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1 РЕКВІЗИТИ БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Назва бази практики: 

Публічне акціонерне товариство «Мелітопольський м'ясокомбінат»________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

1.2 Поштова адреса: 

Україна72319, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Героїв України, 

175___________ 

 

 

1.3 Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 00443513 МФО 313463 МФ АКБ «Укрсоцбанк»_                   

р/р 26001159649____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.4 Керівний склад підприємства 

Посада ПІБ Контактний телефон 

Голова правління 
Осієвський Валентин 

Кирилович 
(0619)-42-23-54 

Головний інженер 
Ганзіна Ірина 

Вікторівна 
42-23-52 

Головний технолог 
Діденко Сергій 

Георгієвич 
42-13-25 

Відповідальна особа за 

проведення практики 
Коваль Лідія Олексіївна  

 

 

 

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. 

Виробництво м’яса, виробництво м’ясних продуктів, оптова торгівля м’ясом 

та м’ясопродуктами. 

 

2.2 Основні технологічні процеси по переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Транспортування, приймання, оглушення, знекровлення, зібрання крові, 

відокремлення голови та кінцівок, забіловка туші, знімання шкіри, 

нутрування, розпиловка туші, туалет туші, ветеринарна експертиза, 

клеймування та зважування, відправлення на переробку. 

 

2.3 Машини та апарати які використовуються в технологічних лініях. 

Бокси для забою, транспортери, камери для миття та опалювання, вовчки, 

кутери, змішувачі, обладнання для копчення 

__________________________________________________________________ 

 

 

2.4 Асортимент продукції, що випускається. 

Виробництво продуктів харчування: ковбаси (сирокопчені і варені), шинки, 

фасовані напівфабрикати; консерви м'ясні, рибні і овочеві (у скляній і 

залізній банці); курчата копчені; риба (морожена, в'ялена, копчена і в 

пресервах). Вирощування свиней. 

 

2.5 Допоміжні цехи і дільниці обслуговуючого підприємства 

(транспорт, склади, ремонтне відділення). 

Ділянка для передзабійної витримки худоби, ветеринарно-санітарна служба, 

карантинне відділення, цехи з переробки рого-кісткової сировини та 

вторинних продуктів виробництва. 
__________________________________________________________ 

 

 



3. ВІДОМОСТІ 

 

ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» одне з найбільших підприємств 

на Україні з виробництва м'ясопродуктів. За 70 річну свою історію 

підприємство не тільки зберегло традиційні технології виробництва 

ковбасних виробів, але і з успіхом освоїло нові, прогресивні, що 

відповідають вимогам сьогоднішнього дня, як за якістю, так і за дизайном. 

Продукція м'ясокомбінату представляється на багатьох виставках, 

проведених на Україні. Результат участі - неодноразове нагородження 

медаллю «Найкраща торгова марка України», грамоти за високу якість 

продукції, золоті та срібні медалі. 
 

 
 

Виробничий потенціал ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат»: 

- м’ясо жировий цех - потужністю 120 т/зміну; 

- м'ясопереробний цех - потужністю 30 т/ зміну; 

- цех по виробництву сирокопчених виробів; 

- сиров'ялених виробів - 7 т/ зміну; 

- консервний цех - 20 туб /зміну; 

- рибне відділення - 25 т /місяць; 

- млин -300 т/місяць; 

- цех по виробництву яєчного порошку - 60 тн /м-ц; 

- комплекс по вирощуванню свиней - 40000 голів товарної відгодівлі в 

рік. 

Всі технологічні цехи оснащені устаткуванням провідних західних фірм, 

яке дає можливість випускати продукцію відповідно до новітніх технологій. 

 

Асортимент продукції, що випускається, дуже різноманітний це: 

- варені ковбасні вироби 40 найменувань; 

- сосиски - сардельки 28 

- напівкопчені 24 

- варено-копчені 5 

- копчені 120 

- сирокопчені 30 

- ліверні і паштетні 10 

- м'ясні напівфабрикати 30 

- вироби з риби 15 



Особливе місце займає виробництво сирокопчених і сиров'ялених 

ковбасних виробів, виготовлених як за традиційною технологією -

Брауншвейгськая, Московська, Столична, Майкопськая, Невськая, які 

користуються підвищеним попитом, як серед жителів України так і Росії, і 

сиров'ялені - за прискореною технологією - Президентська, Губернаторська, 

Оригінальна, Салямі до пива, Салямі-прима. 

