
ПЕРЕЛIК БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У 2021-2022 Н.Р. 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ВТЕI ДТЕУ 

 
№ 

з/п 
Назва підприємства Спеціальність 

Місцезнаходження 

підприємства, установи, 

організації 

Контактний 

номер 

телефона 

1.  Агрономічна сільська рада 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Вінницька обл., 

Вінницький р-н., 

с. Агрономічне, вул., 

Мічуріна, 12 

(0432) 58-42-13 

2.  Адвокат Левицька О.І. 
081 «Право» 

 

м. Вінниця, 

вул. І. Богуна, 2/420 
(096) 661-97-55 

3.  
Адвокатське об`єднання 

«МТА Партнери» 
081 «Право» 

м. Вінниця, 

вул. Максимовича, 4 
(095) 809-48-40 

4.  

АДВОКАТСЬКЕ 

ОБ`ЄДНАННЯ 

«ВІНПАРТНЕРС» 

081 «Право» 

 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 72 
(068) 241-42-90 

5.  
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

м. Вінниця, 

вул. Театральна,10 
(0432)60-52-71 

6.  АТ «ОТП Банк» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

м. Вінниця, 

вул. Гоголя, 1 
- 

7.  

АТ «Укрзалізниця» 

Моторвагонне депо 

Христинівка 

 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

м. Христинівка, 

вул. Вокзальна,4 
- 

8.  АТ КБ "Приват Банк" 
071 «Облік і оподаткування» 

075 «Маркетинг» 

м. Вінниця, 

вул. Келецька, 78-В 
(056) 716-11-31 

https://agronomichna-gromada.gov.ua/
https://advokatura.xyz/lawyer/50740
https://mta.in.ua/
https://mta.in.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42759651/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42759651/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42759651/
https://credit-agricole.ua/ru
https://credit-agricole.ua/ru
https://ru.otpbank.com.ua/
https://odz.gov.ua/departments/nrp_dep.php
https://odz.gov.ua/departments/nrp_dep.php
https://odz.gov.ua/departments/nrp_dep.php
https://privatbank.ua/news/2018/6/18/526


9.  
Бюро перекладів «Let’s 

Translate» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Заболотного, 6, кв. 97 
(050) 384-24-84 

10.  
Бюро технічних і 

літературних перекладів 

«Віза» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 23б 
- 

11.  
ВДПУ ім. 

М.Коцюбинського 
071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, 

вул. Острозького,32 
(0432) 61-66-20 

12.  
Відділ обслуговування 

громадян у Кіровоградській 

обл.. 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Олександрія, 

пл. Соборна 8 
05235 74-103 

13.  
Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Дашівської с/р 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

смт. Дашів, 

вул. Горького, 9 
(0434) 53-24-06 

14.  
Відділ фінансів 

Семенівської с/р 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

с. Хажин, 

вул. Двірська, 42 
- 

15.  Військова частина А5586 
071 «Облік і оподаткування» 

«Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, 

вул. Стрілецька, 17 
- 

16.  

Вінницька торгово-

промислова 

палата 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

075 «Маркетинг», 

«Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 67 

 

(0432) 53-00-07 

 

 

17.  

Вінницька філія ПАТ 

Комерційного банку 

«ПРИВАТБАНК» 

 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

м. Вінниця, 

пр. Юності,43А 
(0432) 52-00-26 

https://www.lingua.com.ua/uk/
https://www.lingua.com.ua/uk/
http://www.translation.ua/
http://www.translation.ua/
http://www.translation.ua/
http://www.vspu.edu.ua/
http://www.vspu.edu.ua/
https://dozvil.kr-rada.gov.ua/PFU/
https://dozvil.kr-rada.gov.ua/PFU/
https://dozvil.kr-rada.gov.ua/PFU/
https://dashiv-osvita.gov.ua/
https://dashiv-osvita.gov.ua/
https://dashiv-osvita.gov.ua/
https://opendatabot.ua/c/44055263
https://opendatabot.ua/c/44055263
https://clarity-project.info/edr/07880688
https://cci.vn.ua/
https://cci.vn.ua/
https://cci.vn.ua/
https://old.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2509
https://old.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2509
https://old.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/bank?id=2509


18.  

Вінницьке регіональне 

представництво 

Молодіжного комітету 

Національної асоціації 

адвокатів України «UNBA 

NextGEN» 

081 «Право» 
м. Вінниця 

вул. Соборна, 72 оф.113 
(068) 24-42-90 

19.  
Вінницький апеляційний 

суд 
081 «Право» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 6 
(0432) 52-45-59 

20.  
Вінницький міський суд 

Вінницької області 

081 «Право» 

 

м. Вінниця, 

вул. Грушевського, 17 
(0432) 67-20-76 

21.  
Вінницький міський центр 

соціальних служб 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 50 
(0432) 67-04-60 

22.  
Вінницький обласний  

центр соціальних служб 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

м. Вінниця, 

вул. Монастирська,47 
(0432) 67-29-66 

23.  
Вінницький обласний 

клінічний шкірно-

венелорогічний центр 

071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Магістратська 21 
(0432) 67-12-88 

24.  
Вінницький обласний 

краєзнавчий музей 
242 «Туризм» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 19 
(0432) 53-09-87 

25.  
Вінницький обласний центр  

зайнятості 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Стрілецька, 3а 
(0432) 55-17-80 

26.  Вовковинецька с/р 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

Хмельницька обл., 

смт. Вовковинці 
- 

27.  ВОУНБ ім. Тімірязєва 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша англійська» 

