса яловичини. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТОВ «Ратнівський аграрій» Ратнівського району  

племінний завод з розведення  волинської  м’ясної породи   
 
 Директор : Чернецький Валентин Антонович 

Господарство орендує 7840 га сільськогосподарських угідь в т.ч. 2302 га пасовищ. 

Поголів’я розміщене  на 1 тваринницький фермі в с.Якушів де нараховується 340 гол. 

ВРХ в т.ч. 195 гол. корів.  У 2017 році  середньодобові привіси становили  1010 гр. 

Одержано 170 гол. телят. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЛЕМІННІ РЕПРОДУКТОРИ  

з розведення  волинської  м’ясної породи   

  

    В ОБЛАСТІ ФУНКЦІОНУЄ 11 ПЛЕМІННИХ РЕПРОДУКТОРІВ 

 З РОЗВЕДЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ.  

    



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Абердин-ангуська порода виведена у північно-східній частині Шотландії у графствах Абердин і 

Ангус. Ці тварини невеликі порівняно з іншими породами м'ясного напряму продуктивності. 

Маса дорослих корів становить 500-600 кг, бугаїв - 700-800; теличок при народженні - 27, бичків - 

29 кг. Поряд з тим абердин-ангуси неперевершені за м'ясними якостями. При їх забої одержують 

пісні туші з тонким шаром зовнішнього жиру, велику кількість мармурового м'яса. Забійний вихід 

становить 70 %. Тварини дуже скороспілі. Вже до 15-місячного віку їх маса досягає 450 кг і 

більше.  

АБЕРДИН – АНГУСЬКА ПОРОДА 

              



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТзОВ «Баффало» Маневицького району  

 племінний завод з розведення  абердин-ангуської породи  
 

 

Директор: Паш’ян Руслан Гургенович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га пасовищ. Поголів’я 

худоби утримується  на 2 тваринницький фермах , де нараховується 1350 голів ВРХ в тому 

числі 625 корів . У 2017 році  середньодобові привіси  становили 958 гр. Реалізовано 152 голови 

племінного  молодняка. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТОВ «Ратнівський аграрій » Ратнівського району  

 племінний  репродуктор  з розведення  абердин-ангуської породи  

 

 Директор: Чернецький  Валентин Антонович 

Господарство орендує 7840 га сільськогосподарських угідь в т.ч. 2302 га пасовищ. Поголів’я 

розміщене  на 1 тваринницький фермі в с.Якуши  де нараховується 220 гол. ВРХ в т.ч. 103 корови.  

У 2017 році  середньодобові привіси становили  950 гр. Одержано 92 гол. телят.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Шаролезька (м’ясна) порода  

 

 

Шаролезька порода виведена понад 200 років тому у Франції, в провінції Шаролез. Худоба 

Шаролезької породи, поряд з італійською кіанською, найбільша серед інших порід м'ясного 

напряму продуктивності. При великій глибині й ширині тулуба ця худоба має відмінні м'ясні 

форми. Для корів характерна добра відтворна здатність. Порода славиться м'ясними якостями. 

Забійний вихід відгодованої худоби становить 65-70 %. М'ясо ніжне, соковите. Прошарки жиру 

рівномірно розподілені серед мускульних волокон, що надає м'ясу мармуровості.  

 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 
Директор: Чернецький  Валентин Антонович 

Господарство орендує 7840 га сільськогосподарських   угідь в т.ч. 2302 га пасовищ. 

Поголів’я розміщене  на 1 тваринницький фермі в с.Якуши де нараховується 178 

гол. ВРХ в т.ч. 83 гол. корів.   У 2017 році середньодобові привіси становили  1080 гр. 

Одержано 76 гол. телят. 

СТОВ «Ратнівський аграрій » Ратнівського району  

 племінний  репродуктор  з розведення  породи шароле 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

Директор: Паш’ян Руслан Гургенович  

СТОВ «Баффало » Маневицького району  

 племінний  репродуктор  з розведення  породи шароле 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га пасовищ. На  

тваринницький фермі утримується 296 голів ВРХ в тому числі 126 корів.У 2017 році  

середньодобові привіси  становили 1197 гр. Реалізовано 3 голови племінного  молодняка. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Лімузинська порода  
 

 

Лімузинська порода виведена поліпшенням місцевої аквітанської худоби південно-західної 

провінції Лімузен. . Жива маси корів 550 -600, бугаїв - 1000-1100 кг. Худоба добре акліматизується, 

легко переносить суворі умови, добре використовує пасовища, у тому числі на схилах гір. Забійний 

вихід у середньому 60-65 %, а за інтенсивної відгодівлі - вищий.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТОВ «Ратнівський аграрій » Ратнівського району  

 племінний   завод  з розведення  лімузинської  породи  
 

 

Директор: Чернецький  Валентин Антонович 

Господарство орендує 7840 га сільськогосподарських угідь в т.ч. 2302 га пасовищ. Поголів’я 

розміщене  на  тваринницький фермі в с.Якуши де нараховується 308 гол. ВРХ в т.ч. 158 гол. корів.   

