
Щиро вітаємо усіх  

із Днем працівників 

сільського господарства 



Волинь 
аграрна 

В регіоні  
виробляється  

3 % загальнодержавних 
обсягів продукції 

сільського господарства 

Сільське господарство 
разом з харчовою  

промисловістю 
створюють понад 30% 

ВРП області 

Аграрії виробляють продукції на 
суму понад 7 мільярдів  грн, із 

яких 60 % - продукція рослинництва,  
40 % - продукція тваринництва 

Протягом 2010-2019 
років введено в обіг 
100 тисяч гектарів 
облогуючої ріллі 



Область мільйонер 

1 мільйон населення                     (1035 тисяч осіб) 

1 мільйон га сільськогосподарських угідь (1047 тисяч га) 

1 мільйон тонн зернових             (1250 тисяч тонн) 

1 мільйон тонн картоплі               (1079 тисяч тонн) 



Розвинений та диверсифікований агропромисловий сектор 

•Внесок у виробництво здійснюють  370 агроформувань, 
620 фермерських та 148 тисяч особистих селянських 

господарств 

•Питома вага у виробництві агропродукції: 
• господарства населення – 55 відсотків,  

• агропідприємства – 45 відсотків. 

•На Волині утримується 4% сільськогосподарських 
тварин та 25% м’ясного поголів’я до загальної 

кількості по Україні 

•20 сертифікованих операторів на вирощуванні 
органічної продукції «Organic Standard» 



До реформи  

загальна 
кількість рад -

 412 

Сьогодні 

Кількість 
рад  
- 185 

Об'єднані 
громади 

- 51 



• ТзОВ «П’ятидні», керівник Валерій ДІБРОВА. Підприємство найбільший орендар, понад 15 тисяч 
земель, новозбудовані елеваторні комплекси (у Володимирі - на 65, у Іваничах – на 55 тисяч тонн) 

• ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» - керівник Аліна СИЧ. Третя за потужностями в 
Україні, вирощують курчат-бройлерів без антибіотиків (ТМ «Епікур»), одноразова посадка           
4,5 млн. голів. Розпочато будівництво забійного цеху  вартістю 1,3 мільярда гривень, буде створено 300 робочих місць 

• ФГ «Еко-Волинь Груп», керівник Олександр СИДОРЧУК - вирощує зелену, фіолетову та білу 
спаржу (ТМ «Спаржа Волині») 

• ТОВ «Агрофірма «Володимирські Сади», керівник Володимир ГАРУН - найбільші площі 
яблуневого саду, яблука експортуються в Англію, Сінгапур та Китай. Виробляють сік прямого 
віджиму ТМ «Прем’єр» 

• Відкрито дві сімейні молочні ферми за підтримки ТзОВ «Укрмілкінвест»: 

- «Молочна долина» на 20 корів, власники родина БАЗЮКІВ с. Хотячів; 

- «Стара хата» на 25 корів, власники родина ПАНАСЮКІВ с. Рогожани. 

Володимир-
Волинський 

 район 



• Найбільше фермерських господарств в області – 147 

• ПП «Макс Ком», керівник Василь ЩЕРБЛЮК, у поточному році відновило роботу 
свиноферми після реконструкції на 280 свиноматок з продуктивністю 7 тис. голів в 
рік. Все поголів’я датської селекції 

• ФГ «Солодон», керівник Олександр НІКОЛАЙКО, у 2019 році розпочали 
вирощувати равлики в с.Перемиль 

• Господарство «Сад весни», керівник Сергій ШЕВЧУК в с.Ковбань має найбільшу на 
Волині плантацію персиків – 2,20 га та розсадник яблунь, груш, персиків, вишень, 
черешень, фундук до 100 тисяч штук 

• Віктор БОШЕЛЬ із с. Пустомити, розпочав будівництво сімейної молочної ферми, 
самотужки освоїв складні рецептури приготування популярних сирів  

Горохівський 
район 



Іваничівський  
район 

• Розвинене органічне виробництво завдяки ТзОВ «Старопорицьке», 
власник Валентин ОБШТИР. На підприємстві нараховується більше 700 
голів ВРХ, працює власна переробка молока, виробництво йогуртів, 
твердих сирів       ТМ «Сирна карта з Старого Порицька»  

• ТзОВ «Йоданка» та ТОВ «Павлівський пивзавод» виробляють всім 
відомі – Йоданку Павлівську та Павлівське пиво, керівник Юрій ПІКУТА. 