 

м. Вінниця, 

вул. Соборна,73 
(0432) 67-34-31 

28.  
ГО "Відкриті Клітки 

Україна" 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша англійська» 

м. Київ 

вул. Ванди Василевської, 19 
(063) 496-46-85 

29.  
ГО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ 

ПАНГЕЯ УЛЬТІМА" 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Майбороди, 2А/34 
(097) 640-27-56 

https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://unba.org.ua/news/5816-stvoreno-regional-ne-predstavnictvo-molodizhnogo-komitetu-naau-unba-nextgen-u-vinnic-kij-oblasti.html
https://vna.court.gov.ua/sud0290/
https://vna.court.gov.ua/sud0290/
https://vnm.vn.court.gov.ua/sud0232/
https://vnm.vn.court.gov.ua/sud0232/
https://www.vmr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
https://vin-ocsssdm.com.ua/
https://vin-ocsssdm.com.ua/
https://kvd.vn.ua/
https://kvd.vn.ua/
https://kvd.vn.ua/
https://vinnytsia-museum.in.ua/
https://vinnytsia-museum.in.ua/
https://vin.dcz.gov.ua/
https://vin.dcz.gov.ua/
https://vovkovynecka-gromada.gov.ua/
../../../WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ВОУНБ%20ім.%20Тімірязєва
https://ring.org.ua/edr/uk/company/40244655
https://ring.org.ua/edr/uk/company/40244655
../../../WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ГО%20%22ЦЕНТР%20РОЗВИТКУ%20ПАНАГЕЯ%20УЛЬТІМА%22
../../../WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ГО%20%22ЦЕНТР%20РОЗВИТКУ%20ПАНАГЕЯ%20УЛЬТІМА%22


30.  

ГО «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ

КОГО ДОРАДНИЦТВА ТА 

КОНСАЛТИНГУ 

«ДОСВІД» 

051 «Економіка» 

«Економіка підприємства» 

«Міжнародна економіка» 

292 Міжнародні економічні відносини» 

«Міжнародний бізнес» 

Вінницька обл., Вінницький  

р-н, с. Пултівці, вул. Леніна, 

2/17 

(067) 430-78-96 

31.  
Головне  управління 

Пенсійного фонду України 

у Вінницькій област 

071 «Облік і оподаткування» 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та    

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе,7 
(0432) 66-14-19 

32.  

Головне управління 

Державної казначейської 

служби України у 

Вінницькій обл. 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова,29 
(0432) 66-26-26 

33.  

Головне управління 

Державної податкової 

служби  у Вінницькій 

області 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
м. Вінниця, 

вул. К. Василенка, 21 
(0432) 55-67-01 

34.  
Господарський суд 

Вінницької області 

081 «Право» 

 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 29 
(0432) 55-80-00 

35.  
Департамент маркетингу 

міста та туризму ВМР 

075 «Маркетинг» 

081 «Право» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

242 «Туризм» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна,59 
(0432) 60-75-85 

36.  
Департамент соціальної 

політики Вінницької 

міської ради 

232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 50 
(0432) 50-43-50 

37.  
Державна екологічна 

інспекція у Вінницькій обл. 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя 19 
(0432) 56-06-47 

38.  
Державний архів 

Вінницької обл.. 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 17 
- 

39.  ДП «Ружин-молоко» 071 «Облік і оподаткування» 
смт. Ружин, 

вул. Київська 
- 

40.  ДПДГ «Олександрівське» 072 «Фінанси, банківська справа та Вінницька обл., - 

../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
../Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
https://www.pfu.gov.ua/vn/
https://www.pfu.gov.ua/vn/
https://www.pfu.gov.ua/vn/
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://clarity-project.info/edr/44069150
https://clarity-project.info/edr/44069150
https://clarity-project.info/edr/44069150
https://clarity-project.info/edr/44069150
https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/
https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfMarketingAndTourism/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfMarketingAndTourism/Default.aspx
https://new.vmr.gov.ua/departament-sotsialnoi-polityky
https://new.vmr.gov.ua/departament-sotsialnoi-polityky
https://new.vmr.gov.ua/departament-sotsialnoi-polityky
https://vin.dei.gov.ua/
https://vin.dei.gov.ua/
http://davio.gov.ua/
http://davio.gov.ua/
https://clarity-project.info/tenderer/31826107
https://opendatabot.ua/c/00724755


страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

Гайсинський р-н, 

с. Олександрівка 

вул. Соборна, 10А 

41.  ДПТНЗ «ВВПУСП» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 145 
(0432) 56-14-23 

42.  ЗАВОД« ФРЕГАТ» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Первомайськ, 

вул. Корабельна, 50/1 
(050) 366-27-75 

43.  
ЗК «Міський палац 

мистецтв» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниця 

вул. Стрілецька, 44 
- 

44.  КБМП «Діапазон-експрес» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця 

вул. Чехова, 29 
- 

45.  
КЗ «Історичний музей» 

м.Хмільник 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Хмільник 

вул. Шевченка,1а 
(0433) 82-67-77 

46.  
КНВО "Форт" МВС 

України 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 27 
- 

47.  
КНП «Літинський 

районний центр ПМСД» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

Вінницька обл., 

смт. Літин, 

вул. Пирогова, 17 

(0434) 72-16-85 

48.  
Корпорація «Прем’єр-

фінанс» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 

м. Вінниця, 

пл. Гагаріна, 2 
(068) 804-08-00 

49.  
Могилів-Подільське міське 

комунальне підприємство 

«ВОДОКАНАЛ» 

