
ПЕРЕЛIК БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, 

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ У 2020-2021 Н.Р. 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ВТЕI КНТЕУ 

 
№ 

з/п 
Назва підприємства Спеціальність 

Місцезнаходження 

підприємства, 

установи, організації 

Контактний 

номер 

телефона 

1.  Агрономічна сільська рада 

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.  Адвокат Федишен Р.В. 081 «Право» 

м. Вінниця, 

вул. Проїзд 1-й 

Товариський, 2 

(097) 72-97-289 

4.  
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО 

«ЖУКОВСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» 

081 «Право» 

 

м. Вінниця, вул. 

Академіка Янгеля, 4. 
(068) 754-13-50 

5.  
АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ  

«ВІНПАРТНЕРС» 

081 «Право» 

 

м. Вінниця, вул. 

Соборна, 72 
(068) 241-42-90 

6.  
Адвокатське об`єднання   

«МТА Партнери» 

081 «Право» м. Вінниця, 

вул. Максимовича, 4 
(095) 809-48-40 

7.  АТ КБ "Приват Банк" 
051 «Економіка» 

071 «Облік і оподаткування» 

075 «Маркетинг» 

м.Вінниця, вул. 

Келецька, 78-В 
(056) 716-11-31 

8.  АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

051 «Економіка»  

       «Економічна кібернетика» 

       «Економіка підприємства» 

       «Міжнародна економіка» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

м. Вінниця, вул. 

Театральна,10 
(0432) 60-52-71 

https://agronomichna-gromada.gov.ua/
https://advokatura.xyz/lawyer/50740
https://erau.unba.org.ua/profile/48758
https://ring.org.ua/edr/uk/company/41181418
https://ring.org.ua/edr/uk/company/41181418
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42759651/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42759651/
https://mta.in.ua/
https://mta.in.ua/
https://privatbank.ua/news/2018/6/18/526
https://credit-agricole.ua/ru


9.  
Бюро перекладів «Let’s 

Translate» 

035 «Філологія» 

       «Германські мови та 

літератури(переклад включно)» 

      «Перша - англійська» 

м.Вінниця, 

вул.Заболотного, буд.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,  - 

11.  

Відділ освіти Хмільницької 

Районної державної 

адміністрації  

281«Публічне управління  та  

       адміністрування» м. Хмільник, вул. 

Столярчука, 17 
(04338) 2-21-10 

12.  
Вінницький обласний центр  
зайнятості 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця 

вул.Стрілецька, 3а 
(0432)55-17-80 

13.  
Вінницький обласний  центр 
соціальних служб  

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 
м.Вінниця  вул. 

Монастирська,47 
(0432) 67-29-66 

14.  
Вінницька торгово-промислова 

палата 

035 «Філологія» 

075 «Маркетинг»,  

       «Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

       «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 67 

 

0432) 53-00-07 

 

  

15.  

Вінницька філія ПАТ 

Комерційного банку 

«ПРИВАТБАНК» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» м. Вінниця, пр.. 

Юності,43А 
(0432) 52-00-26 

16.  
Вінницький міський 

суд Вінницької області 

081 «Право» м. Вінниця, вул. 

Грушевського, 17 
0-800-501-492 

17.  
Вінницький міський центр 
соціальних служб 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 
м.Вінниця, вул. 

Соборна,50 
(0432) 67-04-60 

18.  Вінницький обласний центр 
081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

м.Вінниця, вул. 

Монастирська,47 
(0432) 67-29-66 

https://www.lingua.com.ua/uk/
https://www.lingua.com.ua/uk/
http://www.translation.ua/
http://www.translation.ua/
https://registry.edbo.gov.ua/university/4797/
https://registry.edbo.gov.ua/university/4797/
https://registry.edbo.gov.ua/university/4797/
https://vin.dcz.gov.ua/
https://vin.dcz.gov.ua/
https://vin-ocsssdm.com.ua/
https://vin-ocsssdm.com.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
https://opendatabot.ua/c/38328720
https://opendatabot.ua/c/38328720
https://www.vmr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
http://vin-ocsssdm.com.ua/


соціальних служб 

19.  

ВІННИЦЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

МВС УКРАЇНИ  

081 «Право» 

м. Вінниця, вул. В. 

Порика, 8 
(0432) 56-03-01 

20.  ВДПУ ім. М.Коцюбинського 071 «Облік і оподаткування» м.Вінниця вул. 

Острозького,32 
(0432) 61-66-20 

21.  

Вороновицька селищна 
рада 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Вінницька обл.., 

Вінницький р-н., 

смт. Вороновиця, вул. 

Козацький шлях, 60 

(0432) 58-70-44 

22.  ВОУНБ ім. Тімірязєва  035  «Філологія» м. Вінниця вул. 

Соборна,73  
(0432) 67-34-31 

23.  ГО "Відкриті Клітки Україна" 035 «Філологія» м.Київ вул. Ванди 

Василевської, 19 
(063)49 64 685 

24.  ГО «Єврорегіон  «Дністер»» 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, вул.   

Соборна, 70 
(0432) 56-27-29 

25.  

ГО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ДОРАДНИЦТВА ТА 

КОНСАЛТИНГУ «ДОСВІД» 

051 «Економіка» 

292 Міжнародні економічні 

відносини» 

Вінницька обл., 

Вінницький  

р-н, с. Пултівці, вул.. 

Леніна, 2/17 

(067) 430-78-96 

26.  
ГО "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПАНАГЕЯ 
УЛЬТІМА"  

035 «Філологія» «Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша 

англійська» 

м.Вінниця  

вул.Майбороди,2А/34 
(097)640-27-56 

27.  

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Вінницькій області 

081 «Право» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке 

шосе, 7 

(0432) 66-11-74 

28.  

Головне управління Державної 

казначейської служби України у 

Вінницькій обл. 

072 «Фінанси, банківська справа    та 

страхування»https://vin-

ocsssdm.com.ua/index.p 

м. Вінниця, вул. 

Пирогова,29 
(0432) 66-26-26 

29.  

Головне  управління Пенсійного 
фонду України у Вінницькій 
област 

081 «Право» 

232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та    

адміністрування» 

м. Вінниця вул. 

Хмельницьке шосе,7 
(0432)66-14-19 

http://vin-ocsssdm.com.ua/
http://ndekc.vn.ua/
http://ndekc.vn.ua/
http://ndekc.vn.ua/
http://ndekc.vn.ua/
http://www.vspu.edu.ua/
http://votg.gov.ua/rada/
http://votg.gov.ua/rada/
file:///C:/WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ВОУНБ%20ім.%20Тімірязєва
https://ring.org.ua/edr/uk/company/40244655
file:///C:/WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/м.%20Вінниця,%20вул.%20%20%20Соборна,%2070
file:///C:/Users/user/Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
file:///C:/Users/user/Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
file:///C:/Users/user/Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
file:///C:/Users/user/Downloads/Вінницька%20обл.,%20Вінницький
file:///C:/WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ГО%20%22ЦЕНТР%20РОЗВИТКУ%20ПАНАГЕЯ%20УЛЬТІМА%22
file:///C:/WINDOWS/Temp/Rar$DIa728.16284/ГО%20%22ЦЕНТР%20РОЗВИТКУ%20ПАНАГЕЯ%20УЛЬТІМА%22
https://minjust.gov.ua/m/golovne-teritorialne-upravlinnya-yustitsii-u-vinnitskiy-oblasti-onovleno-25072018
https://minjust.gov.ua/m/golovne-teritorialne-upravlinnya-yustitsii-u-vinnitskiy-oblasti-onovleno-25072018
https://minjust.gov.ua/m/golovne-teritorialne-upravlinnya-yustitsii-u-vinnitskiy-oblasti-onovleno-25072018
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://vyn.treasury.gov.ua/ua
https://www.pfu.gov.ua/vn/
https://www.pfu.gov.ua/vn/
https://www.pfu.gov.ua/vn/


30.  
Господарський суд Вінницької 

області 

081 «Право» м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 29 
0-800-501-492 

31.  
Гостинний комплекс 

«Вечорниці» 
181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, Автошлях 

Львів-Кіровоград-

Знаменка 356 / 180 км  

(098) 47-77-799 

32.  
Департамент адміністративних 
послуг Вінницької міської ради 

281 «Публічне управління та         

адміністрування» 

м. Вінниця, вул. 
Соборна, 59 

(0432) 59-50-55 

33.  