• Єдиний «Насіннєвий Завод Часнику» на Волині, керівник Микола 
ХАМУДА. Підприємство спеціалізується на вирощуванні офіційно 
сертифікованого насіння часнику, який займає площу 30 га 



Камінь-
Каширський  

район 

• Особисті селянські господарства району утримують найбільше 
поголів’я великої рогатої худоби в області – майже 10 тисяч голів 

• 687 особистих господарств (найбільше в області) отримали 1,3 млн грн 
з державного бюджету за утримання молодняка ВРХ  

• ТОВ «Стохід Нова Агро», керівник  Володимир ТРОЦЬКИЙ - новий 
агроінвестор, який обробляє близько 1000 гектарів угідь  



Ківерцівський 
район 

• ТОВ «Кліома Сервіс», директор Максим КЛИМЧУК. Підприємство сертифіковане 
на виробництво саджанців малини, суниці садової та чорниці. В обробітку 100 га 
угідь, на яких, окрім розсади, закладені ягідники полуниці, малини 

• ФГ «Золота нива», голова Анатолій СОКОЛ - вирощування та переробка овочевої 
групи за новітньою технологією, що відповідає міжнародним стандартам. 
Співпрацює з ПрАТ «Волиньхолдінг»  

• ФОП Галина ПУШКАР  - господарство сертифіковане «Органік стандарт». Вирощує 
смородину, порічки, полуницю на площі 15 га  

• ФГ «Сильне», голова Сергій НЕСТЕРЧУК: в обробітку 180 гектарів землі, тепличне 
господарство, де вирощують розсаду різних сортів капусти та зеленої цибулі. 
Вирощує культури овочевої групи, обліпиху, кукурудзу.  

• ФГ «Лада», голова Володимир ГЛУШКО – у поточному році закладено плантацію 
жимолості – 12 га 



Ковельський 
район 

• Підприємства  району   утримують  30 %  поголів’я  ВРХ  м’ясних  порід:             
СТзОВ «Зоря» - Володимир ПОТАПЧУК, СТзОВ «Пісочне» - Ростислав  ОКСЕНЮК, 
СТзОВ «Турія» - Сергій ПОЛІЩУК 

• Багатовекторне господарство Івана СМІТЮХА: СТзОВ ім. Лесі Українки – 
молочне скотарство, ФГ «Симфонія» - ягідництво, компанія «Калина» - переробка, 
ТОВ «Ковельський хлібокомбінат» – запашні хліби, смачна випічка 

• ОСГ Василя СИДОРУКА, вирощує кавуни на площі 2 га у с.Мирин Цьогоріч вдалося 
зібрати 120 тонн врожаю 

• ФГ «Лілі-Лайн», керівник Олександр ПОДЗІЗЕЙ, вирощують квіти (тюльпани, лілії) 
на площі 13,22 га. Організовують фестиваль «Волинська Голландія» - на площі 
понад 2 га висівають 350 сортів тюльпанів 



• ПП «ФруктЕксПол» - директор Володимир ПОЛІТИЛО, в с.Марковичі 
закладено найбільші в області плантації ягід смородини - близько 700 га 

• ТзОВ «Крафтова перепілочка», засновник Володимир ЗАБІЯКА.  В 
с.Юнівка відкрили унікальну сироварню, де виготовляють  15 видів 
крафтових сирів  

• Садово-ягідне господарство сімейного типу «Трасковський ТМ», 
керівник Олександр ТРАСКОВСЬКИЙ. Високотехнологічне підприємство, 
яке забезпечує ринок якісними ягодами та саджанцями полуниці, 
лохини,чорної смородини, малини, ревеню, а також полуницю в теплицях 

Локачинський 
район 



Луцький район 

• Район перший в області за обсягом виробництва молока у підприємствах - 33% 

• Найбільші потужні агропідприємства по виробництву продукції тваринництва:  

СГПП «Рать» - Віктор ШУМСЬКИЙ, СТзОВ «Романів» - Віталій ЗАРЕМБА,             
СТзОВ «Лище» - Святослав КАРБОВСЬКИЙ, СТзОВ «Городище» - Анатолій 
НИКОНЮК, СВК «Урожай» - Євгеній КУЛАЙ, СГПП «Дружба» - Валентина ЗДРИЛЮК 

