
Інша економічна інформація 
 

1. Повне та скорочене 

найменування 
підприємства та його 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ  

Державне підприємство «Новопокровський комбінат 

хлібопродуктів»,  
ДП «Новопокровський КХП»,  
00953042 

2. Адреса підприємства, 

телефон, факс, П.І.Б. 
керівника 

63523, Харківська обл., Чугуївський район, смт. Новопокровка, вул. 

ім. В. Вєсіча, буд.1  
керівник Яковенко Андрій Валерійович тел. (05746)62-008 

3. Організаційно-

правова форма суб'єкта 
господарювання 

Державне підприємство 

4. Пакет акцій, що 
залишається у державній 
власності 

 

5. Основний(і) вид 
(види) діяльності  

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості. 

10.91 Виробництво готових кормів для тварин. 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. 
52.10 Складське господарство. 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сферах транспорту.  
56.29 Постачання інших готових страв. 

6. Основні види 
продукції, послуг; 
частка в загальному 

обсязі виробництва за 
останній рік  

Продукція/послуги Частка в обсязі 

1. Борошно 54,20 % 

2. Висівки гранульовані 16,40 % 

3. Комбікорм 18,60 % 

7. Обсяги виробництва 
основної продукції, 

послуг за останні три 
роки в натуральному 

вимірі 

Продукція/ 

послуги 
Обсяг, тис. грн. 

 2014 рік 2015 рік Останній 
звітний період 

борошно 111 252 116 724 78 819 

кр. манна 2 381 1777 1 362 

висівки  33 887 34 641 2 358 

комбікорм 27 166 18 417 27 007 

висівки гр. 49 027 52 454 23 877 

шрот гр.  3 464 11 010 

мучка гр.  447 952 

8. Площа земельної 

ділянки, включаючи 
орендовані ділянки 

17,2891 га 

9. Ступінь зносу 
основних фондів на дату 
останнього звітного 

періоду  

55,40 % 



10. Середньооблікова 
чисельність працюючих 

за останній звітний 
період, 

451 особа 

з них персонал основної 
діяльності, 

418 осіб 

у тому числі робітники  298 осіб 

11. Фінансові результати 
діяльності підприємства 

За 2014 р. За 2015 р. Останній звітний 

період 

Активи (на кінець 
звітного періоду), тис. 
грн. 

90 093 107 465 179 864 

Чисті активи, тис. грн. 74410 75614 74565 

Обсяги реалізації 

продукції/послуг, тис. 
грн. 

321 293,6 316 217,4 189 930,5 

Частка експорту, в 

обсягах реалізації, %  

18,60 % 38,60 % 16,60 % 

Валовий прибуток, тис. 

грн. 

48 063 31 230 19 240 

Чистий прибуток, тис. 
грн. 

1 453 1 990 1 006 

Рівень завантаженості 
виробничих 

потужностей, % 

млин 
 

97,6 102,3 84,9 

Комбікор
мовий 
завод 

41,75 
 

41,45 44,95 

12. Потенціал 
розширення 

виробництва 

 

13. Коротка історична 
довідка  

Млинзавод: 

Виробнича потужність млинзаводу - 500 тонн зерна на добу.                

З урахуванням графіку роботи підприємства та усього обладнання, 
яке використовується в процесі вироблення муки, фактична 

потужність складає 375 тонн зерна на добу.  
Завод оснащений високопродуктивним обладнанням, виготовленим 
за ліцензією фірми «БЮЛЕР АГ». Технологічне та транспортне 

устаткування заводу становить єдину поточну систему. Саме це 
гарантує стабільність роботи всіх технологічних ліній та високу 

якість продукції. Застосування миючих машин дозволяє очистити 
поверхню зерна від бруду, пилу та мікроорганізмів, підвищує якість 
борошна. На млинзаводі діє лінія фасування борошна в пакети вагою 

по 2 кг. Також продукція відпускається у мішках по 1,5, 10, 25, 50 кг.  
Елеватор: 

Виробничо-технологічний елеватор місткістю 54 тис. тонн приймає 
зерно з автомобільного та залізничного транспорту. Його функціями 
є очищення, зберігання сировини та передача її для переробки на 

млинзавод. 



Комбікормовий завод: 

Комбікормовий завод з виробничою потужністю 1050 тонн на добу.  

З урахуванням графіку роботи підприємства та усього обладнання, 
яке використовується в процесі вироблення муки, фактична 

потужність складає 300 тонн зерна на добу. Завод виробляє 
повнораціонні комбікорми для всіх видів птиці, свиней, ВРХ та риб. 
Продукція постачається замовникам у розсипному і гранульованому 

вигляді та у вигляді крихти. Повнораціонні комбікорми від 
Новопокровського КХП повністю задовольняють потреби тварин у 

поживних речовинах, мікроелементах та вітамінах.  
Для сушіння насіння соняшника, кукурудзи та інших зернових 
культур у 2005 р. був збудований та введений в експлуатацію 

зерносушильний комплекс А1 - ДСП-50 потужністю 50 тонн на 
годину. 

Постійно проводиться реконструкція лінії дозування та змішування. 
У 2008 р. встановлено модуль мікродозування ММД 50-12 фірми 
«TEXHEKC», що дозволяє вводити у комбікорми мікроелементи з 

високою точністю. Готова продукція комбікормового заводу 
відпускається на автомобільний та залізничний транспорт безтарним 

і тарним способом різноманітного фасування по 5, 10, 20, 40 кг. 
Зерносушильний комплекс: 

Призначений для сушіння насіння соняшника, кукурудзи, пшениці та 

інших зернових культур. Потужність комплексу 50 тонн/годину. До 
складу комплексу входять такі споруди – відділ прийому зерна з 

автотранспорту; – відділ очистки зерна: сепаратор попередньої 
очистки волого зерна та сепаратор очистки сухого зерна: – 
Бункерний склад для зберігання вологого зерна перед сушкою, 

ємністю 360 тон.; – Зерносушарка А1-ДСП-50. Цей вид діяльності не 
є основним і має чітку сезонність - фактично комплекс працює лише 

у серпні - жовтні. 

14.Додаткова інформація 
про підприємство 

Основна сировина, що використовується для виробництва 

основної продукції, та її постачальники: 

Пшениця, висівки пшеничні, кукурудза, зерносуміш.  
 

Основні споживачі:  

виробництво комбікормів орієнтовано на кінцевого споживача, та на 
власну роздрібну мережу, основними споживачами борошна на 

внутрішньому ринку є хлібопекарські підприємства, роздрібні 
торгівельні мережі Харківської обл., основними напрямками 

експорту борошна є Молдова, Білорусь, Китай, Об’єднані Арабські 
Емірати. 
Основні конкуренти підприємства з основної продукції на 

загальнодержавному та міжнародному ринках: 

Наявні хлібопереробні підприємства регіону: ДП ДАК «Хліб 

України»: «Савинський елеватор», «Білоколодязький елеватор», 
ДКХП №2, «Ізюмський КХП», ДП «Золотий Колос», ТЗП, хлібна 
база № 84. 

Інші: ЗАТ «Іванчуківська ХПП» Агропродторгу, 12 підприємств 
ТОВ «Кернел Трейд», 5 елеваторів ПП «Сєрна», 7 підприємств 

«Агротрейда», 1 підприємство ТОВ ЕВК «Агросвіт» та 11 
підприємств інших власників. 

 