071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 

м. Могилів-Подільський, 

вул. Ак. Заболотного, 19 
(04337) 6-26-11 

50.  
КП «Інститут розвитку 

міста» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна 59, к. 202 
(0432) 59-53-38 

https://vvpusp.vn.ua/
https://fregat.mk.ua/ru/glavnaya/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/23056167/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/23056167/
http://de.vn.ua/
https://opendatabot.ua/c/41803058
https://opendatabot.ua/c/41803058
https://fort.vn.ua/
https://fort.vn.ua/
https://opendatabot.ua/c/37472460
https://opendatabot.ua/c/37472460
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31542631/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31542631/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03338202/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03338202/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03338202/
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/CitiesDevelopmentInstitute/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/CitiesDevelopmentInstitute/Default.aspx


51.  
КП «Парковий комунально-

спортивний комплекс» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Жмеринка, 

вул. Кривоноса, 27 
(097) 578-04-44 

52.  

КП «Подільський 

туристично-

інформаційний центр» 

242 «Туризм» 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. М. Оводова 
(0432) 50-85-85 

53.  
Криковецька сільська 

рада 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика», 

«Цифрова економіка», 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

Вінницька обл., 

Немирівський р-н, 

с. Криківці, вул. Соборна,1 

(0432) 3-43-48 

54.  
Могилів-Подільський 

міський відділ ДВС 
081 «Право» 

м. Могилів-Подільський, 

вул. Сагайдачного, 1/30 
(0437) 6-22-92 

55.  
МП ВКП 

«УКРСПЕЦКОМПЛЕКС» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика», 

«Цифрова економіка», 

«Економіка бізнесу». 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул. Коцюбинського,9 
(0432) 66-24-88 

56.  
Національний музей-садиба 

М.І.Пирогова 
242 «Туризм» 

м. Вінниця 

вул. Пирогова, 155 
(0432) 46-69-37 

57.  Немирівський НРЦ 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Немирів, 

вул. Соборна, 191а 
- 

58.  ОП «Тульчинський ЛМГ» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Тульчин, 

вул. Відродження, 36 
(04335) 2-25-70 

59.  ПАТ «Завод Маяк» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Економіка підприємства» 

«Міжнародна економіка» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 

«Менеджмент організацій» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 105 
(0432) 51-15-11 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40228947/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40228947/
http://tour.vn.ua/
http://tour.vn.ua/
http://tour.vn.ua/
https://rada.info/rada/04327287/
https://rada.info/rada/04327287/
https://ukrogis.com/adresi-viddiliv-derzhavno%D1%97-vikonavcho%D1%97-sluzhbi-ukra%D1%97ni/adresa-vdvs-mogiliv-podilskogo-miskrajonnogo-upravlinnya-yustici%D1%97.html
https://ukrogis.com/adresi-viddiliv-derzhavno%D1%97-vikonavcho%D1%97-sluzhbi-ukra%D1%97ni/adresa-vdvs-mogiliv-podilskogo-miskrajonnogo-upravlinnya-yustici%D1%97.html
http://usk.ua/
http://usk.ua/
http://pirogov.com.ua/
http://pirogov.com.ua/
http://nzsi.nedu.vn.ua/
https://tulchynlis.com.ua/golovna.html
http://vinmayak.pat.ua/


292 «Міжнародні економічні відносини» 

«Міжнародний бізнес» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

071 «Облік і оподаткування» 

60.  
ПАТ Акціонерний банк 

«УКРГАЗБАНК» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 

м. Київ, 

вул. Єреванська, 1 
(044) 242-04-25 

61.  ПБМП «СФЕРА» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця 

вул. Пушкіна, 9 
(0432) 52-08-23 

62.  ПВКП «Гранд-М» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

м. Вінниця 

вул. Гонти, 39а 
(0432) 50-81-48 

63.  Погребищенська дільниця 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Погребище, 

вул. Коцюбинського, 1 
(0434) 62-19-61 

64.  
Погребищенський 

райавтодор 
071 «Облік і оподаткування» 

м. Погребище, 

вул. Привокзальна, 6 

- 

 

65.  

Подільський регіональний 

страховий центр ПАТ  

«УКРАЇНСЬКА 

ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Архітектора Артинова, 16 
(0432) 65-99-91 

66.  ПП "Агроальянс-Експо" 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

 

м. Вінниця, 

вул. Гонти, 2 
(0432) 69-32-32 

67.  ПП "Беатріче" 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Зодчих, буд. 12 
(0432) 50-45-04 

68.  ПП "Женева плюс" 

 

071 «Облік і оподаткування» 

 

 

м. Вінниця, 

вул. Замостянська, 1 
(0432) 27-20-96 

https://www.ukrgasbank.com/
https://www.ukrgasbank.com/
https://clarity-project.info/edr/13302754/persons
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32168784/
https://voe.com.ua/subdivisions/pohrebyshchenska-dilnytsya
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03449568/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/03449568/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25983239/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25983239/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25983239/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25983239/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/25983239/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36685273/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37898470/
https://opendatabot.ua/c/35054636


 

69.  ПП "Культтовари-Вінниця" 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво,торгівля та біржова 

діяльність» 

м. Вінниця, 

вул. Максима Шимка, 54 
(0432) 61-23-97 

70.  ПП « БК КЛЕВЕР» 
075 «Маркетинг» 

«Логістика» 

м. Вінниця, 

вул. І. Бойка, 38 
(097) 437-67-61 

71.  ПП «АРТ-ВК» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця 

вул. 600-річчя, 17 
(050) 461-36-63 

72.  
ПП «ВІННИЦЬКА 

ПАЛЯНИЦЯ» 181 «Харчові технології» 
м. Вінниця, 

вул. Сергія Зулінського, 40 
(097) 283-36-01 

73.  ПП «Довіра» 071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінницька обл. 

