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Консервний цех ДП 
«ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Працює з 1976 року і є виробником 100% натуральних, екологічно чистих 
соків, ягід, грибів та овочів.

Адреса к/цеху: 
45233, Волинська обл., 
Ківерцівський р-н., 
смт. Цумань, вул.Жовтнева, 124 

У консервному цеху ДП «Цуманське ЛГ» розроблено технологію 
виготовлення нового лікувального напою. У виробництво впроваджено новий вид 
продукції – сік березовий оздоровчий з екстрактом стевії, яка солодша за цукор у 60 
разів. 

За своїм складом листя стевії – своєрідний банк вітамінів, «зелена 
скарбничка», що гармонізує системи організму, відновлює вуглеводний, ліпідний 
та білковий обміни, підвищує захисні сили організму, нейтралізує та видаляє з 
нього токсини. 



Згідно з офіційною статистикою, завод є одним із лідерів у заготівлі та 
переробці органічного березового соку в Україні.

Соки виготовляються за випробуваними роками, технологіями. Наша 
продукція екологічно чиста, виготовлена без будь-яких синтетичних ароматизаторів, 
підсолоджувачів, стабілізаторів, консервантів і інших добавок. Єдине, чого твердо 
дотримуємось, це діючих в Україні стандартів. Наш березовий сік відомий не тільки в 
Україні, але й за її межами – Польщі, Чехії, Ізраїлі, Канаді, США, країнах Прибалтики.     
В Польщі наш сік, крім торгівлі, продається також і в аптечній мережі. 



Для того, аби споживач не мав жодних сумнівів, що в банках – справжня 
перемелена ягода, у консервних цехах Волинського ОУЛМГ перейшли на 
виготовлення ягоди подрібненої – за цієї умови помітно: це дійсно перемелений 
плід, а не його штучний замінник.

При термічній обробці плодів використовується тільки такий темпера-
турний режим, який дозволяє зберегти всі вітаміни та корисні елементи, що 
містяться у ягодах.





Розпочав свою роботу в 1970 році.
Виробництво консервного цеху ДП «Маневицьке ЛГ»  включає в себе 

збирання та заготівлю дикорослих плодів, ягід, грибів, добування деревинних 
соків, розміщення пасік, заготівлю лікарської та технічної сировини. 

Консервний цех виробляє п’ять різновидів березового соку (сік березовий з 
цукром, сік березовий «Бадьорість» на шипшині, сік березовий «Поділля» на 
сухофруктах, сік березовий «Яблуня» і сік березовий з лимоном). 
Крім соку, діє виробництво огірків маринованих, консерво-
ваних, виготовляються тут кабачки, томати консервовані та 
мариновані, чорниця протерта, ожина протерта, горобина 
протерта, журавлина, брусниця гриби. Також переробляється 
буряк гарнірний, салат закусочний.

 Крім того, налагоджено унікальне виробництво цілющого 
хвойного екстракту.

 

Консервний цех ДП 
«МАНЕВИЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Адреса к/цеху: 
44600, Волинська обл.,
смт. Маневичі, 
вул. Карла Маркса, 31



Екстракт хвойний натуральний – це препарат рослинного походження, 
отриманий із свіжої хвої сосни і ялини шляхом водяної екстракції. Екстракт є 
екологічно чистим продуктом, що містить в собі мікро і макроелементи, фітонциди, 
ефірне масло, каротин, амінокислоти, які важливі та необхідні для здоров`я і 
життєдіяльності людини.

Показання для застосування
Хвойні ванни, приготовані із екстракту, застосовуються при:
– перевтомі та послабленні м’язового тонусу;
– функціональних розладах центральної і периферичної нервової системи;
– різних поліартритах, радикулітах;
– безсонні;
– гіпертонічній хворобі I та II ступеню;
– добре допомагає при застудних захворюваннях та бронхітах.



Смак, знайомий з дитинства.  





Консервний цех ДП 
«КІВЕРЦІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Адреса к/цеху: 
45200, Волинська обл., 
м. Ківерці, вул. Кузнєцова, 4

Розпочав свою діяльність в 1972 році. 
Серед сортименту продукції сік березовий з цукром, сік березовий з 

лимоном, сік березовий «Бадьорість», різні види протертих  ягід  та  маринованих  
грибів.

Уся продукція власного виробництва ДП «Ківерцівське ЛГ» – екологічна чиста, 
без жодних барвників, ароматизаторів. У цехах іще досі працюють за так званими 
колишніми ГОСТами – високими стандартами якості.



У наших банках - перетерті з цукром ягоди малини, суниці, смородини, 
брусниці, журавлини, ожини, чорниці та кизилу. Спробувавши наші варення і 
перетерті з цукром малину, смородину, ожину, горобину, ви пригадаєте смак, 
родом з дитинства. Бо такі бувають ще хіба у бабусиному погребі.



Березовий сік – панацея від усіх недуг. Він 
є чудовим лікарським і профілактичним 
засобом, який заготовляють тільки ранньою 
весною.

