
ПАСПОРТ
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

„ПРИМОРСЬКИЙ”
72100, Запорізька область, м. Приморськ, вул. Леніна 6.49 

код ЄДРПОУ 30815005, р/р 26003303535001 ЗРУ КБ „Приватбанк” м. Запоріжжя, МФО 313399 
податковий код 308150008172, № свідоцтва 200040564 

код ст. Єлизаветівка 477805 Придніпровської залізниці код ПСП на ст. Єлизаветівка 7242 
тел. директор 7-32-62, приймальня 7-42-48, бухгалтерія тел. /факс (06137) 7-43-71 

_________________________________ $р_ргітог5кіу @ икг.пеї
Сполучення:
Через місто проходить автомагістраль державного 
значення Рені-Одеса - Ростов-на-Дону. Найближча 
залізнична станція знаходиться на відстані 32 км - 
Єлизаветівка на лінії Бердянськ - Верхній Токмак. 
Найближчі міста (відстань по автомагістралях) : 
Мелітополь - 80 км (захід), Токмак - 91 км (північ), 
Бердянськ - 32 км (схід); до обласного центру 
(Запоріжжя) - 176 км.__________________ _

Напрям діяльності господарства: вирощування зернових культур;
розведення великої рогатої худоби молочних порід;
розведення свиней;
виробництво хліба та хлібобулочних виробів.______

Директор ПСП « Приморський» ЛІПЧЕНКО 
МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Г оловні спеціалісти:
Голлнженер -Піроговський Сергій Борисович 
Гол.агроном -Дьяков Ігор Володимирович 
Гол.зоотехнік-Горєлкіна Олена Миколаівна

Відомості про господарство:

Всього сільгоспугідь -3137,0 га 
Пашні-3010,0 га 
Кількість тракторів-14 
Кількість комбайнів-5 
Кількість автомобілів-30 
Поголів’ я ВРХ- 1197гол

з них дійне стадо -390 гші 
на відгодівлі -807 гол 

Поголів’ я свиней -2016гол.
Структура посівних 
площ,га___________
Зернові культури 1190га
в т.ч. оз.пшениця 1027 га
Ячмінь 50га
Соняшник 800 га

Урожайність,
ц/га
41.6
43.7
35,3
21,3

Предмет діяльності і співпраця
1. ТДАТУ і ПСП «Приморський» як самостійні 
підприємства здійснюють господарсько-фінансову 
діяльність згідно з чинними нормативними 
актами.
2. ТДАТУ і ПСП «Приморський» координують 
діяльність з метою проведення практичного 
навчання, поглиблення знань, умінь і навичок 
студентів, оволодіння робочими професіями 
відповідно до спеціальності.
3. Вивчення сучасних технологій, досвіду
виробництва, формування навичок
організаторської та комерційної діяоьності

Інформація про показники базового господарства
Дані підприємства 2015рік
Кількість працівників ,осіб 217
Основні засоби,тис.грн. 14247
Виробнича площа,га 3137,0
в т.ч. рілля 3010,0
Рослинництво,площі та урожайність,га ц/га
Оз.пшениця 1027га-43,7 ц/га
Ярий ячмінь 50 га- 35,3 ц/га
соняш ник 800 га-21,3 ц/га і  $  $ /  \  ̂ Д \
Свині на відгодівлі,гол. т/рік 1442 гол -130,1 т. І  Ні
ВРХ на вігодівлі 807 гол -175,1 т. Ц Щ  * /501 /

молоко 390 гол -1238,3 т І Ж
Продуктивність праці, тис. грн../працівника
Рентабельність,% ї м
Господарство здатне прийняти для проходження практики водночас до 10 
студентів


