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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – 600 

  АГРАРНІ ФОРМУВАННЯ – 204 

 ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ  

    ГОСПОДАРСТВА - 151 тисяча  

           

з них сільське населення -   

497,6 тис. осіб (48%) 

 
Населення  

1млн 40 тис. осіб 

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ 

Волинь займає 2014,4 тис.га – 3,3 % ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Сільськогосподарські угіддя - 1047,9 тис. га , рілля – 672,7 тис. га 
 

Виробляє 3 % загальнодержавних обсягів  

продукції сільського господарства  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Вклад різних категорій господарств 

 у виробництво валової продукції  
сільського господарства, % 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Динаміка валового збору зернових та 
зернобобових культур 

+300 тис. тонн 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Динаміка валового збору, тисяч тонн 
(експортно-орієнтовані культури)  



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Динаміка нарахувань орендної плати за 

земельні частки (паї) в тис грн  

та середньої плати грн/га 

 

625 

794 

1067 

990 

1148 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Протягом 2014-2018 років 

введено  

у сільськогосподарський обіг     

44 тис.га облугуючої ріллі 

Збільшено 

посівні площі 

+ 44 тис.га 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ 

молочного стада (середній надій, в кг) 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Підтримка галузі АПК і сільських територій  

з бюджетів усіх рівнів, фактично профінансовано млн. грн. 

33,7 
26,3 

36,6 

57,4 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Підтримка агровиробників області з державного бюджету,  
млн грн 

+88,6 млн грн 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Фінансування програм 

підтримки галузі АПК  

з районних бюджетів, млн. грн 

Фінансування програм 

підтримки галузі АПК  

з бюджетів ОТГ, тис. грн. 

120,1 

179,5 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Впровадження Програм підтримки галузі АПК  

в об'єднаних територіальних громадах 

 

 

 

 

2016 2017 2018 

Комплексна програма 

розвитку агропромислового 

комплексу 

 
 

 

 

5 8 37 

Програма  підтримки 

індивідуального житлового 

будівництва “Власний дім ” 

 1 2 5 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Передача земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення Головним 

управлінням 
Держгеокадастру у 

Волинській області у 
комунальну власність ОТГ

   

527 ділянок, 

5,6 тис. га 

115 ділянок, 

1,5 тис. га 

781 ділянка, 

11,1 тис. га 

58 ділянок, 

0,8 тис. га 96 ділянок, 

0,96 тис. га 

Всього передано  

1837 земельних ділянок, 

площею - 25,2 тисячі 

гектарів 

для 16-ти ОТГ у 7 районах 

86 ділянок, 

1,8 тис. га 

174 ділянки, 

3,4 тис. га 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Нормативна грошова оцінка https://ngo.land.gov.ua/uk/ 
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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Нормативна грошова оцінка https://ngo.land.gov.ua/uk/ 

 

15 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Проведено 15 семінарів 
Залучено 439 

агровиробників 

Відібрано 4 ініціативні 
групи по створенню 

кооперативів 

 

СОК “ВОЛИНСЬКА КАРТОПЛЯ” 

с. Забороль Луцького району 

12 членів, в т.ч. 2 ФГ 
(з Локачинського, Луцького та 

Рожищенського районів) 
 

неспеціалізована оптова торгівля 

КАРТОПЛЯРСЬКИЙ 

 

СОК “ФУНДУК ВОЛИНІ” 

с. Смолигів Луцького району 

9 членів, в т.ч. 5 ФГ  
(з Іваничівського, Луцького та  

Любомльського районів) 
 

оптова торгівля фруктами та овочами 

ГОРІХОВИЙ 

Впровадження проекту «Ключ до успіху» 

 

Р Е З УЛ Ь Т АТ  
 

 
Створено 2 обслуговуючі кооперативи 

Спрямовано  137,7 тис. грн. з обласного бюджету 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

- Найбільше с/г товаровиробників: 25 с/г підприємств та 129 ФГ, які 

обробляють 47 тис га с/г угідь 

 

