ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Актуальні проблеми
агропромислового комплексу
Волинської області
Заступник директора департаменту
агропромислового розвитку
облдержадміністрації

Людмила Петриканин
24 квітня 2018 року

РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

До 2050 р. чисельність населення світу зросте до
9,7 млрд. осіб, 72% з яких житиме в містах (дані ООН).

Україна стає важливим учасником світової продовольчої
безпеки, в т.ч. Волинська область

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ

1млн 42 тисячі осіб
 ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – 600


АГРАРНІ ФОРМУВАННЯ – 204



ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ
ГОСПОДАРСТВА - 152 тисячі

ЧИСЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ 497. 6 тисяч осіб

(48%)

домогосподарств

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

З середньострокового Плану
пріоритетних дій Уряду
до 2020 року

Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства Волині
за 2010-2017 роки (в постійних цінах 2010 року), млрд. грн.

+1,5 млрд. грн.
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сільське господарство разом з харчовою і переробною промисловістю
створюють понад 30 % ВВП області

Динаміка валового збору, тисяч тонн
(експортно-орієнтовані культури)
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Динаміка посівів технічних культур, у %

36%

86%

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ОБСЯГИ ВОЛИНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
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 5 відсотків ринку курятини
Спирт виробництва Луцького МПД ДП
«Укрспирт» входить у п’ятірку
найкращих спиртів України.
ПрАТ «Гнідавський цукровий завод»
входить у ТОП-10 найпотужніших
цукрових заводів України

Зовнішньоекономічна діяльність галузі
АПК за січень-лютий 2018 року
Позитивне сальдо галузі –
11 млн дол США
Експорт галузі АПК –
19,7 млн дол США

Імпорт галузі АПК –
8,6 млн дол США

4,1 %
15,8 %

Загальний експорт Волині –
125 млн дол США

Загальний імпорт Волині –
209 млн дол США

Динаміка експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції Волині 2010-2017
роках, млн дол. США
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Динаміка експорту та імпорту
сільськогосподарської продукції Волині
2010-2017 роках, млн дол. США
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Товарна структура експорту Волині
у січні-лютому 2018 року, %
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Експорт галузі АПК
Товарна структура
експорту за січень-лютий
2018 року
Жири та
олії; 2 млн
дол.США

Готові
харчові
продукти;
2,3 млн
дол.США

Експорт мають право
здійснювати 47
підприємств
Товари експортуються у
60 країн світу

Рослинниц
тво; 10,1
млн
дол.США

Тваринниц
тво; 5,4
млн
дол.США

ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДІНГ» – український
лідер з виробництва холодних соусів

Підприємство ПрАТ «Волиньхолдінг» засновано у 1994
році, є одним із найбільших підприємств України та
виробляє великий асортимент холодних соусів: кетчуп,
майонез, гірчицю і соуси під ТМ «Торчин». Продукція
«Волиньхолдінг » добре відома на українському ринку та за
кордоном.
Продукція фабрики експортується до Болгарії, Молдови,
Казахстану, Латвії, Литви, Румунії, Німеччини, США, Грузії,
Ізраїлю та Польщі.
Також Nestlé Україна має намір збільшувати обсяги
експорту кетчупу і майонез.
Компанія Nestlé відповідає глобальним стандартам з
якості ISO 9001, 22 000 та ISO/TS 22000 (безпека продуктів,
постійне вдосконалення), НАССР.

ПрАТ «Луцьк Фудз»
•
Сьогодні ПрАТ «Луцьк Фудз» – відомий український
виробник бакалійної продукції.
•
Одним з пріоритетних напрямів розвитку ПрАТ “Луцьк
Фудз” є експорт. З 2014 року компанія значно розширила
географію продажів своєї продукції. Відтепер її можна знайти
на 4 континентах світу в таких країнах, як Республіка Білорусь,
Молдова, Латвія, Литва, Естонія, Гамбія, Сенегал, Гвінея,
Нідерланди, США, Японія, Іспанія, Чехія, Німеччина, Польща,
Грузія, Азербайджан.
•
Так, навесні 2017 року підприємство представило свою
продукцію у Канаді, в рамках міжнародної виставки продуктів
харчування «SIAL Canada 2017» м. Торонто. У рамках
національного стенду України, компанія ПАТ «Луцьк Фудз»
презентувала відвідувачам експозиції широкий асортимент
томатних доповнень, соусів, аджики, гірчиці, а також оцет
натуральний та для консервації столовий.
•
З метою налагодження нових міжнародних зв’язків у
напрямку виробництва продукції під приватними торговими
марками –
підприємство взяло участь у міжнародній
спеціалізованій виставці «World Private Label» (Нідерланди,
м.Амстердам).

