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Велична подія – у гостинному замку

Відзначали цю важливу для підприємства подію на території од-
ного із найстаріших замків України – Дубенського, який до цьо-
го часу несе у собі риси середньовіччя (суворі мури підземель 
зі склепіннями) парадного стилю (оздоблені ліпленням пишні 
палаци і такі ж зали) та є одним із семи чудес замків України. 

На вході до цієї величної споруди гостей зустрічали справжні 
лицарі, а вже всередині гостинний господар свята – голова 
спостережної ради ТОВ «Дубнотех» Олександр Приболотний – 
припрошував смакувати сири українського та італійського ви-
робництва.

Високі результати плідної роботи

Основна частина дійства розпочалася молитвою та церковним 
співом у виконанні хору духовенства Дубенського благочин-
ня. Далі слово мав Олександр Приболотний, який розповів, 
що загалом спеціалістами «Дубнотех» за останні 10 років 
модернізовано, розроблено й виготовлено вже понад 500 
одиниць технологічного обладнання, встановлено і змонтова-
но близько 150 технологічних ліній, які успішно використову-
ються молокопереробними підприємствами України та інших 
країн світу. 

Він стверджує, що успіх «Дубнотех» – це результат наполегливої 
роботи її фахівців, які знають всі процеси «зсередини», і под-
якував кожному зі співробітників підприємства за їхній вклад 
у розвиток компанії. «Також ми висловлюємо вдячність нашим 
партнерам і сподіваємося на подальшу співпрацю. У нас багато 
планів на майбутнє і маю надію, що вони стануть реальністю», – 
додав Олександр Володимирович.

Партнерство має велику цінність!

Із привітальним словом до колективу «Дубнотех» звернувся 
голова Союзу молочних підприємств України, член наглядової 
ради компанії «Терра Фуд» Вадим Чагаровський: «Наше 
підприємство працює з «Дубнотех» вже близько дванадцяти 
років. Ми пишаємося тим, що в Україні є таке підприємство і є 
такі громадяни, які розвивають країну, навіть у скрутні часи. Тож 
хочу побажати фахівцям «Дубнотех» наснаги та здоров’я, волі до 
перемоги й знань».

Регіональний менеджер з продажу компанії GEA (Данія) Мор-
тен Андерсен зазначив: «Бізнес – це важлива складова нашого 
життя. Однак дружба має більшу вагу. І дружба з ТОВ «Дубнотех» 
має велику цінність для нашої фірми».

Голова правління ПАТ «Дубномолоко» (1997-2009 рр.) 
Олексій Козловський говорить: «Складним етапом для нас була 

реконструкція потужностей нашого підприємства, яка пройшла 
в 2008 р. Тоді спільно з компанією «Шолом-Мегар» (Франція) 
спеціалісти «Дубнотех» змонтували автоматизовану сироробну 
лінію, яка і сьогодні успішно працює».

Також до привітань приєдналися міський голова м. Дубно 
Василь Антонюк, президент Рівненської торгово-промислової 
палати Микола Ярощук, генеральний директор ТОВ «Гайсинсь-
кий молокозавод» Тарас Осадчий, директор компанії Schels 
GmbH&Co. KG (Німеччина) Антон Шелс, народний депутат 
України Олександр Дегтярчук, а також голова наглядової ради 
ПАТ «Луцький пивзавод» Анатолій Конзера.
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20 травня компанія «Дубнотех», яка розробляє і виготовляє технологічне обладнання, проводить 
монтаж технологічних ліній, реконструює і модернізує устаткування, а також надає консультативні 
послуги з технології переробки молока, відсвяткувала свій двадцятирічний ювілей
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Попереду – нові проекти й досягнення

Окрім офіційної частини на гостей чекало чимало цікавого. 
Це і екскурсія замком, і майстер-класи, й інтерактивні зони, і 
презентації національних страв різних країн (Данія, Італія, Поль-
ща, Україна), і світлове шоу.

Наприкінці святкування директор ТОВ «Дубнотех» Сергій Ан-
дрощук акцентував: «Сподіваюся, сьогоднішня зустріч надихне 
нас на подальшу співпрацю і нові проекти. Маємо надію, що 
енергія, прагнення до нового та вдосконалення вже здобутого 
завжди будуть натхненням для колективу і спонукатимуть на 
досягнення ще кращих результатів».
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