ТОВ «Захід-Агро МХП»

Підприємство ТОВ «Захід-Агро МХП», розпочало свою діяльність з червня 2015
року.
Основний вид діяльності: вирощування сільськогосподарських культур (зернові,
бобові, насіння олійних культур).
Свою діяльність проводить у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях,
на території 98 сільських рад.
Фактична адреса: м. Львів вул. Федьковича,60
Директор: Пелех Олег Антонович
Кількість працівників – 607 осіб
Середня заробітна плата по підприємству – 11 008 грн.
Соціальне забезпечення працівників включає організацію
харчування, доставку на роботу, забезпечення працівників
житлом, у разі необхідності, організацію навчання та
відпочинку та інше.

Банк землі:
-

в оренді – 49 782 га

-

в обробітку – 41 107 га

-

площі, що плануються додатись в обробіток – 1 953 га

До складу підприємства входять сім підрозділів:
-

модуль № 1, (с. Білий-Камінь Золочівський р-н, Львівська обл.)

-

модуль № 2, (м. Саранчуки Бережанський р-н, Тернопільська обл.)

-

модуль № 3, (с. Вощанці, Самбірський р-н, Львівська обл.)

-

модуль № 4, (с. Вороблевичі Дрогобицього р-н, Львівська обл.)

-

модуль № 5, (с. Туринка Жовківського р-н, Львівська обл.)

-

модуль № 6, (м. Рогатин Рогатинського р-н, Івано-Франківська обл.)

-

філія «Воскресінцівський Елеватор» (с. Воскресинці Рогатинського р-н, Івано-

Франківська обл.)
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Об’єкти підприємства:
Модуль № 1, структурний підрозділ ТОВ
«Захід-Агро МХП»
Керівник філії: Думич Юрій Юрійович
Адреса: с. Білий-Камінь Золочівський р-н,
Львівська обл
Культури, які плануються сіяти у 2018 році:
пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на
зерно, соняшник, ячмінь озимий, соя, горох,
ярий ріпак, квасоля.
Банк землі:
- в оренді – 9 366 га
- в обробітку – 7 824 га
- площі, що плануються додатись в
обробіток – 849 га
Кількість працівників: 99 осіб (включаючи
їдальню, Модуль-Автопарк і Модуль-Сервіс).
Модуль веде свою діяльність на території
14 сільських рад.
Також, на 1 Модулі збудована і ведена в дію
«Лінія Фадєєва» (застосовується для очистки і «протруєння"
зерна) потужністю:
горох – 3т/год;
ячмінь – 5 т/год;
пшениця – 7 т/год;
соя – 3 т/год.

Модуль № 2, структурний підрозділ ТОВ «Захід-Агро МХП»
Керівник філії: Левицький Михайло Теодорович
Адреса: м. Саранчуки Бережанський р-н, Тернопільська обл.
Культури, які плануються сіяти у 2018 році: пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на зерно,
соняшник, соя, горох, ярий ріпак.
Банк землі:
-

в оренді – 7 699 га
в обробітку – 6 389 га
площі, що плануються додатись в обробіток – 33 га

Кількість працівників: 59 осіб
Модуль веде свою діяльність на території 13 сільських рад.
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Модуль № 3, структурний підрозділ ТОВ «ЗахідАгро МХП»
Керівник філії: Скабара Богдан Іванович
Адреса: с. Вощанці, Самбірський р-н, Львівська
обл.
Культури, які плануються сіяти у 2018 році:
пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на зерно,
соняшник, ячмінь озимий, соя, горох, ярий ріпак,
гірчиця.
Банк землі:
- в оренді – 14 006 га
- в обробітку – 10 514 га
- площі, що плануються додатись в обробіток
– 563 га
Кількість працівників: 84 особи.
Модуль веде свою діяльність на території 25
сільських рад.

