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1 РЕКВІЗИТИ БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Назва бази практики: 

Приватне підприємство «Могучий»__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.2 Поштова адреса: 

72342, Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Ясне, вул. Кобецької, 

51/7______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.3 Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 03751416 МФО 300012 ПАТ «Промінвестбанк»_р/р 

26008619938442____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.4 Керівний склад підприємства 

Посада ПІБ Контактний телефон 

Генеральний директор 
Кишко Микола 

Леонтійович 
(06142)-6-18-62 

Головний інженер 
Кишко Михайло 

Миколайович 
 

Головний агроном 
Соколов Євген 

Геннадійович 
(06142)-6-24 

   

Відповідальна особа за 

проведення практики 

Кишко Микола 

Леонтійович 
 

 

 

 

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. 

Рослинництво, вирощування зернових та технічних культур, тваринництво, 

надання послуг у рослинництві і тваринництві; облаштування ландшафту, 

виробництво м’яса, виробництво нерафінованих олії та жирів, виробництво 

продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 

продовольчими товарами____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.2 Основні технологічні процеси по переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Виробництво зерна складається з п'яти технологічних етапів: підготовки 

сировини, приготування і обробки зерна, засівання, збирання та обробка, 

сортування та очистка зерна. Виробництво хліба складається з п'яти тісно 

пов'язаних між собою технологічних етапів: підготовки сировини, 

приготування і обробки тіста, випікання, охолодження і зберігання хліба. 

 

2.3 Машини та апарати які використовуються в технологічних лініях. 

Сівалки, зернові дробарки, машини для очищення та переробки зернових 

культур, стрічковий конвеєр, циркуляційний стіл. Заварочна машина, 

бродильний чан з мішалкою, видатковий чан, дежеперекидачі, тістоділильна 

машина, хлібопекарська піч, стрічковий конвеєр, циркуляційний стіл. 

 

2.4 Асортимент продукції, що випускається. 

Зерно, зернобобові, пшениця, кукурудза, соняшник, коренеплоди кормові, 

силос, сіно, ВРХ, свині, молоко, крупи з твердої пшениці (у т. ч. крупка), 

крупи пшеничні «Артек», суміші для годівлі тварин, суміші для годівлі 

свиней, суміші для годівлі великої рогатої худоби, вироби макаронні 

неварені без вмісту яєць  

 

2.5 Допоміжні цехи і дільниці обслуговуючого підприємства 

(транспорт, склади, ремонтне відділення). 

Відділення зберігання та відвантаження зерна, склади, служба 

обслуговування обладнання, відділення пакування та відвантаження хліба, 

склади, служба обслуговування обладнання. 