У 2017 році середньодобові привіси становили  1010 гр. Одержано 128 гол. телят. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 
Директор: Паш’ян Руслан Гургенович  

СТОВ «Баффало » Маневицького району  

 племінний  репродуктор  з розведення  породи лімузин 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га пасовищ. На  

тваринницький фермі утримується 363 голови ВРХ , в тому числі 145 корів . У 2017 році  

середньодобові привіси  становили 938 гр.  Реалізовано 71 голову племінного  молодняка. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Поліська м’ясна порода  

Поліська м'ясна порода виведена методом прискореного генетичного поліпшення тварин 

поліського зонального типу для досягнення високої плодючості, інтенсивного приросту живої 

маси, доброї якості м'яса. Жива маса дорослих бугаїв 900-1000 кг, корів  550-600 кг. Жива маса 

бугайців у віці  12 місяців 370-425кг. Середньодобові прирости бугайців на відгодівлі становлять 

1000-1100 г.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТОВ «Ратнівський аграрій » Ратнівського району  

 племінний  завод  з розведення поліської м’ясної  породи   

 

Директор: Чернецький  Валентин Антонович 

Господарство орендує 7840 га сільськогосподарських угідь в т.ч. 2302 га пасовищ. Поголів’я 

розміщене  на  тваринницький фермі в с.Якуши де нараховується 448 гол. ВРХ в т.ч. 212 гол. корів.   

У 2017 році середньодобові привіси становили  1020 гр. Одержано 180 гол. телят. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТОВ «Баффало » Маневицького району  

 племінний  репродуктор  з  розведення  породи герефорд 

Директор: Паш’ян Руслан Гургенович  

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га пасовищ. На  

тваринницький фермі утримується 198 голів ВРХ в тому числі 108 корів. У 2017 році  

середньодобові привіси  становили 989 гр. Реалізовано 3 голови племінного  молодняка. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Сементальська м’ясна порода 
СТОВ «Баффало » Маневицького району  племінний  репродуктор   

з розведення  сементальської  м’ясної породи 

  
Директор: Паш’ян Руслан Гургенович  

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3188 га, в т.ч. 1834 га пасовищ. На  

тваринницький фермі утримується  225 голів ВРХ в тому числі 86 корів.  У 2017 році  

середньодобові привіси  становили 1156 гр.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВЕЛИКА БІЛА ПОРОДА СВИНЕЙ 

 

 

Сучасна вітчизняна велика біла порода виведена шляхом тривалої і цілеспрямованої селекції свиней, одержаних 

у результаті схрещування завезеної великої білої породи з Англії і місцевих порід. Свині великої білої породи 

характеризуються високим генетичним потенціалом щодо відтворної, відгодівельної і м’ясної продуктивності. 

Середній показник багатоплідності свиноматок становить 10,0-12,0 поросят, молочність – 50-60 кг, 

збереженість потомства – 90-95 %, жива маса поросят при відлучені – 17-20 кг. С/д привіси  на відгодівлі 

досягають  - 800-850 г. Популярність породи в нашій країні пов’язана з її універсальністю – тварин можна з 

успіхом відгодовувати до жирних кондицій, отримувати бекон або високоякісне м’ясо..Середня жива маса 

повновікових  кнурів досягає 320-350, свиноматок – 230-250 кг.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТзОВ «Віра - 1»  Ковельського району  

племінний завод з розведення свиней великої білої породи   

 
Директор : Приступа Петро Петрович 

Господарство  утримує  21,1 тис.гол. свиней в т.ч. 1969 гол.  свиноматок та 46 гол. кнурів великої білої 

породи. Господарство використовує кнурів  великої білої породи датської селекції, є в наявності 784 гол. 

ремонтного молодняка Функціонує лабораторія по взяттю сперми і штучному осіменінню маточного 

поголів’я.  У 2017 році отримано 67 тис. поросят. Щорічно господарство реалізує  близько 150 голів 

племінного молодняка. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СГПП «Рать» Луцького району племінний репродуктор  

з розведення свиней великої білої породи  
 

 
Директор : Шумський Віктор Анатолійович 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 3517 га сільськогосподарських угідь. В 

господарстві  утримується 850 голів . На свинофермі  застосовуються передові технології в 

годівлі свиней, завдяки цьому досягнуто високих середньодобових приростів на відгодівлі і 

скорочення терміну відгодівлі до 5,5 місяців. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СТзОВ «Лище»  Луцького району племінний репродуктор  

з розведення свиней великої білої породи   

 
Директор : Карбовський Святослав  Євгенович 

В господарстві  утримується  1218 голів свиней,  реалізовано 179 тонн  м’яса 

свинини. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛАТВІЙСЬКА ТЕМНОГОЛОВА   

ПОРОДА  ОВЕЦЬ  

 