Департамент кіберполіції 

Національної поліції України 

 

126 «Інформаційні технології» 

        «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

081 «Право» 

м. Київ, 

вул.Богомольця,10 

 

(044)374-37-51 

34.  
Департамент культури 

Вінницької міської ради 

281 «Публічне управління та   

        адміністрування» 
м. Вінниця, вул.. 

Соборна, 59 
(0432) 65-50-53 

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 міжнародного 

співробітництва та 

регіонального розвитку 

Вінницької ОДА 

281«Публічне управління та   

адміністрування» м. Вінниця, вул. 

Соборна, 70 

 

(0432) 53-09-59 

37.  

Департамент соціальної 

політики Вінницької міської 

ради 

232 « Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

м.Вінниця, вул. 

Соборна, 50 
(0432) 50-43-50 

38.  

Департамент фінансів 

Вінницької обласної державної 

адміністрації 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе,7 
(0432) 59-24-02 

39.  Зяньковецька сільська рада 
281«Публічне управління та  

адміністрування» 

с. Зяньківці  м. 

Вінниця, вул. Соборна, 

70 

(04331) 5-54-71 

https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/
https://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/
http://vechornici.com/ru/
http://vechornici.com/ru/
https://20.ua/vn/localmap/690
https://20.ua/vn/localmap/690
https://20.ua/vn/localmap/690
https://www.vmr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
https://cyberpolice.gov.ua/
https://cyberpolice.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfCulture/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfCulture/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfMarketingAndTourism/Default.aspx
https://www.vmr.gov.ua/Executives/Lists/DepartmentOfMarketingAndTourism/Default.aspx
http://www.dmsrr.gov.ua/
http://www.dmsrr.gov.ua/
http://www.dmsrr.gov.ua/
http://www.dmsrr.gov.ua/
http://www.dmsrr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
https://www.vmr.gov.ua/
https://vingfu.gov.ua/
https://vingfu.gov.ua/
https://vingfu.gov.ua/
https://rada.info/rada/04327241


40.  КНВО "Форт" МВС України 035 «Філологія» м.Вінниця вул. 600-

річчя,27 
 

41.  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 

42.  
КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» 

051 «Економіка»  

073 «Менеджмент» 

242 «Туризм» 

м. Вінниця, вул. М. 

Оводова 
(0432) 50-85-85 

43.  Криковецька сільська рада 

051 «Економіка» 

      «Економічна кібернетика», 

      «Цифрова економіка», 

      «Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

Вінницька 

обл.,Немирівський р-н, 

с. Криківці, 

вул.Соборна,1 

(0432)3-43-48 

44.  
Літинська  районна державна 
адміністрація 

281 «Публічне управління та  

        адміністрування» 

Вінницька обл., 

смт. Літин, вул. 

Соборна, 7 

(0434) 2-16-88 

45.  
Лука- Мелешківська сільська 
рада 

281 «Публічне управління та 

        адміністрування» 

Вінницька обл., 

Вінницький р-н.,смт. 

Лука-Мелешківська, 

вул.. Центральна, 2А 

(0432) 56-46-21 

46.  МП ВКП «УКРСПЕЦКОМПЛЕКС» 

051 «Економіка» 

       «Економічна кібернетика», 

       «Цифрова економіка», 

       «Економіка бізнесу». 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

м.Вінниця,вул.. 