- Найбільше виділено і профінансовано коштів на районну програму 

підтримки галузі АПК – профінансовано 226 тис. грн 

 

- СОК «Степ» с.Галичани перший в області претендує на державну 

підтримку, оформивши вексель на придбане обладнання з 

переробки молока на суму 1,7 млн грн 

 

- Пуск Мар’янівського цукрового заводу – найпотужнішого в області 

 

- насіннєвий завод в с.Звиняче ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» 

 

- ПП «Макс-ком» проведено повну заміну поголів’я європейської 

селекції 

- створено асоціацію садоводів (Юхимчук Роман) 
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Горохівський район 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Горохівський район 

У рейтингу районів області, аграрні підприємства району займають: 

●  Перше місце - за обсягами виробництва зернових культур, ріпаку та сої,  

● Друге місце - за обсягами виробництва молока  

● Четверте місце - за обсягами виробництва цукрового буряку та м’яса  

● П’яте місце - за обсягами виробництва  соняшнику  

 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Підтримка аграрного сектору з державного 

бюджету у 2019 році 
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1% від аграрного ВВП, млрд. грн 

Розвиток тваринництва 

Розвиток фермерських 

господарств 
 

Здешевлення с/г 
техінки 

Розвиток садівництва 

3,5 млрд грн 

1 млрд грн 

біля 1 млрд грн 

400 млн грн 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Підтримка фермерських господарств у 2019 році 
(постанова № 106 від 07.02.2018 зі змінами) 
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Часкова компенсація вартості закупленого насіння с/г 
рослин вітчизняного виробництва 

Компенсація 15% вартості придбаної с/г техніки та 
обладнання вітчизняного виробництва 

Здешевлення кредитів 

Фінансова підтримка СОКів 

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь 

Виплата державної допомоги по сплаті єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

Фінансується  

через укр 

держфонд 

підтримки ФГ 

Фінансується 

через банки 

Кошти через Мін 

АПП, документи 

через ДАПР 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Підтримка тваринництва у 2019 році  
(постанова № 107 від 07.02.2018 зі змінами) 
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Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, залученими для покриття 
витрат, пов’язаних із впровадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, 

бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура  

Часткова компенсація вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм 
і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції в частині 

витрат, профінансованих за рахунок банківських кредитів 

Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного 
та м’ясного напрямів продуктивності 

Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення 
племінних тварин, сперми та ембріонів 

Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких 
ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки с/г продукції 

Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка ВРХ, який народився 
в господарствах  фізичних осіб 

Документи – 

місцева рада, 

кошти  через 

ДАПР 

Фінансується 

через банки 

Фінансується 

через Мін 

АПП 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Інша підтримка у 2019 році  
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Часткова компенсація витрат, понесених суб’єктами 
господарювання на закладення насаджень  

(Постанова КМУ № 587 від 15.07.2005 зі змінами) 

Часткова компенсація відсоткової ставки суб’єктам господарювання 
АПК за залученими у нацвалюті банківськими кредитами  

(Постанова КМУ № 300 від 29.04.2015 зі змінами) 

Компенсація 25% вартості сільськогосподарської  

техніки та обладнання 

(Постанова КМУ № 130 від 01.03.2017 зі змінами) 

Фінансова підтримка фермерських господарств  

на поворотній основі  

(Постанова КМУ № 1102 від 28.08.2004 зі змінами) 

Фінансується 

через фонд 

підтримки ФГ 

Документи – 

РДА, кошти – 

МінАПП через 

ДАПР/РДА 

Документи – 

банк,  

кошти - Мін 

АПП 

Фінансується 

через ДАПР 



ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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Аграрне відомство     

ЗАПРОШУЄ: 

ДО   СПІВПРАЦІ, 

ДО   ПАРТНЕРСТВА  !!! 

+38 067 334 45 42 

post@agro.voladm.gov.ua 

                  

http://agrovolyn.gov.ua/ 
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