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1 РЕКВІЗИТИ БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Назва бази практики: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецмонтажінновація»_______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.2 Поштова адреса: 

Україна 72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 83_____ 

__________________________________________________________________ 

 

 

1.3 Банківські реквізити: 

Код ЄДРПОУ: 20494665 МФО   ІНН 20494665  обслуговуючий банк 

Приватбанк р/р_____________________________________________________ 

 

 

1.4 Керівний склад підприємства 

Посада ПІБ Контактний телефон 

Генеральний директор 
Шатохіна Наталія 

Георгіївна 
(0619) 42-00-61 

Головний інженер   

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. 

Виробництво рибних продуктів, виробництво сухарів, печива, пирогів і 

тістечок тривалого зберігання, будівництво будівель, роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту, 

операції з нерухомим майном, здавання в оренду власного нерухомого майна  

Основний вид діяльності: 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами. 

Додаткові види діяльності: 

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків. 

36.00 Забір, очищення та постачання води. 

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами. 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами. 

 

2.2 Основні технологічні процеси по переробці сільськогосподарської 

продукції. 

Підготовка сировини, приготування і обробки тіста, випікання, охолодження 

і зберігання хліба, очищення води, сатурація, дезодорація, рафінація, 

копчення та в’ялення рибних продуктів. 

__________________________________________________________________ 

 

2.3 Машини та апарати які використовуються в технологічних лініях. 

бродильний чан з мішалкою, видатковий чан, дежеперекидачі, тістоділильна 

машина, хлібопекарська піч, стрічковий конвеєр, циркуляційний стіл 

__________________________________________________________________ 

 

2.4 Асортимент продукції, що випускається. 

Переробка риби, розлив мінеральної води та безалкогольних напоїв, олія 

рослинна, переробка зерна на борошно, випічка хліба та х/б виробів._______ 

_________________________________________________________________ 

 

2.5 Допоміжні цехи і дільниці обслуговуючого підприємства 

(транспорт, склади, ремонтне відділення). 

Пакувальне відділення, відвантаження хліба, склади, служба обслуговування 

обладнання  

 