Коцюбинського,9 
(0432) 66-24-88 

47.  ПАТ «Завод Маяк» 

051 «Економіка» 

       «Економічна кібернетика» 

       «Міжнародна економіка» 

071 «Облік і оподаткування» 

       «Фінансовий контроль»  

м. Вінниця,  

вул. Хмельницьке 

шосе, 105 

(0432) 51-15-11 

https://fort.vn.ua/
https://www.vmr.gov.ua/MunicipalEnreprise/Lists/CitiesDevelopmentInstitute/Default.aspx
http://tour.vn.ua/
http://tour.vn.ua/
http://tour.vn.ua/
https://rada.info/rada/04327287/
https://my.gov.ua/info/department/2874/details
https://my.gov.ua/info/department/2874/details
http://lmotg.gov.ua/
http://lmotg.gov.ua/
http://usk.ua/
http://vinmayak.pat.ua/


073 «Менеджмент» 

       «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

       «Менеджмент організацій» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

       «Міжнародний бізнес» 

48.  
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ТАС» 

051 «Економіка» 

       «Економіка підприємства» 

       «Міжнародна економіка» 

       «Економічна кібернетика» 

071 «Облік і оподаткування» 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  

073 «Менеджмент» 

      «Менеджмент організацій» 

      «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

075 «Маркетинг» 

м. Вінниця,  

вул. Коцюбинського, 24 
(050) 335-91-52 

49.  

Подільський регіональний 

страховий центр ПАТ  

«УКРАЇНСЬКСТРАХОВА 

КОМПАНІ А ПОЖЕЖНО-Я» 

072 «Фінанси,банківська справа та 

страхування» м. Вінниця, вул. 

Архітектора Артинова, 

16 

(0432) 65-99-91 

50.  Погребищенський райавтодор 
071 «Облік і оподаткування» м.Погребище, вул. 

Привокзальна,6 
 

51.  ПП "Агроальянс-Експо" 
071 «Облік і оподаткування» 

«Фінансовий контроль» 
м.Вінниця,вул. Гонти, 2 (043)269-32-32 

52.  ПП « БК КЛЕВЕР» 

075 «Маркетинг» 

       «Маркетинг»,  

       «Логістика» 

м. Вінниця, вул..І. 

Бойка, 38 
(097) 437-67-61 

53.  ПП "Беатріче" 
071 «Облік і оподаткування» м.Вінниця,вул. Зодчих, 

буд. 12 
(0432) 50-45-04 

54.  ПП «ВІННИЦЬКА ПАЛЯНИЦЯ» 
181 «Харчові технології» 

 

м. Вінниця, вул. Сергія 

Зулінського, 40 
(097) 283-36-01 

55.  ПП «Едем» 181«Харчові технології» Вінницька область,смт. (04347) 2-12-80 

https://taslife.com.ua/
https://sgtas.com.ua/
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      «Ресторанні технології» Літин 

56.  ПП «Екомолокпродукт» 
181 «Харчові технології» Вінницький район, 

с. Некрасова, вул. 

Приватна 10 

(0432) 58-89-10 

57.  ПП «Інтурист-Вінниця» 
051 «Економіка»  

073 «Менеджмент» 

242 «Туризм» 

м. Вінниця, вул. 

Соборна, 91 
(0432)56-27-13 

58.  ПП "Женева плюс" 
071»Облік і оподаткування» м. Вінниця, вул. 

Замостянська,1 
(0432) 27-20-96 

59.  ПП «ТА «Катаріна-Тур» 

073 «Менеджмент» 

      «Туристичний менеджмент»  

      «Менеджмент туристичного 

бізнесу» 

242 «Туризм» 

       «Міжнародний туристичний 

бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Арх. Артинова, 12, 

оф. 2 

 

(0432) 61-15-75 

60.   ПП "Культтовари-Вінниця" 
075 «Маркетинг», « Маркетинг» м. Вінниця, вул. 

Максима Шимка, 54 
(0432)61-23-97 

61.  
ПП «Торговий дім Едельвейс і 

К» 

051 «Економіка» 

       «Економіка підприємства» 

       «Економічна кібернетика» 

071«Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

       «Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

      «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

м. Вінниця,  

вул. Піонерська, 26 
(0432) 67-14-44 

62.  ПП «ТРАЄКТОРІЯ» 

075 «Маркетинг» 

       «Маркетинг»,  

       «Логістика» 

м. Вінниця, вул. 