Шаргородський р-н., 

с. Зведенівка вул. Мічуріна, 48 

- 

74.  ПП «Едем» 
181«Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

Вінницька область, 

смт. Літин 
(0434) 72-12-80 

75.  ПП «Екомолокпродукт» 181 «Харчові технології» 

Вінницький район, 

с. Некрасово, 

вул. Приватна, 10 

(0432) 58-89-10 

76.  ПП «Інтурист-Вінниця» 
242 «Туризм» 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 91 
(0432) 56-27-13 

77.  ПП «ТРАЄКТОРІЯ» 

075 «Маркетинг» 

 

 

м. Вінниця, 

вул. Стрілецька,47 
(0432) 26-73-80 

78.  
ПП «Туристична агенція 

«УКРВІЗА» 

242 «Туризм» 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 8 к. 9 

(067) 432-44 46 

(093) 365-78-88 

79.  
ПП «Туристичне агентство 

«Діол-Тур» 

 

073 «Менеджмент» 

242 «Туризм» 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 87а 
(093) 582-62-02 

80.  ПП «Фортеця» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Порика 7 
(0432) 55-49-44 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38585451/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/33074886/
https://artvk.com.ua/
https://pp-vnnitska-palyanitsya.prom.ua/
https://pp-vnnitska-palyanitsya.prom.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/30808396/
https://opendatabot.ua/c/21896093
http://ekomolprodukt.com.ua/
https://www.ua-region.com.ua/31128049
https://vkursi.pro/card/pryvatne-pidpryiemstvo-traiektoriia-35904213
https://ukrviza.vn.ua/
https://ukrviza.vn.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36684924/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36684924/
https://fortecya-garant.com.ua/


81.  
ПП Гігінеішвілі З.І. 

181 «Харчові технології» 
м. Вінниця, 

вул. Шевченка 29/88 
- 

82.  ПП ТРАНСОЙЛ 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Ватутіна, 17-Б 
(0432) 57-54-62 

83.  ПП Фірма «Зерно» 181 «Харчові технології» 
Вінницька обл., 

с. Іванівка 
(0432) 58-03-16 

84.  ПрАТ "Вінницький ОЖК" 

051 «Економіка», 

«Цифрова економіка» 

«Економіка  підприємства» 

«Економіка бізнесу» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, 

вул. Немирівське шосе, 26 
(0432) 27-46-26 

85.  
ПрАТ «Могилів-

Подільський консервний 

завод» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

м. Могилів-Подільський, 

вул. Дністровська, 60 
(04337) 6-04-34 

86.  
ПрАТ Теплицьке АТП 

10553 

071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

смт. Теплик, 

вул. І.Франка, 10 
(0435) 32-13-05 

87.  

Приватне акціонерне 

товариство «Національна 

акціонерна страхова 

компанія «ОРАНТА» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 4А 
(0432) 32-91-45 

88.  ПСП «Україна» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н., 

с. Кинашів, 

вул. Першотравнева, 1 

(04335) 2-2-38 

89.  

Регіональний центр з 

надання 

безоплатної вторинної 

правової 

допомоги у Вінницькій 

області 

081 «Право» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 82 
(0432) 68-33-77 

90.  Ресторан «Батискаф» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

 

м. Вінниця, 

вул. Коцюбинського, 43 
(096) 570-50-13 

https://opendatabot.ua/c/40971754
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37159266/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/30594867/
http://vmzhk.vioil.com/
http://darylaniv.pat.ua/
http://darylaniv.pat.ua/
http://darylaniv.pat.ua/
http://atp10553.pat.ua/
http://atp10553.pat.ua/
https://clarity-project.info/edr/40813156
https://clarity-project.info/edr/40813156
https://clarity-project.info/edr/40813156
https://clarity-project.info/edr/40813156
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/30563100/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g940873-d13324298-Reviews-Gastropub_Batiskaf-Vinnytsia_Vinnytsia_Oblast.html


91.  
СО «Вінницькі центральні 

ЕМ» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниця, 

вул. Гніванське шосе, 2 
(0432) 35-42-36 

92.  
СПД Онуфрійчук С.М. 

Туристична агенція 

«JoinUP! to travel» 

242 «Туризм» 
м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 8, оф. 9 
(050) 461-67-77 

93.  
СПД-ФО Завальнюк В.В. 

(кафе-бар «Над річкою») 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

Вінницька обл., 

смт. Турбів, 

вул. Маяковського 84-А 

(067) 253-41-15 

94.  
СТОВ «Агрофірма 

«Вербка» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

Вінницька обл., 

Чечельницького р-н., 

с. Вербка, 

вул. Леніна, 138 

(04351) 2-45-43 

95.  СУПП ТОВ «ВАРТА» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 119-А 
(067) 430-34-56 

96.  ТА «Verona Tour» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

242 «Туризм», 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 53-а 
(068) 820-06-06 

97.  
ТБ «Вінницька товарна 

універсальна біржа» 

051 «Економіка» 

«Економіка підприємства» 

«Міжнародна економіка» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

«Міжнародний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 23 
(0432) 52-03-15 

98.  ТЕК «ЕКСПРЕС-ТРАНС» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Київ, 

вул. Здолбунівська, 7Д 
(050) 368-03-76 

99.  
ТОВ "Австрія. Джус. 