Модуль № 4, структурний підрозділ ТОВ «Захід-Агро МХП»
Керівник філії: Льошенко Вадим Олексійович
Адреса: с. Вороблевичі Дрогобицього р-н, Львівська обл.
Культури, які плануються сіяти у 2018 році: пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на зерно,
соняшник, ячмінь озимий, соя, горох, ярий ріпак.
Банк землі:
-

в оренді – 6 632 га
в обробітку – 5 355 га
площі, що плануються додатись в обробіток – 203 га

Кількість працівників: 50 осіб
Модуль веде свою діяльність на території 20 сільських рад.

Модуль № 5, структурний підрозділ ТОВ «Захід-Агро МХП»
Керівник філії: Думич Юрій Юрійович
Адреса: с. Туринка Жовківського р-н, Львівська обл.
Культури, які плануються сіяти у 2018 році: пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на зерно,
соняшник, соя, горох, ярий ріпак, цукровий буряк.
Банк землі:
-

в оренді – 3 531 га
в обробітку – 3 305 га
площі, що плануються додатись в обробіток – 72 га

Кількість працівників: 40 осіб
Модуль веде свою діяльність на території 9 сільських рад.
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Модуль № 6, структурний підрозділ ТОВ «Захід-Агро МХП»
Керівник філії: Кучер Володимир Володимирович
Адреса: м. Рогатин Рогатинського р-н, Івано-Франківська обл
Культури, які плануються сіяти у 2018 році: пшениця озима, ріпак озимий, кукурудза на зерно,
соняшник, ячмінь озимий, соя, горох, ярий ріпак, горох озимий.
Банк землі:
-

в оренді – 8 549 га
в обробітку – 7 720 га
площі, що плануються додатись в обробіток – 232 га

Кількість працівників: 68 осіб
Модуль веде свою діяльність на території 17 сільських рад.

Філія «Воскресинцівський Елеватор»
Адреса: с. Воскресинці Рогатинський р-н, Івано-Франківська обл.
Директор: в. о. Семен Олег Миколайович
Основний вид діяльності: зберігання, очистка, сушка, доробка зернових і олійних культур
Потужності зберігання: 37 тис. тон
Кількість працівників: 41 особа

Тритікале
озиме*

Сидеральні
культури

2 938

3 790

2 377

45

91

192

34

Урожайність,
т/га

6,60

3,56

8,87

2,8

1,97

3,49

6,27

2,13

5,41

0,98

5,27

0,76

Чистий збір,
т

48 780

23 895

50 117

24 658

5 761

10 243

23 743

5 059

241

89

1 013

26

Гречка

2 928

Жито
озиме

8 937

Ріпак ярий

Горох

5 648

Ячмінь
озимий

Соя

6 716

Соняшник

7 392

Кукурудза

Пшениця
озима

Площа, га

Ріпак
озимий

2017 рік

Показники роботи підприємства за 2017 рік:

*злакова рослина, штучно створена селекціонерами схрещуванням жита з пшеницею. Вирощується
як продовольча і зернофуражна культура.
Тритікале по ряду ключових ознак (урожайність, харчова цінність) перевищує обидві батьківські
рослини, а по стійкості до несприятливих погодних умов та ураженню хворобами перевищує пшеницю
та не поступається житу.
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Кількість одиниць та видів
сільськогосподарської техніки:
комбайн Challenger - 10 шт.
комбайн Claas – 2 шт.
комбайн New Holland – 7 шт.
трактор Fendt – 21 шт.
трактор JOHN DEERE – 33 шт.
трактор MASSEY FERGUSON – 14 шт.
трактор колісний CASE – 2 шт.
трактор – 14 шт.
навантажувач JOHN DEERE – 11 шт.
навантажувач JCB – 3 шт.
вантажний автомобіль КАМАЗ – 18 шт.
вантажний автомобіль ГАЗ – 16 шт.
інші автомобілі – 88 шт.

Виробничі процеси:

АГРОНОМІЧНИЙ
ПІДРОЗДІЛ

планування, організація та проведення
сільськогосподарських робіт

ІНЖЕНЕРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ

забезпечення безперебійної роботи техніки

ЗЕМЕЛЬНИЙ
ПІДРОЗДІЛ

збільшення земельного банку; співпраця з
сільськими радами та громадськістю
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