АГРОПРОМГРУПА "ПАН КУРЧАК"

• Агропромгрупа
«Пан
Курчак»
вертикально
інтегрована
компанія.
показовий
приклад
сучасного
виробництва, в якому втілюються
найкращі досягнення європейських і
українських спеціалістів.
• ТзОВ
«Птахокомплекс
«Губин»
отримало
Сертифікат
«Халяль»
і
експортує свою продукцію на ринки
Середньої Азії та Близького Сходу.
• ТзОВ
«Птахокомплекс
«Губин»
представив торгову марку KatKut на 22й міжнародній виставці «Gulfood» - 2017,
яка традиційно проходить наприкінці
лютого у м.Дубаї. Це найбільша
продуктова виставка
країн Перської
затоки та Близького сходу.

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»
• Підприємство належить до 3 найпотужніших виробників
курятини в Україні, займаючи близько 5% ринку.
• Курятина торгової марки «Чебатурочка селянська курочка»
поживна та дієтична. Ними із задоволенням ласують дорослі і
діти.
• З 2015 року Володимир-Волинська птахофабрика отримала
Сертифікат Центру Досліджень і Сертифікації Халяль «Альраїд»
та експортує продукцію в мусульманські країни під торговою
маркою «Al Dalal chicken».
• Група компаній OPENMIND виводить на український ринок
новий бренд «Епікур» – куряче м’ясо без антибіотиків та
стимуляторів росту. Курку для нового бренду вирощують
на Володимир-Волинській птахофабриці.

Луцьке міське провадження діяльності ДП
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт»
• Луцький спиртогорілчаний комбінат – одне з
найстаріших підприємств міста Луцька, а також єдине у
Західному регіоні Україні, що має повний технологічний
цикл виробництва спирту і горілки.
• Спирт виробництва Луцького МПД ДП «Укрспирт»
входить у п’ятірку найкращих спиртів України.
• Луцький МПД ДП «Укрспирт» представило нові торгові
марки алкоголю, який має стати візитною карткою краю
та відродити на Волині кращі традиції галузі – ТМ
«Старожитня» і «Наша Воля».
• Вперше за історію існування Луцького МПД ДП
«Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують в
Німеччину.

Підприємства-експортери ягідної продукції
• Волинь славиться своїми лісами, а тому
багато виробничих потужностей розташовані в
найбільш екологічно чистому регіоні України.
• Таке вигідне географічне розміщення сприяє
швидкій доставці свіжої лісової сировини на
виробництво, її заморожуванню і складуванню, а
отже – максимальному збереженню корисних
мікроелементів у готовій продукції.
•
Компанія «Калина» ТзОВ – (заморожені
ягоди, гриби) Польща, Франція, Німеччина, Італія,
Литва;
• ТОВ «Продхолод-М» – (заморожені ягоди)
Польща, Австрія, Німеччина;
•
ТзОВ «Дарліссад» – (заморожені ягоди)
Польща, Франція, Німеччина;
•
ТОВ «Агрофрукт» ЛТД ТМ Полко –
(заморожені ягоди) Польща;
•
ТзОВ «Еміта» – (ягоди, гриби) Польща, країни
Прибалтики;
• ФГ «Золота Нива» - переробка та сушіння
овочів (Швейцарія).

Компанія «Калина» ТОВ
• Компанія «Калина» – одне з найбільших в Україні підприємств з
заморожування, яка знаходиться в місті Ковель.
• Сьогодні холодильні потужності підприємства є надзвичайно
великими дві лінії тунелів шокової заморозки, що дозволяють
заморожувати 4 тонни продукції на годину, та потужності для
зберігання замороженої продукції складають 2000-3000 тонн
одночасного зберігання (в залежності від виду продукції).
• Компанія «Калина» постачає сировину з власних земель, оскільки
обробляється більше ніж дві тисячі гектарів.
• Овочі-барбекю, гриль ТМ «Соломійка» представляє унікальну
технологію обробки овочів, що добре зарекомендувала себе в Європі.
• «Калина» експортує свою продукцію в Європу з 2000 року, при
цьому успішно продаючи її і в Україні. Основними клієнтами компанії
«Калина» в Європі є переробні підприємства. Продукція
відправляється в Польщу, Сербію, Литву, Францію, Італію та інші
країни.