• Група компаній ТМ «ВІЛІЯ», засновник Євген ДУДКА. Лідери з якості виробництва 
та переробці агропродукції, об’єднують виробників та споживачів регіону. В 
обробітку 27 тис.га землі. Працевлаштовано  1280 осіб 

• село Хорохорин – неформальний кооператив полуниці та пекінської капусти, де 
кожен другий господар вирощує полуницю.  З площі 250 гектарів у середньому 
щоденно збирають 30-40 тонн ягід 

33% - 
Луцький 

район 

Виробництво молока 

СТзОВ «Романів» 

СТзОВ «Лище» 

СГПП «Дружба» 

СВК «Урожай» 

СГПП «Рать» 

СТзОВ «Городище» 



Любешівський 
район 

• 634 особисті господарства отримали більше 1 млн грн з державного 
бюджету за утримання молодняка ВРХ – друге місце в області після 
Камінь-Каширського району 

• Новий агроінвестор району ТОВ «Стохід Нова Агро», керівник  
Володимир ТРОЦЬКИЙ. Посівна площа сільськогосподарських культур 
за 2019 рік збільшилася на 741  га і становить  1500 га 

• ТзОВ «Добрий сад», керівник Віталій ІШМУРАТ на площі майже 90 га 
проводить закладку ягідних культур під органічне виробництво 
«Органік стандарт» 



Любомльський 
район 

• ТзОВ «Україна-Голд Сад», керівник Юрій МЕЛЕЖИК, підприємство 
вирощує смородину на площі  понад 140 га 

• ТзОВ «Чорниця Волині», керівник Юрій МЕЛЕЖИК. Підприємством у 
поточному році висаджено 50 га жимолості 



Маневицький 
район 

• Корпорація «Рolko Group», співзасновник Славомір ПОЛКОВСЬКИЙ - 
інвестиційне підприємство, спеціалізується на переробці ягід, грибів (від 
трьох тисяч тонн ягід, та понад тисяча тонн дикорослих грибів на рік), 
які експортують до Європи 

• ТзОВ «Хайбері» - керівник Сергій КИПАРЕНКО, висаджено 225 га ягідників 
та 67 га садів 

• ТзОВ «Баффало» - керівник Руслан ПАШ’ЯН, утримує 4511 голів  великої 
рогатої худоби м’ясної породи – найбільше в області 



Ратнівський 
район 

• СТОВ «Ратнівський аграрій», керівник Валентин ЧЕРНЕЦЬКИЙ. 
Утримують 2156 голів ВРХ м’ясного напряму продуктивності, в тому 
числі 849 корів. Введено в сільськогосподарський обіг понад 10 тисяч 
гектарів облугуючих земель, з них 7 тисяч - рілля. 

•  Єдиний район, який сприяє створенню громадських пасовищ, за 
рахунок коштів районного, обласного бюджету та бюджету ОТГ. У 2019 
році проведено корінне покращення громадських пасовищ на 73 га. 

• ФГ «Промінь», голова  Олександр КОВАЛЬ, в с.Жиричі вирощує 
моркву на площі майже 20 га (500 тонн) – найбільше в області 



Рожищенський 
район 

• У районі найбільше власників ОСГ, які утримують три і більше корів - 
понад 500 родин, утримують  майже 2000 корів 

• В рамках проекту «Ключ до успіху» зареєстрований перший в області 
кооператив «Волинська картопля», ініціатор Анатолій АРШУЛІК, 
об’єднав виробників 5-ти районів області 

• ФГ «Шляхом традицій», власник Сергій ПИТЕЛЬ, мають в обробітку 200 
га земель, 100 голів ВРХ розпочали власну молокопереробку. Смачні 
йогурти, м’ягкі і тверді сири продають на власних торгових точках у місті 
Луцьк  

20% 

Три і більше корів 

Рожищенський  
район 



Старовижівський 
район 

• Василь ГУРСЬКИЙ із с.Глухи вирощує кавуни, адаптовуючи сорти до 
умов Полісся: кавун-кабачок до півметра довжиною, білий медовий 
овальний, білий медовий круглий - усього шість сортів 

• ФГ «ГРУД», керівник Артем КОВАЛЬЧУК с. Мокре, вирощує пекінську 
капусту на площі 3,5 га 

