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Аромат, родом із дитинства

Олександр Володимирович не з чуток 
знає, що таке молокопереробне підпри-
ємство. «Будинок моїх батьків знаходив-
ся поруч із сирзаводом, тож ми із дру-
зями в дитинстві частенько бігали туди. 
Особливо мені подобалося спостерігати 
за виробництвом сиру, – згадує він. – 
А  запах свіжої сироватки був для мене 
особливим. І по закінченню школи я на-
віть і не думав про жодні інші професії, 
окрім як сиророб».

Стати студентом Вологодського мо-
лочного інституту з першого разу не вда-
лося, тож ранній досвід довелося здобу-
вати на Рівненській маслосирбазі. Потім 
була служба в армії, повторна і вже вдала 
спроба вступу до омріяного інституту та 
підготовка до праці на сироробному за-
воді. «Сир для мене – це не тільки смак, 
колір, структура тіста, а, в першу чер-
гу, технологія його виготовлення. Як на 
мене, виготовлення цього продукту – це 
вищий пілотаж у переробці молока», – 
говорить керівник «Дубнотех».

Будучи вже випускником інституту, 
працював на Дубненському сиркомбіна-
ті, пройшовши шлях від майстра сирцеху 
до головного інженера.

Від заготівлі до обладнання

У 1996 р. разом із кількома друзями 
Олександр Приболотний створює заго-
тівельне виробничо-збутове підприєм-
ство «Дубнозаготпром», яке заготовляє 
вовну і молоко та переробляє молочну 
сировину на давальницьких умовах. Вже 

через рік освоюють нішу ремонту техно-
логічного обладнання для молочних за-
водів, що і стало джерелом формування 
нинішньої виробничої спрямованості.

Поступово назва «Дубнозаготпром» 
вичерпала себе. Перестали збирати вов-
ну, а згодом і від переробки молока від-
мовилися, не витримавши конкуренції з 
більш потужними гравцями ринку. Від-
тоді зусилля фірми були зосереджені на 
технологічному обладнанні: займалися 
закупівлею і ремонтом вживаного устат-
кування, комплектацією технологічних 
ліній молока і заготівельних пунктів, 
спробували себе в монтажі технологічно-
го обладнання та зварюванні трубопро-
водів. Із вдячністю розповідає сьогодні 
Олександр про співпрацю з польською 

компанією Mlekomat, яка дала потужний 
поштовх для розвитку «Дубнотех».

До речі, про назву «Дубнотех». Оскіль-
ки протягом останніх 18 років сформу-
вався інший напрямок діяльності, тож 
підприємство вирішили перейменувати. 
Порадившись із партнерами, до кореня 
слова «Дубно» додали частинку «тех», 
яка прямо вказує на сферу діяльності 
компанії. Отак і з’явилося  у 2015 р. про-
сте і звучне нове «ім’я».

«Якось мені сказали, що фірма в серед-
ньому «живе» 4-5 років. Ми на ринку вже 
два десятиліття. Були і злети, і падіння, та 
зараз ми налаштовані досягти більшого, 
підвищувати рівень автоматизації облад-
нання і технологічних процесів, комп-
лектувати нові сироварні», – ділиться 
планами фахівець.

Командна робота – запорука успіху

Працюючи в умовах світової кризи 
(2008-2009 рр.), фахівці «Дубнотеху» 

Лілія Кравченко

Сьогодні Україна опинилася в ситуації, яка вимагає від молокопереробних підприємств поліпшення 
якості продукції, розширення асортименту та вдосконалення самого процесу виробництва. 
А це неможливо без професійного обладнання, яке оптимізує витрати сировини й економить 
енергоресурси. Розробки саме із такими характеристиками пропонує виробникам молочних 
продуктів ТОВ «Дубнотех», яке цьогоріч святкує свій 20 день народження. Про можливості компанії 
розповів один із її засновників Олександр Приболотний

«ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ ДУМАЄ ПРО ЗАВТРАШНІЙ 
ДЕНЬ, ПОВИННО ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ»
КОМПАНІЯ «ДУБНОТЕХ»: 20 РОКІВ ДОСВІДУ

Олександр Приболотний, генеральний 
директор ТОВ «Дубнотех»

Компанія розробляє 
і виготовляє технологічне 
обладнання, проводить 
монтаж технологічних 
ліній, реконструює і 

модернізує устаткування
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зрозуміли, що потрібно виготовляти об-
ладнання, яке буде збільшувати об’єми 
виробництва, економити сировину, по-
кращувати якість продукції та водночас 
зменшувати витрати енергоресурсів, 
покращувати умови праці. Таким чи-
ном, сьогодні компанія розробляє і 
виготовляє технологічне обладнання, 
проводить монтаж технологічних ліній, 
реконструює і модернізує устаткування, 
а також надає консультативні послуги з 
технології  переробки молока.

Попри всю серйозність тем, які ми 
обговорюємо, крізь образ ділового під-
приємця Олександра Володимировича 
проступає сутність людини, яка щиро і 
віддано любить свою справу. Бо хто ж іще 
може так метафорично сказати: «Монтаж 
технологічних трубопроводів можна по-
рівняти з пошиттям одягу. Як кравець 
пошиє костюм, так його і носити будуть. 
Так само і з трубопроводами – від цього 
залежить робота всього підприємства».