Україна" 

035 «Філологія, Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – 

англійська» 

м. Вінниця - 

100.  ТОВ "Адмірал Прайм" 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

м. Хмельницький, 

вул. Проскурівська,53 
(068) 87-87-725 

101.  ТОВ "Євро-2012" 
071 «Облік і оподаткування», 

073 «Менеджмент» 

Вінницький р-н., 

с. Медвеже Вушко, 

вул. Калинова, 131 

- 

https://voe.com.ua/subdivisions/vinnytski-tsentralni-em
https://voe.com.ua/subdivisions/vinnytski-tsentralni-em
https://joinup.ua/uk/
https://joinup.ua/uk/
https://joinup.ua/uk/
https://spending.gov.ua/new/disposers/01998354/transactions/168227704
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03729291/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03729291/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/21728220/
http://verona.vn.ua/
http://www.vtub.vinnica.ua/
http://www.vtub.vinnica.ua/
http://exptrans.com.ua/
https://www.ua-region.com.ua/37695570
https://www.ua-region.com.ua/37695570
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37602140/
https://graintrade.com.ua/pererabotchik/tov-evro-2012-id10423


102.  
ТОВ "Жмеринський 

елеватор" 
071 «Облік і оподаткування» 

Вінницька обл., 

м. Жмеринка, вул. 

Чернишевського, 42 

(0433) 25-26-62 

103.  

ТОВ "Південно-Західна 

залізниця", АТ 

"Укрзалізниця" 

071 «Облік і оподаткування» 
м. Коростень, 

вул. Небесної Сотні, 24 
(0414) 22-24-22 

104.  ТОВ "ПРОД-МОВА" 

071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

Вінницька обл., 

с. Липовець, 

вул. Привокзальна, 80 

(067) 432-08-39 

105.  
ТОВ "Сільпо-Фуд" 

магазин №76 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 
м. Вінниця - 

106.  
ТОВ "Сільпо-Фуд" 

магазин №292 
071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, 

вул. Келецька, 121 
- 

107.  
ТОВ "ТРАУ Нутришин 

Україна" 

035 «Філологія» «Германські мови та 

літератури (переклад включно),перша- 

англійська» 

Вінницька обл., 

Калинівський р-н, 

с. Корделівка, 

вул.Київська,1 

(0433) 3-34-96 

108.  

ТОВ « ТВОРИ ФАНТАЗУЙ 

ДІЙ» 

 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул. 8 Березня 

(068) 194-88-70 

 

109.  
ТОВ «Аверса Україна» 181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, 

вул. Сергія Зулінського, 34 
(0432) 62-11-28 

110.  ТОВ «АВІС» 

181 «Харчові технології» 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 42 
(0432) 56-13-65 

111.  ТОВ «АВІС-АКВА» 181 «Харчові технології» 
м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 150 

- 

 

112.  
ТОВ «АГРАНА ФРУТ 

УКРАЇНА» 

181 «Харчові технології» 

076 «Підприємництво,торгівля та біржова 

діяльність» 

м. Вінниця, 

вул. Сергія Зулінського, 32 
(0432) 55-35-01 

https://www.ua-region.com.ua/38328468
https://www.ua-region.com.ua/38328468
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https://ua.agrana.com/pro-nas/agrana-v-ukrajini
https://ua.agrana.com/pro-nas/agrana-v-ukrajini
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=DdibX6HVJY_3qwGW-4RA&q=%D0%A2%D0%9E%D0%92+%C2%AB%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%A4%D0%A0%D0%A3%D0%A2+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90%C2%BB&oq=%D0%A2%D0%9E%D0%92+%C2%AB%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%A4%D0%A0%D0%A3%D0%A2+%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%90%C2%BB&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzoFCCEQoAFQhHJYs4wGYNGOBmgCcAB4AYABvgGIAcwDkgEDMC4zmAEAoAEBoAECqgEHZ3dzLXdperABAMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjhj9fr-9vsAhWP-yoKHZY9AQgQ4dUDCAw&uact=5


113.  
ТОВ «Агропродукт» 181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, 

вул. Визволення, 2 
(067) 745-90-61 

114.  ТОВ «Агро-Стандарт» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

Овруцький р-н., 

с. В.Чернігівка 
- 

115.  ТОВ «АКСІОМА СЛ» 

051 «Економіка», 

«Економічна кібернетика», 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

 

м. Вінниця, 

вул. П.Запорожця, 42,оф.2 
(067) 318-00-99 

116.  ТОВ «АКЦЕНТР» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика», 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

071 «Облік і оподаткування» 

075 «Маркетинг», 

«Логістика» 

 

м. Вінниця, 

вул. Немирівське шосе, 6 
(0432) 50-71-00 

117.  ТОВ «Барлінек Інвест» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Чехова, 7В 
(0432) 55-33-99 

118.  
ТОВ «Бонус У» 181 «Харчові технології» 

Вінницька обл., 

смт. Літин, 

Сосонське шосе, 28 

(0434) 72-15-60 

119.  ТОВ «БОС-ТРАНС» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології в бізнесі» 

смт. Стрижавка, 

вул. Київська, 198 
(067) 433-80-26 

120.  ТОВ «Везунчик» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

Хмельницька обл., 

смт. Летичів, 

вул. Ю.Савицького, 48 

 