Стрілецька,47 
(0432) 26-73-80 

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

Ватутіна, 17-Б 
(0432) 57-54-62 

64.  ПП «Туристична агенція 242 «Туризм» м. Вінниця, (067) 432-44 46 

http://ekomolprodukt.com.ua/
https://www.ua-region.com.ua/31128049
https://opendatabot.ua/c/35054636
http://www.katarina-tour.com/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38585451/
http://www.edelvin.com.ua/
http://www.edelvin.com.ua/
https://vkursi.pro/card/pryvatne-pidpryiemstvo-traiektoriia-35904213
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37159266/
https://ukrviza.vn.ua/


«УКРВІЗА»        «Міжнародний туристичний 

бізнес» 

вул. Пирогова, 8 к. 9 (093) 365-78-88 

65.  
ПП «Туристичне агентство 

«Діол-Тур» 

073 «Менеджмент» 

       «Туристичний менеджмент» 

242 «Туризм» 

       «Міжнародний туристичний 

бізнес» 

м. Вінниця, вул. 

Соборна, 87а 
(093) 582-62-02 

66.  ПП Гігінеішвілі З.І. 181 «Харчові технології» 
м. Вінниця, вул. 

Шевченка, 29/88 
- 

67.  ПП НВФ «Елкомсервіс» 
075 «Маркетинг» м. Вінниця, пр-т 

Космонавтів, 55 
(0432) 65-60-40 

68.  ПрАТ "Вінницький ОЖК" 

051 «Економіка», «Цифрова 

економіка»,  

        «Економіка  підприємства» 

         «Економіка бізнесу» 

071 «Облік і оподаткування» 

       «Фінансовий контроль» 

181 «Харчові технології» 

м.Вінниця, вул. 

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

69.  ПрАТ Теплицьке АТП 10553 
071 «Облік і оподаткування» смт.Теплик, вул. 

І.Франка, 10 
(0435)32-13-05 

70.  

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 

71.  Служба у справах дітей ВРД 
232 «Соціальне забезпечення» 

281«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе, 17 

(0432) 66-00-59 

72.  СТОВ «Хлібороб»А 

051 «Економіка» 

073 «Менеджмент» 

Вінницька обл., 

Шаргородський р-н, с. 

Козлівка, вул.. 

Шевченка,1 

(0434) 42-13-64 

73.  
ТБ «Вінницька товарна 

універсальна біржа» 

051 «Економіка» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

м. Вінниця, вул.. 

Хмельницьке шосе,23 
(0432) 52-03-15 

74.  ТОВ "Австрія. Джус. Україна" 
035 «Філологія, Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша 
м. Вінниця вул.   

https://ukrviza.vn.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36684924/
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– англійська» 

75.  ТОВ "Адмірал Прайм" 
035 «Філологія» м. Хмельницький 

вул.Проскурівська,53 
(068)87 87 725 

76.  ТОВ "Джерело" 
071 «Облік і оподаткування», 

«Фінансовий контроль та аудит» 

м.Вінниця, вул. 

Я.Гальчевського,буд. 

60-А 

 

77.  ТОВ "Євро-2012" 
071 «Облік іоподаткування», 

073 «Менеджмент» 

Вінницький р-н, 

с.Медвеже Вушко вул. 

Калинова, 131 

 

78.  ТОВ "Жмеринський елеватор" 
071 «Облік і оподаткування» Вінницька обл. 

м.Жмеринка, вул. 

Чернишевського, 42 

(04332) 5-26-62 

79.  ТОВ "Сільпо-Фуд" 
071 «Облік і оподаткування» м.Вінниця, вул. 

Келецька, 121 
 

80.  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 

81.  ТВ ТОВ «Південний Буг» 
071 «Облік і оподаткування  

073 «Менеджмент» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 2 

 

(0432) 67-72-47 

82.  
ТОВ "Південно-Західна 
залізниця", АТ "Укрзалізниця" 

071 «Облік іоподаткування» м.Коростень, вул. 