ФГ “Золота нива” – Ківерцівського району
•

•

•

Фермерське господарство «Золота нива» займається
вирощуванням та переробкою та сушіння буряків та
моркви за новітньою технологією, що відповідає
міжнародним стандартам – для цього на
підприємстві створили спеціальний цех.
Фермерське господарство «Золота Нива» співпрацює
з міжнародною компанією «Nestle». продукцію
Сільгосппродукцію, яку вирощує і переробляє
відправляють прямо до Швейцарії.
Продукціяфермерського господарства
пройшла
необхідні перевірки і відповідає всім міжнародним
стандартам.

Підприємства експортери зернових та
олійних культур
• ТзОВ «Вілія трейд» – (зернові культури)
Польща та інші країни Європи ;
• ТзОВ «Агротехніка» АПГ «Пан Курчак» –
(зернові та олійні культури) Польща, Литва;
• Філія ПАТ «Державна продовольчозернова корпорація України» ВолодимирВолинський комбінат хлібопродуктів –
(зернові культури) Китай, Нова Зеландія,
Іспанія, Швейцарія, Африка;

Група компаній ТМ “ВІЛІЯ”
є одним з найбільших у регіоні
багатоцільовим виробничим комплексом

• Група компаній ТМ “ВІЛІЯ” включає ряд
підприємств Волинської та Рівненської областей, що
успішно працюють в різних сферах агровиробництва:
рослинництві, зберіганні зернових, олійних та
бобових культур, зернотрейді, борошномельнокруп’яному виробництві; тваринництві.
• На аграрному ринку більше відома материнська
компанія
ТзОВ
“ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”,
діяльність якої бере початок з 2001 року.
• Борошно та крупи ТМ «ВІЛІЯ» знають на Волині і
за межами області.

АГРОПРОМГРУПА «ПАН КУРЧАК»

•

ТзОВ «Агротехніка» - частина Агропромислової
групи «Пан Курчак» замкнутого циклу.

•

Підприємство
займається
виробництвом
і
постачанням повнораціонних комбікормів та
концентратів під торговою маркою «Агрокорм» для
сільськогоспо-дарських тварин, птахів і риби.

•

ТзОВ «Агротехніка» – зернові та олійні культури
експортують продукцію в Грузію, Республіку
Білорусь, Латвію, Литву, Німеччину, Польщу,
Австрію;

•

комбікорм – в Грузію, Саудівську Аравію та Ірак;

•

олію ріпакову, соняшникову, соєву, макуху
експортують в країни Європейського Союзу
(Австрію, Чехію, Польщу, Литву, Естонію).

Підприємства експортери молочної
продукції
•
ТДВ «Рожищенський сирзавод» - (масло селянське,
суха сироватка) Єгипет, Пакистан, Туреччина,Саудівська
Аравія, ОАЕ, Конго, Сінгапур, Індія, Іран, Ірак, Гана,
(сири тв.) Молдова;
•
ТзОВ “Імперія жирів” (маргарини) - Республіка
Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Ізраїль;
•
ТзОВ «Шацький молокозавод» - (казеїн технічний)
Польща, Німеччина.
•
ТзОВ
«Старий
Порицьк»
сільськогосподарське
підприємство
органічного виробництва

з

сучасне
розвитку

ТДВ «Рожищенський сирзавод»
• Рожищенський сирзавод - одне з найбільших
підприємств Волинської області, де ось уже 40 років
шанують
та
примножують
традиції
сироробної
майстерності.
• З 2013 року завод є частиною компанії «ТЕРРА ФУД».
• На сирзаводі успішно здійснили реконструкцію
маслоцеху з модернізацією лінії пастеризації вершків, а
також відбудували приймально-апаратну ділянку для
забезпечення повністю закритого процесу приймання
сировини та подачі її на виробництво.
• Згідно з необхідними умовами програм та планів НАССР,
на Рожищенському сирзаводі діє система управління якістю
продукції (ISO 9001:2009) та система управління безпекою
харчових продуктів (ДСТУ ISO 22000:2007).

Підприємство експортер органічної продукції
ТзОВ «Старий Порицьк»

ТзОВ «Старий Порицьк» - сучасне сільськогосподарське
підприємство з розвитку органічного виробництва. Якість
екологічно чистої органічної продукції господарства
підтверджує сертифікат «Органік Стандарт».
Господарство здійснює свою діяльність у двох основних
напрямках: молочне тваринництво та рослинництво.
Завдяки впровадженню на підприємстві сучасних технологій
та суворому контролю на всіх етапах виробництва досягнуто
найвищих показників якості продукції.