(067) 396-98-44 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31650272/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/40000850/
https://aksioma-sl.business-guide.com.ua/
https://akcenter.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/34004579/
https://www.xlib.vn.ua/#home
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%A3
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43047162/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37329041/


121.  
ТОВ 

«Вінницязовніштранс» 
071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, 

вул. Космонавтів, 23 
(0432) 56-13-17 

122.  ТОВ «ВІНПАРИТЕТ» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 58 
(093) 419-10-11 

123.  ТОВ «Вінюісстар» 
051 «Економіка» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

Вінницька обл., 

с. Якушинці, 

вул. Хмельницьке шосе, 1 

- 

124.  
ТОВ «ВОЛЬТАЖ ГРУП 

ДЖЕНЕРАЛ» 
071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, 

вул.. Академіка Янгеля 32 
(067) 431-77-75 

125.  ТОВ «ГЛОБАЛЕНЕРДЖИ» 
075 «Маркетинг» 

«Логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Литвиненко-

Вольгемут,31/А 

(0432) 55-24-46 

126.  
ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-

ГРУП ЛТД» 

075 «Маркетинг» 

«Логістика», 

м. Вінниця, 

вул. Литвиненко- Вольгемут, 

31А 

(068) 785-62-39 

127.  
ТОВ «Глобинський 

м’ясокомбінат» 

071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Глобино, 

вул..Володарського, 228 
(083) 652-42-51 

128.  
ТОВ «Готель Приват» 

(Готель «Франція») 
241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна ,34 
(0432) 55-88-88 

129.  ТОВ «ДЖЕРЕЛО» 
071 «Облік і оподаткування», 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниця, 

вул. Я.Гальчевського, 

буд. 60-А 

- 

130.  ТОВ «Домени та Хостели» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Вінниці, 

вул. Хмельницьке шосе, 114 
(0432) 36-05-59 

131.  ТОВ «ЕКО» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

пров. Коцюбинського, 70 
- 

132.  ТОВ «ЕКО-СНЕК» 
292 «Міжнародні економічні відносини» 

«Міжнародний бізнес» 

Вінницька обл., 

Вінницький р-н., 

с. Агрономічне, 

вул. Нова, 2А 

(067) 292-29-80 

133.  ТОВ «Електропривод» 

035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

м. Запоріжжя, 

вул. Тролейбусна, 34 

 

(061) 224-60-17 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/13324402/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/13324402/
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071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

134.  ТОВ «Епіцентр К» 

051 «Економіка» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка підприємства» 

«Економіка бізнесу» 

071 «Облік та оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг», 

«Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

081 «Право» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології в бізнесі» 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

с. Зарванці, 

вул. Хмельницьке шосе, 

1-й км 

(0432) 50-80-08 

135.  ТОВ «Жахнівка» 

051 «Економіка» 

«Економіка бізнесу» 

071 «Облік та оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

Вінницька обл., 

Тиврівський р-н, 

с. Жахнівка 

- 

https://epicentrk.ua/market/epicentr-vinnica.html
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/03734694/


075 «Маркетинг» 

136.  ТОВ «К.О.Л.КАТТІНГ» 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика», 

«Цифрова економіка», 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе,145 
(050) 997-80-70 

137.  ТОВ «Компанія «СНІШ» 

071 «Облік і оподаткування», 

«Фінансовий контроль» 

075 «Маркетинг», 

«Логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, буд.2, 

кім.610 

(067) 433-20-97 

138.  ТОВ «Коперія» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м. Калинівка, 

вул. Чкалова, буд.3 
(067) 791-29-09 

139.  ТОВ «Лайм Кепітел» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

прсп. Юності 59 
(093) 082-19-95 

140.  
ТОВ «Літинський 

м’ясокомбінат» 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

Вінницька обл., 

смт. Літин, 

Сосонське шосе, 2 

(0432) 72-16-32 

141.  

ТОВ «ЛІТИНСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 181 «Харчові технології» 

Вінницька обл., 

смт. Літин, 

вул. Ринкова, 33 

(0434) 72-14-53 

142.  ТОВ «Макош Мінерал» 071 «Облік і оподаткування» 
м. Вінниця, 

вул. Келецька, 39 
(0432) 55-80-40 

143.  ТОВ «Медіа СВ» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 2А 
(0432) 53-16-13 

144.  ТОВ «Метр-М» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

смт. Тростянець, 

вул. Б. Хмельницького, 1-Б 

- 

 

145.  ТОВ «НАШ КАРАВАН» 
073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

м. Вінниця, 

вул. Максима Шимка, 40 
(063) 710-98-90 

146.  
ТОВ «Незалежна судова 

експертиза і оцінка» 

076»Підприємництво,торгівля та біржова 

діяльність» 

м. Вінниця, 

вул..Монастирська, 43 
(067) 770-77-90 

147.  ТОВ «Олександрія» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Театральна, 22 

- 

 

148.  ТОВ «Поділля Струм» 
035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

м. Вінниця, 

вул. Г. Успенського, 91 
(0432) 65-52-52 

https://www.ua-region.com.ua/39410888
https://www.snish.com.ua/
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https://limecapital.com.ua/
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=ddibX_PSH--JrwS4kpigCg&q=%D0%A2%D0%9E%D0%92+%C2%AB%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%C2%BB&oq=%D0%A2%D0%9E%D0%92+%C2%AB%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%C2%BB&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgQIABBHUN_fDVi84w1g-uoNaAFwBHgAgAGCAYgBggGSAQMwLjGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6sAEAyAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiz4Zyd_NvsAhXvxIsKHTgJBqQQ4dUDCAw&uact=5
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/41157153/
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«Економічна кібернетика» 