• ТзОВ Волиньсапрофос, керівник  Едуар ГОНЧАРОВ в с. Шкроби 
виробляють унікальні органічні добрива на основі сапропелю, 100% 
органічне добриво та поліпшувач ґрунту SaproLife. Має також 4 гектари 
екологічно чистої малини - «Органік Стандарт» 



Турійський 
район 

• ФГ «Перлина Турії», керівник Володимир ЯРЕНЧУК в обробітку більше       
8 тисяч гектарів земель. В с.Задиби збудовано новітній молочний комплекс 
на 620 голів з доїльною установкою «Карусель» вартістю 100 млн грн, 
створено 20 робочих місць. За два роки, завдяки розвитку тваринництва, 
підприємство отримало 15 мільйонів гривень підтримки з державного 
бюджету 

• ФГ «Аміла», засновник Роман МИКИТЮК. Крім агровиробництва 
розвивають туристичний потенціал краю, створено Еко-парк «Аміла», 
найбільшу в Західній Україні оленячу ферму 



Шацький район 

Лохиновий     край  

площа насаджень майже 300 га – ІІ позиція в Україні 

 За останні два роки посаджено близько 200 га лохини  

в т.ч. ТзОВ «Волинська ягідка», керівник Сергій МАЇЛО. Підприємством у 

2018 році  – закладено 57 га насаджень лохини, у 2019 році  – понад 60 га 

• ТзОВ  «Шацький молокозавод», керівник Михайло ПОЛІЩУК. Пропонують 
високоякісну молочну продукцію: вершкове масло, яке завдяки своїм 
натуральним складникам стало брендом Волині, тверді сири (чечіль, 
сулугуні, адигейський та бринзу)  



ПОДЯКА  УСІМ  ХЛІБОРОБАМ 

Керівникам сільськогосподарських підприємств,  

головам фермерських господарств,  

особистим селянським господарствам 

Підприємствам харчової та переробної промисловості 

Обласній державній адміністрації 

Депутатському корпусу обласної ради, окрема подяка депутатам-аграріям, 
Віталію ЗАРЕМБІ - голові постійної комісії обласної ради з питань сільського 

господарства, продовольства  

Районним державним адміністраціям, працівникам структурних підрозділів, 
які виконують функції з питань АПК 

Органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам 



ПОДЯКА  ПАРТНЕРАМ  АГРАРІЇВ: 

• Головному управлінню Держпродспоживслужби - Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ 

• Волинському відділенню Українського державного фонду підтримки 
фермерських господарств - Світлана СОКОЛОВСЬКА 

• ДП «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по 
племінній справі у тваринництві» - Василь ШУХ 

• Волинській філії ДП «Агентство ідентифікації і реєстрації тварин» - Віталій СОКОЛ 

• Волинській філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» - Микола ЗІНЧУК 

• Волинському обласному державному центру експертизи сортів рослин філії 
Українського  інституту експертизи сортів рослин - Володимир ХАРЧУК 

• Волинській обласній філії ДП «Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції» - Тетяна СЕМЕНЮК 



ПОДЯКА  ПАРТНЕРАМ  АГРАРІЇВ: 

• Волинському обласному центру зайнятості - Роман РОМАНЮК 

• Головному управлінню Держгеокадастру  

• Державній екологічній інспекції - Олександр ТКАЧУК 

• Управлінню Державного агентства рибного господарства - Тарас КУНЬЧИК 

• Управлінню екології та природних ресурсів - Дмитро НОВОХАТСЬКИЙ 

• ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» - Євгенія ЛИХАЧ 

• Волинському науково-дослідному центру продуктивності АПК  - Марія ГОРДІЙЧУК 

• Центру розвитку місцевого самоврядування - Анатолій ПАРХОМ’ЮК 

• Волинському обласному учбовому центру підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів АПК - Ростислав ВОЙТЮК 

• Луцькому національному технічному університетові -  Петро САВЧУК 

• Аграрним коледжам, закладам профтехосвіти 

 



ПОДЯКА  ГРОМАДСЬКИМ  ОРГАНІЗАЦІЯМ: 

• Громадській організації «Братство бджолярів Землі Волинської Ройовий стан» - 
Володимир ДМИТРУК 

• Асоціації фермерів і приватних землевласників Волині - Руслан ХОМИЧ 

 

• Банківським установам 

• Іншим партнерам: операторам техніки, мінеральних добрив,  

засобів захисту рослин, біопрепаратів 



Щиро вітаємо усіх  

із Днем працівників 

сільського господарства 