При цьому, як справжній лідер, він 
стверджує, що успіх «Дубнотеху» – це 
результат наполегливої роботи її фахів-
ців, які знають всі процеси «зсередини». 
Фахівці фірми підвищували кваліфікацію 
на багатьох молокопереробних заводах 
Європи, приймали участь у семінарах 

з доповідями про свої розробки. Варто 
зазначити, що ряд розробок підприєм-
ства не мають аналогів навіть в Європі. 
Загалом спеціалістами «Дубнотеху» за 
останні 10 років модернізовано, розро-
блено й виготовлено вже понад 500 на-
йменувань технологічного обладнання, 
встановлено і змонтовано близько 150 
технологічних ліній, які успішно вико-
ристовуються молокопереробними під-
приємствами України, Росії, Вірменії. 

Добру репутацію за останні 15 років 
ТОВ «Дубнотех» отримав від замовни-
ків французьких, польських, іспанських, 
датських, російських компаній за надан-
ня послуг монтажних робіт технологіч-
них ліній переробки молока.

Соління сиру методом «Водоспад»

Сироваріння, маслоробство, прийом-
ноапаратні цехи, переробка сироватки, 
посолка сиру, нарізка сиру, очищення 



18

ОБОРУДОВАНИЕ

сироватки від казеїнових частинок і сир-
ного пилу, розчинення сухих молочних 
сумішей, сухого знежиреного молока та 
інші моменти технології – це ті важливі пи-
тання, над якими працює компанія. Одне 
із найважливіших серед них – технології 
посолки сиру.

Так, у 2003 р. було розроблено спосіб 
соління сиру методом «Водоспад», яка 
сьогодні широко розповсюджена в Укра-
їні. В комплект установки входять спеці-
альні контейнери для соління сиру, які 
складають в стос один на один. Приготов-
лений розсіл подають у контейнери так, 
щоб повністю покрити сирні головки, а 
далі, завдяки його переливанню у нижній 
контейнер, утворюється такий собі при-
родний «водоспад» розсолу.

Про ефективність використання спосо-
бу свідчать схвальні відгуки замовників. 
Адже при застосуванні цього методу вда-
ється підтримувати постійну температуру 
і концентрацію розсолу в усьому об’ємі, а 
також його циркуляцію, постійне очищен-
ня білка, що дає змогу збільшити термін 
використання розсолу. Окрім того, уста-
новка також економить виробничі площі 
й енергоресурси.

І про сироватку подбали, і про 

фасування

Нині на багатьох молокопереробних під-
приємствах також гостро стоїть проблема 
очищення сироватки від білка. У сироват-
ці завжди присутні казеїнові частки, які 
негативно впливають на подальшу пере-
робку. Тому їх слід видалити з сироватки в 
першу чергу, для чого застосовують різні 
типи пристроїв, наприклад, вібросепара-

тори або обертові фільтри. Але кожен із 
них має недоліки в обслуговуванні і тех-
нічні недоробки.

Тому, використовуючи передові досяг-
нення науки, спеціалісти «Дубнотеху» роз-
робили і запатентували «Установку для 
відділення казеїнових часток та сирного 
пилу із сироватки». Її можна використо-
вувати, наприклад, перед подаванням 
сироватки на сепаратор-вершковідділю-
вач. Вона обладнана спеціальним фільтру-
вальним елементом із нержавіючої сталі.

Підкреслимо, що ця установка має ці-
лий ряд переваг: збільшує продуктивність 
сепаратора, забезпечує ефективну роботу 
решти молокопереробного устаткування, 
збільшує обсяги продукції, отриманої з 1 т 
переробленого молока, не забруднює на-
вколишнє середовище.

Також співробітники «Дубнотеху», ви-
вчивши досвід роботи фахівців України, 
Росії, західних країн в області виробни-
цтва сирів і обладнання для сироваріння, 
вдосконалили технологію упаковки сиру 

в плівку без обсушування. Такий процес 
можна застосовувати як на великих під-
приємствах з високим рівнем механізації, 
так і на середніх та малих заводах із руч-
ним і напівмеханізованим виробництвом.

Повний вперед!

На питання про те, які переваги від впро-
вадження розробок «Дубнотех» отри-
мують виробники молочних продуктів, 
Олександр Приболотний відповідає чітко 
– «якість, надійність, простоту в обслуго-
вуванні та швидку окупність».

Хоча назву компанія змінила, від індиві-
дуального підходу до роботи з клієнтами 
відмовлятися вона не збирається. Спів-
розмовник запевняє: «Ми не працюємо 
за принципом конвеєра. Кожна одиниця 
устаткування, виготовлена нами, відпо-
відає певним запитам фірми-замовника. 
Обладнання розробляється під конкретну 
технологічну задачу. Монтажні роботи – 
річ також індивідуальна, я би навіть сказав 
творчість, мистецтво. Попри великий об-
сяг виконаних нами робіт, жодна  із техно-
логічних ліній не схожа одна на одну».

І факт лишається фактом: досвід роботи 
фахівців «Дубнотеху», розуміння техно-
логії виготовлення молочних продуктів, 
знання ринку допомагають їм розробля-
ти обладнання, що має попит серед мо-
лочних підприємств, як вітчизняних, так і 
закордонних. Головне – не зупинятися на 
досягнутому, бо «підприємство, яке думає 
про завтрашній день, повинно вдоскона-
люватися».

Спеціалісти 
«Дубнотеху» розробили 

і запатентували 
«Установку для відді-

лення казеїнових часток 
та сирного пилу із 

сироватки»