Небесної Сотні, 24 
(04142) 2-24-22 

83.  
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 

 

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

 

м. Вінниця, вул. Сергія 

Зулінського, 34 
(0432) 62-11-28 

85.  ТОВ «АВІС» 
181 «Харчові технології» 

071 «Облік і оподаткування» 

м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 42 
(0432) 56-13-65 

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37602140/
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86.  ТОВ «Авіс-Аква» 

051 «Економіка» 

       «Економіка підприємства» 

       «Міжнародна економіка» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

      «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

181 «Харчові технології» 

м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 150 

(0432) 35-14-87 

 

87.  ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» 
181 «Харчові технології» 

 

м. Вінниця, вул. Сергія 

Зулінського, 32 
(0432) 55-35-01 

88.  ТОВ «Агропродукт» 
181 «Харчові технології» 

 

м. Вінниця, вул. 

Визволення, 2 
(067) 745-90-61 

89.  ТОВ «АКСІОМА СЛ» 

126 «Інформаційні технології» 

        «Інформаційні системи та        

технології» 

051 «Економіка», 

       «Економічна кібернетика», 

       «Цифрова економіка», 

       «Економіка бізнесу» 

м. Вінниця, вул.. 

П.Запорожця, 42,оф.2 
(067) 318-099 

90.  ТОВ «АКЦЕНТР» 

051 «Економіка» 

      «Економічна кібернетика», 

      «Цифрова економіка», 

      «Економіка бізнесу» 

071 «Облік і оподаткування» 

075 «Маркетинг», « Маркетинг»,  

        «Логістика» 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

м.Вінниця, 

вул.Немирівське шосе, 

б.6 

(0432)50-71-00 

91.  
ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНА 

КОМПАНІЯ «МІСТО» 

081 «Право» м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 82 
(098) 742-28-95 

92.  ТОВ «БЕЗПЕКА-ГАРАНТ» 

051 «Економіка» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

м. Вінниця, вул. 

Магістратська, 158 
(0432)66-12-90 

93.  ТОВ «БЕЛЛА-ТЕРРА» 051 «Економіка» м. Вінниця,вул. (0432)56-07-66 

http://akva.avis.ua/ru/
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
ttps://www.ua-region.com.ua/31650272
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 292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Визволення,8, оф.55 

94.  ТОВ «Бембікс» 
081 «Право» 

 

м. Вінниця,  

вул. Академіка Янгеля, 

58 

(067) 223-27-77 

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

 

Вінницька обл., смт. 

Літин, Сосонське шосе, 

28 

(0434) 72-15-60 

96.  ТОВ «ВІНАРТ ПЛЮС КОМПАНІЯ» 
051 «Економіка» 

 

м. Вінниця, вул.. К. 

Василенка,18А 
(0432)67-40-81 

97.  
ТОВ «ВІНІНТЕРТРЕЙД» 

 

051 «Економіка»  

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

м. Вінниця, вул.. 

Визволення,8 
(0432)67-40-81 

98.  ТОВ «ВІНЮІССТАР» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

051 «Економіка» 

Вінницька обл., 

Вінницький р-н,с. 

Якушинці,вул. 

Хмельницьке шосе1, 

(0432)21-57-77 

99.  ТОВ «ГЛОБАЛЕНЕРДЖИ» 

075 «Маркетинг» 

       «Маркетинг»,  

       «Логістика» 

м. Вінниця, вул. 

Литвиненко-

Вольгемут,31/А 

(0432) 55-24-46 

100.  ТОВ «ГЛОБАЛ-ТРЕЙД-ГРУП ЛТД» 

075 «Маркетинг» 

       «Логістика», 

       «Маркетинг» 

м. Вінниця, вул.. 

Литвиненко- 

Вольгемут, 31А 

(068) 785-62-39 

101.  
ТОВ «Готель Приват» 
(Готель «Франція») 

241 «Готельно-ресторанна справа» м. Вінниця, вул. 

Соборна ,34 
(0432) 55-88-88 

102.  ТОВ «Домінік 777» 
081 «Право» 

 

м. Вінниця,  

вул. Академіка Янгеля, 

4 

(0432) 55-46-71 

103.  ТОВ «ЕКО-СНЕК» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

Вінницька обл.., 

Вінницький р-н., с. 

