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1 РЕКВІЗИТИ БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Назва бази практики: 

Командитне товариство «Желєв С.С. і компанія Мелітопольского елеватора» 

________________________________________ 

 

 

1.2 Поштова адреса: 

Україна 72312,Запорізька обл., м. Мелітополь Гетьмана Сагайдачного, 

53________________________________________________________________ 

 

 

1.3 Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 00951652_ІПН 009516508116___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.4 Керівний склад підприємства 

Посада ПІБ Контактний телефон 

Голова правління Седик Денис Петрович +38 (06142) 5-06-54 

Головний інженер 
Шиян Микола 

Миколайович 
+38 (06192) 6-38-17 

Головний технолог   

Відповідальна особа за 

проведення практики 
  

 

 

 

Відповідальний за проведення 

практики від кафедри ОПХВ ______________  _______О.О. Ковальов_______ 
 (підпис) (ініціали та прізвище) 

“____”___________ 2022 року 

 



2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

2.1 Характеристика виробничої діяльності підприємства. 

Вирощування зернових та технічних культур; надання послуг у 

рослинництві: приймання, зберігання, очищення, сушіння, відвантаження 

зернових та соняшника; транспортно-експедиційні послуги; оптова торгівля 

зерном, насінням та кормами для тварин виробництво борошна, круп. 

Основні види діяльності та послуг: 

- вирощування зернових та технічних культур; 

- надання послуг у рослинництві: приймання, зберігання, очищення, 

сушіння, відвантаження зернових та соняшника; 

- транспортно-експедиційні послуги; 

- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин 

- виробництво борошна, круп. 

 

2.2 Основні технологічні процеси по переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Транспортування, зберігання, доопрацювання, очищення, аспірація 

__________________________________________________________________ 

 

2.3 Машини та апарати які використовуються в технологічних лініях. 

Металеві та бетонні силоси, підлогові склади, зерносушарки, сепаратори, 

ланцюгові, стрічкові транспортери. 

__________________________________________________________________ 

 

 

2.4 Асортимент продукції, що випускається. 

Зерно, борошно, хлібобулочні вироби, комбікорми, мука, висівки; послуги: 

зберігання зерна___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2.5 Допоміжні цехи і дільниці обслуговуючого підприємства 

(транспорт, склади, ремонтне відділення). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



Командитне товариство «Желєв С.С. і компанія Мелітопольского елеватора» 

засноване на підставі «Установчого договору про створення та діяльність ВАТ» 

від 20.01.1998р. та наказу регіонального відділення Фонду Державного Майна 

України по Запорізькій області від 20.01.1998р. № 40 шляхом перетворення 

орендного підприємства «Мелітопольський елеватор» у відкрите акціонерне 

товариство. Засновниками товариства є держава в особі регіонального відділення 

Фонду державного майна України по Запорізький області та організація орендарів 

орендного підприємства «Мелітопольський елеватор». Вищим органом 

управління АТ є загальні збори акціонерів. В акціонерному товаристві 

створена рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю 

Правління у період між Загальними зборами акціонерів на термін 3 роки. 

Командитне товариство «Желєв С.С. і компанія Мелітопольского елеватора» 

включає в себе наступні підрозділи: 

- ділянка № 1 (безпосередньо елеватор в м. Мелітополь), площею 8,8 га; 

- Світлодолінське 11X11 в с. Светлодолінське Мелітопольського р-ну, 

площею 6,0 га; 

- Федорівське ПХП в с. Новобогданівка Мелітопольського р-ну 6,0 га; 

Загальна ємкість складів та чотирьох корпусів складає 176950 т, в т.р по 

м. Мелітополь 97350,0 т, по Федорівці 42900,0 т, по Світлодолінску 36700,0т. 

Ліцензовано наступні види діяльності підприємства: 

Основна: 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур 

Додаткові види діяльності: 

15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості; 

01.41.0 Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; 

51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;  

60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту.  

 «Мелітопольский елеватор» ВАТ Желев и К є одним з самих потужних 

зернових сховищ в Запорізькій області. 

Основними клієнтами підприємтва є: 

1. ЗАТ АТ Каргілл, м.Київ, вул.Мечнікова,3 

2. Підприємство з іноземними інвестиціями «СЄРНА», м. Київ, бульвар 

Лесі Українки,б.34, офіс 206; 

3. ВАТ «Мелітопольський Маслоекстракційний завод», М.Мелітополь, 

вул.Фрунзе,31; 

4. Нібулон СП ТОВ, м.Миколаєв, Каботажний спуск 1; 

5. Цареводарівка ПП, Запорізька обл. Приазовський р-н, с.Ботієво, 

вул.Христова 1; 