Створена у господарствах Латвії за період 1920 — 1940 рр. схрещуванням місцевих грубововних помісей із 

баранами порід шропшир та оксфордшир. Вівці мають міцний, помітно розвинений скелет і добрі м’ясні 

форми. Ягнята за інтенсивної відгодівлі до 8-місячного віку досягають живої маси 45 — 50 кг. Жива маса 

баранів 100 — 120, маток 60 — 65 кг, настриг вовни — відповідно 6,5 — 7,6 і 4 — 5 кг, довжина вовни 10,5 — 

12,5 і 9 — 10,5 см, тонина 48 — 56-ї якості. Вихід чистої вовни 55 — 60 %. Плодючість 140 — 160 ягнят на 100 

маток. 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ФГ« АМІЛА» Турійського  району племінний репродукторор  

 з розведення овець латвійської темноголової породи 

  
 

 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 2756 га, в т.ч. 257 га 

пасовищ. Поголів’я худоби утримується  на тваринницькій  фермі в с. Тагачин, 

де нараховується 120голів.  

Голова:  Січковська Ірина Василівна 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПТАХІВНИЦТВО  
 

 

. 

Племінне птахівництво в області представлене Кросом  ROSS 308 - це сильний, швидкорослий 

бройлер, що має ефективну кормоконверсію і високі м'ясні показники.Цей крос виведений для 

задоволення попиту споживачів, яким потрібно сталість продуктивних результатів, а також 

універсальність продукції, здатна задовольнити ринок з широким асортиментом м'ясної 

продукції.Головні переваги бройлерів РОСС-308 - це висока інтенсивність росту; присадкуватий 

зріст; могутня м'язова маса; світла, але не жовта, шкіра; незмінна продуктивність. 

Виробництво м’яса птиці становить 83% від загального обсягу реалізованого 

сільгосппідприємствами області. 

http://inkubator.dp.ua/wp-content/uploads/2012/01/brojler-ross-308-1.jpg


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

ТзОВ «Агідель» Луцького району 

 племінний птахорепродуктор ІІ порядку крос «Росс-308» (м’ясні) 

 

Господарську діяльність підприємство здійснює на 1183 га. Репродуктивні ферми знаходяться в 

с.Холопичі, с.Озютичі, с.Павловичі Локачинського району. У всіх приміщеннях по вирощуванню 

та утриманню птиці  батьківського стада встановлене спеціалізоване обладнання німецької 

фірми «BIG DUTCHMAN», завдяки якому всі виробничі процеси автоматизовані. На підприємстві 

знаходиться 92,0 тис.гол. племінної птиці  батьківського поголів’я. Виробничі потужності 

інкубаторію знаходяться в м.Луцьку. За 2017 рік вирощено 186,0 тис.гол племінного кондиційного 

ремонтного молодняка. Середня неучість однієї несучки 178,7 яєць в рік. На інкубаторі 

встановлене спеціалізоване обладнання «Chirk Master» виробництва Великобританії. 

Директор : Харченко Максим Вікторович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

В господарстві утримується 30,0 тис. гол. курей батьківського поголів’я. Щорічно в 

господарстві виробляють 4,5 млн. шт. інкубаційних яєць, які реалізовують для одержання 

курчат-бройлерів. Від однієї курки одержують 150 інкубаційних яєць. Для поповнення стада 

господарство щорічно закупляє добовий молодняк в угорській фірмі «Авігент». В пташниках 

змотоване напольне обладнання німецького виробництва фірми «БІТ-ДАЧМЕН», що 

забезпечує систему обігріву, підтримання мікроклімату, годівлю, збирання яєць. 

ТзОВ «Птахокомплекс Усичі» Луцького району   

 племінний птахорепродуктор ІІ порядку крос «Росс-308» (м’ясні) 

 

Директор : Гривківський Олег Анатолійович 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 
 

РИБНИЦТВО 

Райдужна форель холодолюбива риба із сімейства лососевих. Забарвлення форелі залежить від 

багатьох зовнішніх факторів: складу і прозорості води, кольору  грунту, пори року, споживаної 

їжі і навіть від того, наскільки вона голодна. Розмір теж варіюється в залежності від 

середовища проживання і кормової бази. Середня довжина прісноводної форелі 50 см, вага 

доходить до півтора-двох кг. Самки форелі більші за самців, мають менший розмір голови і 

меншу кількість зубів. Плодовитість форелі залежить від віку та маси особини. Семилітки 

викидають більше 4 тис. ікринок.  Ікра досить великих розмірів 4-5мм, оранжево-жовтового 

забарвлення.  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

. 

 В господарстві для вирощування форелі є в наявності 15 ставків площею водного 

дзеркала  56 га.  Для  розведення малька утримується 2900 маток.   

ТзОВ «Науково- виробничий центр «Форель»  

племінний репродуктор з розведення райдужної форелі 

Директор : Оліферчук Олександр Анатолійович 


