
№

п/п 
Назва підприємства Прізвище, ім’я по батькові 

керівника, (власника) 

Адреса, контактні телефони Примітка 

1. ПрАТ «Деражнянський 

молочний завод»  

Голова правління, директор- 

Яглінський Валерій 

Станіславович 

 

32200 смт. Деражня, 

вул. Б. Олійника, 7 

тел. (03856) 2 10 81,          

 (03856) 3 03 30, 
e-mail- dmolzav@ukrpost.ua 

dmolz@ukr.net  

Види продукції:  молоко і 

вершки , масло вершкове, сир 

кисломолочний,сир твердий, 

сир мякий ,молочні продукти 

різні. Потужність - переробка 

молока 100 тонн на добу 

2. ТОВ «Віньковецький 

сирзавод» 

 

Директор – Шимков  В’ячеслав 

Іванович 

32500.Хмельницька обл, смт 

Віньківці, вул Першотравнева, 4 

тел./ф.:  

(0-246) 2-12-35, 2-14-49, 2-13-53 
e-mail - vinkmilk@ukr.net 
vinksmak@ukr.net 

Працює, потужність по 

переробці молока в зміну 100 

тонн. 

Тверді сири, м'які, розсольні 

сири, масло вершкове, 

продукти кисломолочні. 

 

3. ДП “Старокостянтинівський 

молокозавод” 

Директор Жук Валерій 

Миколайович  

 

31100  м. Старокостянтинів, 

вул. Івана Франка, 47 

тел.  

(0-254) 4-38-97, ф. 4-14-42, 4-10-36, 4-

12-70, 4-12-00 

e-mail - olena.gulyuk@ukrproduct.com   

 

Працює, потужність по переробці 

молока в зміну 400 тонн, введено 

в дію нові сучасні цехи по 

виробництву СЗМ та твердого 

сиру, проведено реконструкцію 

приймального відділення молока 

та маслоцеху (масло вершкове, 

тверді сири, сухе молоко, спреди 

та суміші жирові, маргарини, сири 

знежирені для плавлення). 

4. ПрАТ « Хмельницька 

маслосирбаза» 

 

Директор-Сакін Сергій 

Олександрович 

 
м. Хмельницький      вул. 

Кооперативна,3,  

тел.  

78-43-00 

e-mail - msb@msb.km.ua 

На сьогодні завод вже декілька 

десятків років успішно працює 

на українському і зарубіжних 

ринках, спеціалізуючись на 

виробництві продукції з 

незбираного молока, твердих та 

плавлених сирів , сирних 

продуктів, цільномолочної 

продукції , масла і спредів а 

також СОМ  
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5. ПП «Джівальдіс» 

 

Директор ПП «Дживальдіс» – 

Фурман Віктор Антонович 
32600,Хмельницька обл., смт. Нова 

Ушиця, вул. Гагаріна ,7 

e-mail - ppdjivaldis@gmail.com 

тел. 03847-3-01-43 

Переробка молока та 

виробництво молочної 

продукції. Переробка молока 

110 т/добу 

6. ПП “Ізяславмолпродукт” Директор – Теличко Микола 

Григорович 

30300 м. Ізяслав, вул. Жовтнева, 33 

тел.  

(0-252) 4-28-81, 4-08-99 
e-mail – tov_evgeniy@ukr.net 
 

Працює, потужність по переробці 

молока на добу 50 тонн. 

(масло вершкове, вагове.фасоване. 

казеїн технічний, молоко 

оброблене рідке). 

 

7. ТДВ “Дунаєвецький 

маслозавод” 

Голова правління, директор –

 Надорожній Анатолій 

Богуславович 

32400 смт. Дунаївці, вул. Фрунзе, 2 

тел./ф.: (0-258) 3-17-56, 3-18-58, 3-16-

51, 3-17-47 

e-mail – dunmz@ukr.net 

 

Працює, потужність по переробці 

молока в зміну 100 тонн. 

Тверді сири, масло, продукти 

кисломолочні, казеїн технічний. 

 

8. ТОВ «Мілк Ворд» 

 

Директор- Максимчук 

Володимир Іванович  

 

32000 Хмельницька обл.  

м. Городок, пров. 

Молочноконсервний ,1 

тел./ф. (0-3851) 3-03-94,  

e-mail -gmkksekretar@ukr.net 

 

Перероблення молока, 

виробництво масла та сиру, 

згущеного молока 

9.  Молокозавод Філія 

“Лактіс”  ДП «Аромат» 

Директор -Скаленко О.А. 32300  м. Ка’янець-Подільський, 

вул. Маршала Харченко,3 

тел. (0-249) 9-14-06, 3-66-31, 3-33-89, 

ф. 5-13-28 

 

Працює, потужність по 

переробці молока на добу 110 

тонн. Проводиться заготівля 

молока і його продаж на інші 

підприємства, корпорації 

«Мілкіленд – Україна». 

Збережено  потужності по 

виробництву твердих сирів, 

масла вершкового, сухого 

молока, сухої сироватки. 

10. ТОВ «Кобулетурі-Україна» 

 
Директор - Берник Віталій 

Вікторович 

 

31362, Хмельницька обл., 

Хмельницький район, село 

Розсоша,   

 

Переробка молока, 

виробництво молочних 

продуктів 
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11. ВКФ «Пілігрим» (ТМ LACON) 

 
Директор -Рудюк С.В. Хмельницька обл., Кам’янець-

Подільський р-н., с. Чабанівка, вул. 

Шляхова, 2 

тел. (відділ продажу) 067-383-33-66 

e-mail -laconua@gmail.com 

 

Переробка молочної продукції 

з власної сировини (1500 л 

молока/зміна) виробництво 

сирів (400 кг/зміна) 

12. ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод» Летичівська 

дільниця 

 

Директор – Сивик 

Мирон  Йосипович 

31500 смт. Летичів, вул. Комарова, 22 

тел. 

 (0-257) 9-16-92, ф. 2-02-34, 9-93-44 

 

 перероблення молока,  

виробництво казеїну. 

 

13. Цех по прийманню та переробці 

молока ФОП «Тарасюк О. М.» 

 

Директор Тарасюк Олександр 

Миколайович 

 

30522, Хмельницька обл., Полонський 

р-н, с. Новолабунь 

тел. 0680318205 

piter.huts@gmail.com 

Виробництво розсільних сирів 

14 Філія «Полонський 

молокопереробний завод» 

Бадрак Олена Анатоліївна М. Полонне, вул. Тернова, 1 

Тел. 0989018014 
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