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Тваринництво - особлива галузь сільського господарства, стан розвитку якої впливає на 

економічний потенціал агропромислового комплексу країни, на всі сфери суспільного 

виробництва. Тваринництво забезпечує населення якісними, калорійними, дієтичними і 

вітамінізованими продуктами харчування, промисловість – сировиною [1]. 

Місце знаходження та види діяльності сільськогосподарських виробників [2]: 

ТОВ «Агрофірма Степове» - вирощування та реалізація свиней; ДП «ДГ «Відродження» 

ДДСДС НААН» - розведення вівць, кіз, свиней та поросят; ПП «Могучий» - розведення великої 

рогатої худоби молочних порід, розведення свиней, мисливство, виробництво м’яса; ПРАТ 

«Весна -1» - роздрібна торгівля м’яса та м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, 

роздрібна торгівля не в спеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, 

розведення свиней та поросят; ФГ «Мрія 1991» - розведення молочних порід скота, кіз, вівць, 

птиці, виробництво масла та тваринних жирів, кормів для тварин; ТОВ «Агрофірма Україна» - 

розведення свиней, виробництво м’яса; ПРАТ «Міжпрайплемінепідприємство» - розведення 

інших порід великої рогатої худоби і буйволів, розведення молочних порід тварин; ПП 

«Цареводоривка» - розведення молочних порід тварин, інших порід великої рогатої худоби і 

буйволів, виробництво масла та тваринних жирів, оптова та роздрібна торгівля; ФГ «Гранд-

2001» - розведення свиней, 

оптова торгівля м’яса та м’ясних 

продуктів; ФГ «Тріумвірат» - 

розведення свиней та поросят; 

ПРАТ «Агропромислова 

компанія» птахівництво, 

переробка консервованого м’яса, 

оптова та роздрібна торгівля (рис. 

1) 

Рисунок 1. Сільгосппідприємства Мелітопольського району 

Розглянуті особливості засобів механізації у тваринництві виявляють необхідність 

створення відповідної ремонтно-технічної бази та розробки прогресивних форм 

обслуговування машин та обладнання ферм, комплексів, птахофабрик [3]. 
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