Контроль якості сировини і готової продукції забезпечує оснащена 

новітнім устаткуванням виробнича лабораторія, акредитована в системі 

УКРСЕПРО. 

Щорічно підприємство реалізує 2 тис. голів племінного молодняка у всі 

регіони України. 

ТОВ «Агропромислова компанія» є промисловим комплексом по 

вирощуванню товарної свинини і племінного молодняка свиней потужністю: 

40 тис. голів товарної відгодівлі свиней і 2.5 тис. голів племінного 

молодняка. Підприємство має два комбікормові заводи, першокласну 

лабораторію, цех по виготовленню преміксів, два племзавода по 

вирощуванню племінних свиней породи «Датский ландрас» і «крупной 

белой» на рівні вимог зарубіжних стандартів для м'ясних свиней з 

подальшим, їх використовуванням в системі гібридизації. Свині породи 

"ландрас" і «крупной белой» щороку демонструються на Міжнародній 

виставці «АГРО», де тварини одержують високу оцінку, а підприємство 

нагороджується дипломами. 

Продукція м'ясокомбінату з успіхом реалізується не тільки в своєму 

регіоні, але і по всій Україні: - Київ, Донецьк, Харків, Кривий Ріг, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава, Одеса, Республіка Крим. 

Налагоджена система доставки продукції забезпечується спеціально 

створеним транспортним підрозділом - ТОВ «Мелавтотранс». Парк 

підприємства налічує більше сотні автомобілів різної вантажопідйомності, 

завдяки чому відвантаження проводиться в будь-який день тижня в будь-яку 

точку України. 

Постійне оновлення і розширення продукції, що випускається, 

забезпечує її збут і конкурентоспроможність. Наявність 21 фірмового 

магазина дозволяє більш ретельно вивчати купівельний попит і оперативно 

вносити корективи, як за цінами так і по асортименту. 

ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» реалізує свою продукцію через 

офіційного ділера - ТОВ «Торгівельний будинок Вакула». В роботі з 

крупними клієнтами застосовується гнучка система знижок, яка дає 

можливість регулювати політику цін на продукцію ПАТ «ММК» в своїх 

регіонах, тим самим, привертаючи нових покупців. 

Мелітопольський м'ясокомбінат - основна ланка ланцюга підприємств 

Запорізького регіону, що входять до складу найбільшого агропромислового 

холдингу. Сьогодні це один з лідерів м'ясопереробної галузі України. 

Об'єднання таких різнопрофільних компаній як ПАТ «Мелітопольський 

м'ясокомбінат», ТОВ «Агропромислова компанія» (свинарство), ТОВ 

«Нестерянська птахофабрика», «Торгівельний будинок Вакула» (мережа 



магазинів), ТОВ «Мелавтотранс» (транспортні послуги) дозволяє 

контролювати якість продукції, що випускається протягом усього циклу 

виробництва ковбасних в виробів і інших продуктів харчування, від 

вирощування кормів до реалізації готової продукції у власній роздрібній 

мережі. 

У ковбасному виробництві використовується свинина висококласних 

м'ясних порід і птах власного виробництва, вирощені на потужностях ТОВ 

«Агропромислова компанія». Комплекс промислового типу для вирощування 

і відгодівлі свиней має в своєму розпорядженні першокласну лабораторію, 

селекційний центр, племзаводи, дванадцять свиноферм, розташованих у 

восьми екологічно чистих районах Запорізької області, а також два 

комбікормових заводи. Сьогодні поголів'я налічує більше вісімдесяти п'яти 

тисяч голів свиней, а рівень виробництва свинини перевалив за тринадцять з 

половиною тисяч голів на рік. 

Саме це, а також використання новітніх технологій і професійна робота 

колективу забезпечили довіру з боку, як споживачів, так і ділових партнерів 

компанії. ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбіна» надійний партнер у Вашому 

бізнесі, працюючий на перспективу, і завжди відкритий до взаємовигідної 

співпраці в області м'ясопереробного виробництва і упровадження нових 

технологій. 

ПАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат» має базу відпочинку 

«Каравела», розташовану на узбережжі Азовського моря в смт. Кирилівка. 

Вас чекають пологі дрібно піщані пляжі, чисте тепле море з середньою 

температурою води в літній сезон. 


