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Аналітика

Український ринок 
комбікормів

Ще кілька років тому поняття 
«комбікормова галузь» завжди по-
зиціонувалося як складова зернопе-
реробного сектору, сполучна ланка 
між галузями зернопереробки й тва-
ринництва. Однак нині комбікормова 
галузь є вже скоріше частиною тва-
ринницького сектору, адже на розви-

ток цієї галузі здебільшого впливають 
зміни, які відбуваються з поголів’ям 
худоби й птиці.

Редакція журналу «Корми і Факти» 
публікує дані дослідження аналітич-
ного відділу компанії «Агентство Про-
мислових Новин» (АПН), наданих нам 
нашим партнеров – ТОВ «ФІДЛАЙФ».

№ Компанія-виробник
Обсяг випуску 

продукції  
у 2009 році, т

1 ТОВ «Катеринопільський Елеватор» 396 876

2 ВАТ «Миронівський завод з виробництва круп  
і комбікормів» 383 483

3 ТОВ «Комплекс АГРОМАРС» 253 298

4 ТОВ «Кам’янець-Подільський ККЗ» 132 928

5 Бориспільська філія ТОВ «Комплекс АГРОМАРС» 109 690

6 ЗАТ «Птахокомбінат «ДНІПРОВСЬКИЙ» 109 303

7 ТОВ «АГРО-ОВЕН» 108 593

8 ВАТ «Диканський Міжгосподарський ККЗ» 104 691

9 ТОВ «АРГО КОМ» 97 185

10 Таврійська філія ВАТ “Миронівський завод  
з виробництва круп і комбікормів” 96 435

ТОП–10 компаній-лідерів з виробництва 
комбікормів в Україні у 2009 році
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Народная мудрость гласит — цы-
плят по осени считают. Осень щедра не 
только на цыплят, но и на тематические 
выставки, форумы, конференции. Везде 
побывать, всё увидеть и узнать, чтобы 
потом вам рассказать со страниц журна-
ла — наша первейшая задача. Поэтому 
мы, журналисты, — народ вездесущий, 
любопытный и активный. Наш «урожай», 
собранный зачастую по крупицам, — 
это полезные для вас статьи и интерес-
ные репортажи.

XI Украинская конференция по пти-
цеводству (14–17.09.10) в Алуште, ини-
циированная Украинским отделением 
Всемирной научной ассоциации по 
птицеводству (УО ВНАП) открыла серию 
осенних выставочных мероприятий и 
явила аграрному миру новый журнал 
«Корма и Факты». Конференция «Эффек-
тивное свиноводство» там же, в Алуште 
13–16.09.10 (организатор Тваринпром 
Украины). И следом — Международ-
ная научно-практическая конференция 
и выставка по птицеводству, г. Судак,  
20–23.09.10 (организатор Союз птицево-
дов Украины), где мы так же едва успе-
ваем открывать пачки с журналами и 
общаться, общаться, общаться. 

Информационно-урожайный сен-
тябрь завершили прошедшие в послед-
них числах месяца в Киеве “LABComplEX- 
2010” и новый “Animal Farming Ukraine  
– 2010”, рассказ о котором можно про-
читать на стр. 38.

Кроме полных карманов визиток, ис-
писанных блокнотов и забитой снимка-
ми фотокамеры, мы вынесли с осенних 
мероприятий огромный заряд бодрости 
и уверенность, что информация людям 
нужна, наш журнал ожидаемый и своев-
ременный.

В заключение напомню, что подпи-
ску на журнал «Корма и Факты» мож-
но оформить через редакцию. Ждем 
от вас статей, вопросов и пожеланий. 
Приглашаем всех неравнодушных спе-
циалистов отрасли к сотрудничеству. 
Желаем всем нашим читателям успеха и 
стабильности!

Колонка редактора
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Структура виробництва комбікрмів в Україні у розрізі видів продукції,  
в натуральному вираженні, 2005–2010 рр

Структура виробництва комбікрмів в Україні у розрізі видів продукції,  
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Темпи приросту імпорту комбікормів 
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Динаміка зміни кількості компаній-одержувачів  
і країн походження продукції в імпорті комбікормів  

в Україну, 2007–2009 рр
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Динаміка обсягів виробництва комбікормів 
в Україні, 2005–2010 рр
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