Сучасні медичні дослідження довели, що 
вживання хоча б однієї склянки на день 
протягом двох-трьох тижнів допомагає 
організму

- впоратися з весняною слабкістю;
- авітамінозом;
- неуважністю;
- загальною втомою та депресією.



Ми самі збираємо гриби: білі, лисички, опеньки, маслята. 

Самі переробляємо. Із задоволенням самі куштуємо. 

Спробуйте і ви, як смакує справжній лісовий гриб.



Консервний цех ДП 
«КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Консервний цех ДП 
«КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Адреса к/цеху: 
44661, Волинська обл., 
Маневицький р-н., 
смт. Колки, вул. Центральна,1

Адреса к/цеху: 
44661, Волинська обл., 
Маневицький р-н., 
смт. Колки, вул. Центральна,1

Заснований в 1976 році. Продукція представлена різними 
видами березового соку, протертими ягодами (чорниця, ожина, 
журавлина, горобина), грибами маринованими (білі, маслюки, 
опеньки, польські, моховики), консервованими овочами 
(томати, огірки, кабачки).

Заснований в 1976 році. Продукція представлена різними 
видами березового соку, протертими ягодами (чорниця, ожина, 
журавлина, горобина), грибами маринованими (білі, маслюки, 
опеньки, польські, моховики), консервованими овочами 
(томати, огірки, кабачки).



Багатством лісу, звісно, є гриби. Білі, лисички, опеньки, маслюки – ми 
самі їх зібрали, самі смакували, готуючи підливу, додаючи до салату, гарячих 
став або просто куштуючи з банки. Лише після цього пропонуємо вам. 
Споживайте на здоров'я! 





Солодко. Ароматно. Корисно.



Консервний цех ДП   
«КОВЕЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

Працює з 1977 року. Продукція: сік березовий з цукром, сік «Бадьорість», 
компот з чорноплідної горобини, мариновані томати, огірки та кабачки.

Адреса к/цеху: 
45000, Волинська обл., 
м. Ковель, вул. Лісова, 3



У банках з нашою етикеткою – 
лісовий березовий сік.  



Консервовані помідори, огірки, кабачки, які також широко представлені 
в асортименті, вирощені у теплицях лісового господарства. Для їх обробки 
застосовується тільки органічне живлення і в жодному випадку не додається 
ніяких хімікатів. Така позиція – принципова.

 З любов'ю для вас 





Консервний цех ДП СЛАП 
«ЛЮБЕШІВАГРОЛІС»  

Адреса к/цеху: 
44200, Волинська обл., 
смт. Любешів, 
вул.Незалежності,1а 

Діє з 1984 року. Великий сортимент продукції: сік березовий на м`яті, сік 
березово-чорничний, сік березово-яблучний, сік чорничний натуральний, сік 
яблучний натуральний, брусниця протерта з цукром, журавлина протерта з 
цукром, малина протерта з цукром, ожина протерта з цукром, лисички мариновані, 
джем вишневий, мед натуральний і багато іншого.



Продукція волинського лісу - це ще й доречний та оригінальний подарунок. 
Навіть для тих, кого важко здивувати



Лісовий мед – найцілющіший.   
Регулярне вживання лісового меду сприяє позбавленню від багатьох недуг і 

зміцненню здоров'я. Він підвищує рівень гемоглобіну, добре впливає на роботу 
кровоносної, травної, нервової, імунної та дихальної систем. Продукт є непоганим 
антибактеріальним, протизапальним і болезаспокійливим засобом.

 

Пасіка у лісі – це на виході екологічно чистий мед та його продукти із липи, акації, різнотрав’я.



Без «сюрпризів». 
Лише сік. 
Чистий, свіжий і корисний. 
З волинського лісу.



РЕАЛІЗАЦІЯ

Найвища нагорода для нас — визнання європейських споживачів. Ми пишаємося, 
що маємо можливість представляти  Україну на міжнародній арені, адже свою продукцію 
експортуємо до Польщі, Німеччини, Панами, Ізраїлю, США та інших держав. 

Натуральність продукції, її якість, смак, унікальність цілющих властивостей та 
постійне прагнення до досконалості — це складові нашого успіху, що запалили перед нами 
зелене світло і дозволили не тільки сформувати позитивний імідж, а й здобути авторитет 
серед компетентних міжнародних організацій та оглядачів.

Недарма продукція консервних цехів Волинського ОУЛМГ уже знайшла свого 
споживача за кордоном. 



Всі консервні цехи здійснюють  доставку продукції автомобільним 
транспортом по всій території України. 
        

При замовленні продукції оптом, ми готові 
безкоштовно відвантажити товар на адресу споживача.

Волинь
Луцьк







Волинське обласне управління лісового
та мисливського господарства

43000, м.Луцьк,
проспект Волі, 30

тел.: (0332) 24-00-70,
факс 24-00-69,

e-mail: priyomna@voulg.org.ua
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