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Про затвердження заводської лінії Лідера  

1926780 української червоно-рябої  

молочної породи великої рогатої худоби 

 

Відповідно до статті 16 Закону України “Про племінну справу у 

тваринництві”, підпункту 317 пункту 4 Положення про Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459                          

(із змінами), пункту 4.4 розділу IV Положення з проведення апробації 

селекційних досягнень у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 02 липня 2012 року № 385, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року                         

за № 1217/21529 (із змінами), ураховуючи рішення експертної комісії 

Мінекономіки з проведення апробації заводської лінії Лідера 1926780 

української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби                           

(акт від 20 листопада 2020 року), 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

1.1. Нове селекційне досягнення у тваринництві – заводську лінію Лідера 

1926780 української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби за 
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основними селекційними ознаками: середній надій корів за першу лактацію 

становить  6539 кг молока, з вмістом жиру – 3,88 % та молочного жиру –                        

255,3 кг, з вмістом білка – 3,17 %. За третю лактацію продуктивність          

становить  7091 кг молока, з вмістом жиру – 3,82 %, та молочного жиру –                       

271 кг, з вмістом білка – 3,13 %. Корови характеризуються міцним щільним 

типом конституції, пропорційно складені, мають добре розвинуту середню 

частину тулуба, вим’я переважно ванноподібної форми з рівномірно 

розвиненими чвертями, індекс вим’я становить 48–49 %, придатне до 

машинного доїння, швидкість молоковіддачі становить 1,95–2,05 кг/хв. Середня 

жива маса корів – 570–640 кг.  

1.2. Заходи з розведення і подальшого вдосконалення селекційного 

досягнення у тваринництві – заводської лінії Лідера 1926780 української 

червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби, що додаються. 

2. Надати заводській лінії Лідера 1926780 української червоно-рябої 

молочної породи великої рогатої худоби заводську марку ЛУЧРМ.  

3. Визнати оригінаторами створення заводської лінії Лідера 1926780 

української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби такі базові 

суб’єкти господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю 

“Українська генетична компанія” (Житомирська область, Житомирський 

район), приватне акціонерне товариство науково-виробниче об’єднання по 

племінній справі і прогресивних технологіях у тваринництві  “Прогрес”                    

(місто Черкаси), приватне акціонерне товариство  “Полтаваплемсервіс” 

(Полтавська область, Полтавський район), державне підприємство дослідне 

господарство  “Христинівське” Інституту розведення і генетики тварин                   

імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України (Черкаська 

область, Христинівський район), державне підприємство дослідне господарство 

“Нива” Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної 

академії аграрних наук України (Черкаська область, Христинівський район). 
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4. Визнати організацією-оригінатором, за ініціативою якої створювалося 

селекційне досягнення у тваринництві, – Інститут розведення і генетики тварин 

імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук України (Київська 

область, Бориспільський район). 

5. Визнати авторами селекційного досягнення у тваринництві заводської 

лінії Лідера 1926780 української червоно-рябої молочної породи великої 

рогатої худоби осіб за списком згідно з додатком.   

6. Департаменту аграрної політики забезпечити в місячний строк з дати 

затвердження цього наказу реєстрацію селекційного досягнення в Державному 

реєстрі селекційних досягнень у тваринництві. 

 

 

Міністр розвитку економіки,  

торгівлі та сільського   

господарства України                                                              Ігор ПЕТРАШКО 


	o8
	o10
	o11