«Економіка підприємства» 

071 «Облік і оподаткування 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

 

149.  
ТОВ «ПромАвтоматика 

Вінниця» 

075 «Маркетинг» 

«Логістика» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 145 

 

(0432) 56-12-20 

150.  ТОВ «Радоміра» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Данила Галицького, 27А 
(0432) 55-46-79 

151.  
ТОВ «Сафарі-Клуб» 

Ресторан «T-Bone» 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Блока, 28 
(0432) 52-50-18 

152.  ТОВ «Ситковецьке» 073 «Менеджмент» 
смт. Ситківці, 

вул. Мандролька, 19 
(0433) 16-22-48 

153.  

ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ-

ВІННИЦЯ» 181 «Харчові технології» 
м. Вінниця, 

вул. Р.Скалецького, 15 

(0432) 68-13-67 

(0432) 67-01-35 

(096) 651-28-88 

154.  ТОВ «СоюзАгро Пром» 073 «Менеджмент» 

Погребищенський р-н., 

с.Ординці, 

вул..Ювілейна, 2 

- 

155.  ТОВ «Спектр-Агро» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м.Вінниця, 

вул..Пирогова, 4 
(067) 406-56-65 

156.  ТОВ «ТД ИРБИС» 

051 «Економіка» 

«Економіка підприємства» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

071«Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

м. Вінниця, 

вул. Лебединського, 11, оф. 3 

 

(050) 367-85-62 

https://www.pa.ua/
https://www.pa.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37690808/
https://t-bone.eatbu.com/?lang=uk
https://t-bone.eatbu.com/?lang=uk
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/33845116/
https://vzfk.com.ua/
https://vzfk.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35322898/
https://spectr-agro.com/
https://www.irbis.ua/


075 «Маркетинг», 

«Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

081 «Право» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології в бізнесі» 

157.  ТОВ «ТД«Ден Хім» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Кропивницький, 

вул. Руслана Слободянюка, 9 
(067) 560-60-21 

158.  ТОВ «Термінус» 

035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

«Економіка підприємства» 

071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» 

075 «Маркетинг» 

«Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

«Міжнародний бізнес» 

Вінницька обл., 

м. Калинівка, 

вул. І. Мазепи, 49 

 

(0432) 50-91-00 

159.  ТОВ «ТРАНС СЕЛ» 075 «Маркетинг» 

м.Вінниця, 

вул. Соборна, 87 

 

(0432) 55-04-06 

160.  

ТОВ «Туристичний 

оператор 

«Бомба-Тур» 

242 «Туризм» 

м. Вінниця, 

вул. Театральна, 22, оф.1 

 

(0432) 60-24-20 

161.  ТОВ «ФАБРИКА ДОМ» 
072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

Вінницька обл., 

м. Калинівка, 

вул. Островського, 58 

(0433) 32-41-42 

162.  ТОВ «ФАНТАЗІЯ» 071 «Облік і оподаткування» м.Вінниця, (0432) 50-24-50 

https://wholesaler-11476.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://terminus.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43141639/
https://bomba-tour.com/uk
https://bomba-tour.com/uk
https://bomba-tour.com/uk
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37258725/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/13315521/


 вул., Пирогова, 2 

163.  
ТОВ «ФІНАСТА» 

 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул. Келецька, 51, оф. 14 
(0432) 43-75-30 

164.  ТОВ «ФРЕНДТ» 075 «Маркетинг» 
м. Вінниця, 

просп. Юності, 10А 
(0432) 69-45-44 

165.  ТОВ «Хмільницьке» 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль та аудит» 

Хмільницький р-н., 

с. Війтівці, 

вул. Заводська, 2 

- 

166.  ТОВ «ЦЕЛЕРО» 
051 «Економіка» 

292«Міжнародні економічні відносини» 

м. Вінниця, 

вул. К. Василенка, 16 
(093) 875-87-58 

167.  
ТОВ АП «Охорона 

здоров’я» - Аптека №214 

071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. Київська, 45, прим.69 
(063) 774-78-41 

168.  ТОВ НВП "Аргон" 

071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

«Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

м. Вінниця, 

вул. Ширшова, 3 
(0432) 55-43-02 

169.  

ТОВ Підприємство 

«ЕНЕРГОГАРАНТ» 

 

051 «Економіка» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 107Б 
(067) 536-40-23 

170.  ТОВ СП «МЕД-ПОДІЛЛЯ» 
051 «Економіка» 

 

м. Вінниця, 

вул. Салтикова-Щедріна,131 
(0432) 61-10-61 

171.  ТОВ ТВФ «Рось-К» 

071 «Облік і оподаткування» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

«Товарознавство та комерційна 

логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Київська, 45 
(0432) 66-56-41 

https://opendatabot.ua/c/34762675
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38782983/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/00692245/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/41740037/
https://opendatabot.ua/c/23106333
https://opendatabot.ua/c/23106333
https://nvpargon.at.ua/
https://opendatabot.ua/c/30279204
https://opendatabot.ua/c/30279204
http://www.medpodillya.com/
https://opendatabot.ua/c/20113730


172.  
ТОВ ТПФ «АВС-ЦИТРУС» 

 

051 «Економіка» 

«Економічна кібернетика» 

«Цифрова економіка» 

«Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні системи та технології» 

«Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул.Короленка,7 

 

(0432) 27-60-56 

173.  
ТОВ УПП «ЄВРОМЕД» 

 
051 «Економіка» 

м. Вінниця, 

вул. Салтикова-Щедріна,131 
(0432) 55-78-60 

174.  

