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1 РЕКВІЗИТИ БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Назва бази практики: 

Відкрите акціонерне товариство «Мелітопольський олійноекстракційний 

завод»____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.2 Поштова адреса: 

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

31.  

__________________________________________________________________ 

 

 

1.3 Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 39376884 МФО 313872 АТ «ОТП Банк» р/р_______________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.4 Керівний склад підприємства 

Посада ПІБ Контактний телефон 

Голова правління 
Рудченко Сергій 

Олександрович 

(0619)-42-20-38 

(0619)-42-20-38 

(0619)-42-44-10 

(0619) 42-04-83 

Головний інженер 
Пашетний Віталій 

Петрович 
 

Головний агроном   

Секретар   

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. Основним 

видом діяльності підприємства за класифікацією є 10.41 Виробництво олії та 

тваринних жирів. 

Додаткові види діяльності: 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт. 

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин. 

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 

оліями та жирами. 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами. 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна. 

 

2.2 Основні технологічні процеси по переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Насіння соняшника переробляться за схемою «форпресування-екстракція». 

До основних технологічних процесів відносяться рушка лушпиння, 

подрібнення насіння, об смаження, віджим олії, екстракція, дезодорація, 

рафінація. 

 

2.3 Машини та апарати які використовуються в технологічних лініях. 

Оснащений лініями по переробці олійної сировини до складу якої входять 

насіннєрушки, вальцьові верстати, жаровні і олійні преси. 

 

2.4 Асортимент продукції, що випускається. 

Сира соняшникова олія, перший і вищий сорт, високоолеінова сира 

соняшникова олія, в якості першого і вищого сорту, рафінована дезодорована 

виморожена соняшникова олія, бутильована рафінована дезодорована 

виморожена соняшникова олія, фасування по 1, 3, 5 літрів, високоолеінова 

рафінована дезодорована виморожена соняшникова олія, високопротеїновий 

гранульований шрот, пелети з лушпиння соняшника. 

 

2.5 Допоміжні цехи і дільниці обслуговуючого підприємства 

(транспорт, склади, ремонтне відділення). 

__________________________________________________________ 



 Загальна потужність виробництва є дуже високою і становить 550 тон 

на добу. В даний час на підприємстві працює 325 чол, при цьому планова 

потужність виробництва з переробки насіння соняшника складає 1000 т/добу 

(420 т/добу), 500 т/добу з переробки насіння сої, 210 т/добу з переробки 

насіння рапсу. Виробнича потужність підприємства на місяць складає: 

7 тис т нерафінованої рослинної олії; 

3 тис т рафінованої рослинної олії; 

6 тис т гранульованого шрот з соняшнику; 

1,5 тис т паливних пелет. 

Мелітопольський олійноекстракційний завод входить до групи 

підприємств під керівництвом Сергія Желєва, що створюють замкнений цикл 

виробництва – від вирощування та зберігання до переробки сировини. До цієї 

групи підприємств входять:  

Желєв С.С. та компанія Камиш-Зорянського елеватору, що є 

найбільшим в Запорізькій області. 

КТ «Желєв С. С. та компанія Мелітопольського елеватору, на якому 

впроваджено систему контролю якості  «НАССР» (ISO 22000:2005). 

Контроль якості продукції забезпечує використання власної лабораторії, що 

оснащена сучасним обладнанням та електронний сканер «Інфраскан». На 

даний ас підприємство може забезпечити зберігання до 150 т зерна, а на його 

території діють два млини, що забезпечують переробку до 80 т зерна на 

борошно на добу.  

КТ «Желєв С. С. та компанія Мелітопольського елеватору — 

Світлодолинське ХПП. 

КТ «Желєв С. С. та компанія Мелітопольського елеватору — 

Федорівське ХПП. 

Агро Бар Ойл (Барський ККЗ) — виробництво рослинної олії. 

Мирненський Булочно-кондитерський комбінат — виготовляє 

продукцію під торгівельною маркою «Медове місто».  

Мелітопольський консервний завод — вирощування зернових та 

олійних культур. 

ЧП «Цареводарівка» — вирощування зернових та олійних культур.  

Для Мелітопольського заводу відкриті ринки США, Іспанії, Кореї, 

КНР, Індії, Нідерландах, Австрії, ОАЕ, Саудівській Аравії, Польщі, Іраку, 

Лівані, Малайзії, Австралії. Менеджмент відкритий для співпраці та нових 

взаємовигідних партнерських відносин. У 2014 році підприємство провело 

масштабну реконструкцію по збільшенню потужностей і модернізацію 

наявних. Введено в експлуатацію нову пресову ділянку. Стару ділянку 

фільтрації замінили на нову. 