У 2016 році підприємство відкрило
органічну
сироварню, яка стала першою в Західній Україні. На даний
час виготовляють три види твердого сиру, п’ять — м’якого, а
також кисломолочний сир, сметану і вершкове масло» під
торговою маркою «Сирна Карта зі Старого Порицька».
Використання
традиційних
рецептур
та контроль
на кожному етапі виробництва, дозволяє забезпечити
найвищу якість та відмінний смак продукту.

Законодавчо встановлена обов'язковість
впровадження системи НАССР
Закон України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів»
Стаття 20. Підприємства, які займаються виробництвом або
введенням в обіг харчових продуктів, зобов’язані розробити,
ввести в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що
засновані на принципах системи аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Наказ Мінагрополітики України
від 01.10.2012 № 590
“Про затвердження вимог щодо
розробки впровадження та
застосування постійно діючих
процедур, заснованих на
принципах Системи управління
безпечністю харчових продуктів
(НАССР)

Моніторинг впровадження міжнародних систем
управління безпечністю та якістю харчової продукції на
підприємствах харчової та переробної промисловості
Волинської області
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Більше ніж на 50 підприємствах харчової і переробної промисловості області
впроваджена (або в стадії впровадження) сертифікована система управління якістю
відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2000, міжнародна система ISO 22000
стандарту серії ISO 1400, система НАССР, що в комплексі дає змогу випускати якісну
та конкурентоспроможну продукцію.

Наявність достатньої кількості
агропродукції у дрібних виробників потребує:

- досягнення якісних показників,
однорідних партій товарів,
- створення мережі заготівельних та
збутових пунктів, обслуговуючих
кооперативів, кластерів;
- пошук ринків збуту;
- логістика та моніторинг ринків збуту
товарів;
- налагодження горизонтальної співпраці
з іншими регіонами/

КООПЕРАТИВНА ЄВРОПА:
ЗБУТ через СОК

Проблеми експорту
 експорт носить сировинний характер
 зовнішня торгівля з ЄС обмежується квотами та високими вимогами якості та
безпечності до вітчизняної продукції
 нерозвиненість інфраструктури (інститути оптової і роздрібної торгівлі,
неурядові організації, що пов’язані зі сільським господарством, науково-дослідні та
освітні заклади, банківські установи, страхові компанії, логістичні й транспортні
організації тощо)
 переважна більшість товаровиробників не мають навиків торгівлі продукцією,
що пройшла переробку в Україні, та є такою, що створює додану вартість, є
ідентифікованою та якісною
 брак доступних фінансових ресурсів, відсутність достатньої кількості
висококваліфікованих спеціалістів, які би могли втілювати міжнародний досвід
 зменшення обсягів експорту до СНД
 спецрежим ПДВ та відшкодування ПДВ під час експорту
 зростання витрат на виробництво: у 2017 році індекс витрат на виробництво
сільськогосподарську продукції становив 121,8% порівняно з попереднім роком.
Це призвело до зниження прибутковості багатьох с/г підприємств, а отже, і їх
можливостей до розвитку

Фактори, на які можна вплинути і таким
чином збільшити обсяги експорту
сільськогосподарської продукції
продовження диверсифікації ринків збуту в сторону зменшення експорту до
країн СНГ та збільшення частки експорту до Азії та Європи;
приведення стандартів виробництва української с/г продукції до
європейських, адаптація вітчизняної продукції для іноземних споживачів
(написи латиницею тощо), введення високої бізнес культури та знання
іноземних мов серед підприємців-експортерів;
спрямування коштів державної підтримки аграрного сектору на інвестиції;
розвиток інфраструктури АПК ;
реформування аграрної освіти в Україні та визнання її, як однієї із
пріоритетних для вітчизняної освітньої системи;
збільшення в експорті частки продукції, що містить велику частку доданої
вартості;
спрощення умов виходу українських підприємств на зовнішній ринок;

спрощення умов для іноземців для створення переробних підприємств на
території України.

НАШІ ДІЇ
Мета: отримання конкурентних переваг на зовнішніх ринках збуту
Потрібно: підвищити якість вітчизняної продукції
Захід: впровадження систем управління якістю
НАССР та наближення українського харчового
законодавства до норм і правил ЄС
Департамент агропромислового розвитку
облдержадміністрації спільно з
Департаментом продовольства
Мінагрополітики та продовольства України
запланував 17 травня 2018 року проведення
навчального семінару в області для фахівців
малих підприємств харчової та переробної
промисловості щодо впровадження НАССР

.
Аграрне відомство
ЗАПРОШУЄ:
ДО СПІВПРАЦІ,
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+38 067 334 45 42
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