Товариство з додатковою 

відповідальністю «Альянс 

Україна» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

«Державні та муніципальні фінанси» 

«Фінансове посередництво» 

«Фінансовий менеджмент» 

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 21-Г 
(044) 459-00-51 

175.  ФГ «Щербич» 
181 «Харчові технології» 

 

Вінницька обл.. 

Літинський р-н., 

с. Селище, 

вул. Центральна, 62А 

- 

176.  

Філія «Птахокомплекс» 

ТОВ «Вінницька 

птахофабрика» 

181 «Харчові технології» 

 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н, 

с. Оляниця, 

вул. Першотравнева, 61 

(0432) 60-53-31 

177.  
Фінансове управління 

Мурафської сільської ради 

071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль» 

Вінницька обл., 

Шаргородський р-н, 

с. Мурафа, 

вул. Коцюбинського, 23 

(097) 179-42-74 

178.  
Фірма «ММ Хайтек» ЛТД 

 

035 «Філологія» 

071 «Облік та оподаткування» 

075 «Маркетинг» 

076 «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

м. Вінниця, 

вул. Гонти, 96-А 

 

(0432) 51-31-91 

https://opendatabot.ua/c/23060418
https://opendatabot.ua/c/23060418
https://opendatabot.ua/c/30958103
https://opendatabot.ua/c/30958103
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32253696/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32253696/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32253696/
https://opendatabot.ua/c/38140146
https://www.mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/tov-vinnicka-ptahofabrika-prat-mhp
https://www.mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/tov-vinnicka-ptahofabrika-prat-mhp
https://www.mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/tov-vinnicka-ptahofabrika-prat-mhp
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/44047378/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/44047378/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/13331365/


241 «Готельно-ресторанна справа» 

179.  ФОП Гулієв М.Д. 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

 

м. Вінниця, 

вул.  Староміська, буд.18, кв. 2 
- 

180.  

ФОП Жебрак В.А. 

Гостинний комплекс 

«Вечорниці» 

181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, 

Автошлях Львів-Кіровоград-

Знаменка, 356 / 180 км 

(098) 477-77-99 

181.  
ФОП Іванченко О.Я. 

«Бюро перекладів ОМНІС» 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури(переклад 

включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Магістратська, 65/1 
(0432) 67-32-90 

182.  
ФОП Кищук Інна 

Володимирівна(Туроперато
р «Вінтур-Плюс») 

242 «Туризм» 
м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 24 
- 

183. Ф 
ФОП Ковальчук 

Д.Ю.»Triqor tour» 
242 «Туризм» м. Вінниця, вул. Верхарна, 54 (067) 803-31-07 

184.  
ФОП Лугач Н.В.(Bigman 

Coffee) 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 42 
- 

185.  
ФОП Музика Д.В. 

(Ресторан «Mont Blanc») 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 34 

 

(068) 055-88-87 

186.  

ФОП Орочинська Ж.Л. 
(Заміський комплекс 

«Батерфляй») 

075 «Маркетинг» 

181 «Харчові технології» 

«Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

м. Вінниця, 

с. Садове 

20-й км Хмельницького шосе 

(067) 433-45-10 

187.  
ФОП Педорченко  О.С. 
(готельно-ресторанний 
комплекс «Drive Club») 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. С. Зулінського, 42а 
(096) 431-21-91 

188.  

ФОП Сиверчук В.С. 

Мережа закладів «Файні 

справи» 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Кармелюка,2 
(067) 337-35-35 

189.  ФОП Сікорська Ю.В. 

035 «Філологія» 

«Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - англійська» 

м. Вінниця, 

вул. Грушевського, 46 
(068) 038-18-18 

190.  ФОП Хардіна Н.М. 181 «Харчові технології» м. Вінниця, (0432) 56-26-31 
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Контактна інформація відділу 

адреса: м. Вінниця, вул. Театральна, 21, корпус № 2, к. 9 

тел. (0432) 55-04-22, 55-04-23 

 

(Ресторан «Марсель») «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

 

вул. Пирогова, 27 

191.  

ФОП Чорнокнижний С.І. 

(Туристична компанія «Твоя 

мандрівка») 

073 «Менеджмент» 

242 «Туризм» 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21 
(0432) 60-31-06 

192.  

ФОП Шелест Р.П. 
(Готельно-ресторанний 

комплекс  «Шахерезада») 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Київська, 91 
(067) 992-41-23 

193.  
ФОП Шутий А.І. 

Ковбасний цех 

181 «Харчові технології» 

 

Вінницька обл., 

м. Калинівка, 

вул. Коцюбинського, 

75-з 

(097) 912-43-13 

194.  ФТ «Лінея» 
071 «Облік і оподаткування» 

 

Вінницька обл., 

Барський р-н, 

с. Гармаки 

(098) 847-22-75 

195.  
Центральна регіональна 

філія ДП "УкрДАГП" 

073 «Менеджмент» 

081 «Право» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

292 «Міжнародні економічні відносини» 

м. Вінниця, 

вул. Келецька, 63 
(0432) 46-47-25 

196.  
Ювелірна фабрика 

«Мальва» 

071 «Облік і оподаткування» 

 

м. Вінниця, 

вул. М. Шимка, 52а 
(0432) 61-66-03 
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