Агрономічне, вул. 

Нова,2А 

(067)29-22-980 

104.  ТОВ «Електропривод» 
035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

       «Міжнародна економіка» 

м. Запоріжжя, 

вул. Тролейбусна, 34 

 

(061) 224-60-17 

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/39518480/
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071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

       «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності»; 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»  

      «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

126 «Інформаційні системи та 

технології» 

        «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

105.  ТОВ «Епіцентр К» 

051 «Економіка» 

       «Економіка підприємства» 

073 «Менеджмент» 

       «Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг», «Маркетинг», 

        «Логістика» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

      «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця  

вул. Хмельницьке 

шосе,  

1-й км, Зарванці 

(0432) 50-80-08 

106.   ТОВ "ЄВРОМЕД" 
051 «Економіка» м. Вінниця вул. С- 

Щедріна,131 
 

107.  ТОВ «К.О.Л.КАТТІНГ» 

051 «Економіка» 

      «Економічна кібернетика», 

      «Цифрова економіка», 

      «Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

м. Вінниця, 

вул.Хмельницьке 

шосе,145 

(050) 9978070 

https://epicentrk.ua/market/epicentr-vinnica.html
https://www.ua-region.com.ua/30958103
https://www.ua-region.com.ua/39410888


бізнесі» 

108.  ТОВ «Компанія «СНІШ» 

071 «Облік і оподаткування», «Облік і  

оподаткування», «Фінансовий 

контроль» 

075 «Маркетинг», «Маркетинг»,   

        «Логістика» 

м. Вінниця, вул. 

Хмельницьке шосе, 

буд.2, кім.610 

(067)4332097 

109.  
ТОВ «КРЕДО-АВТО» 

 

051 «Економіка» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

м.Вінниця, вул.. 

Максимовича, 43б, 

 

(0432)66-25-20 

110.  
ТОВ «Літинський 

м’ясокомбінат» 
181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

Вінницька обл., смт. 

Літин, 

Сосонське шосе, 2 

(0432) 72-16-32 

111.  
ТОВ «ЛІТИНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД» 

181 «Харчові технології» 

 

Вінницька обл., смт. 

Літин, вул. Ринкова, 33 
(0434) 72-14-53 

112.  ТОВ НВП "ГІПЕРБОРЕЙ" 

073 «Менеджмент» 

081 «Право» 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

м. Вінниця вул. 

М.Шимка,50 
(0432) 66-97-46 

113.  ТОВ НВП "Аргон" 071 «Облік і оподаткування» 
м.Вінниця, вул. 

Ширшова,3 
(0432) 55-43-02 

114.  ТОВ «Поділля Струм» 

035 «Філологія» 

051 «Економіка» 

       «Економічна кібернетика» 

       «Економіка підприємства» 

071 «Облік і оподаткування  

073 «Менеджмент» 

     «Менеджмент організацій» 

     «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності»; 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

       «Товарознавство та комерційна 

м. Вінниця, 

вул. Г. Успенського, 91 

 

(0432) 65-52-52 

https://www.snish.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/35373717/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31380537/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31380537/
https://bilozgar.ua/
https://bilozgar.ua/
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://ua.kompass.com/
https://nvpargon.at.ua/
https://youcontrol.com.ua/


логістика» 

115.  
ТОВ «ПОДІЛЛЯНАФТОЗБУТ» 

 

051 «Економіка» 

 

м. Вінниця, вул. 

Бульвар Свободи,8/74 
(0432)50-77-08 

116.  ТОВ «Поділляпідрядпостач» 075 «Маркетинг» 

Вінницька область, 

с. Вінницькі хутора, 

вул. Чехова, 29 

- 

117.  
ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» 

051 «Економіка» 
       «Економічна кібернетика» 
       «Міжнародна економіка» 
071 «Облік і оподаткування» 
       «Фінансовий контроль»  
       «Державні фінанси» 
073 «Менеджмент» 
        «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності» 
        «Менеджмент організацій» 
075 «Маркетинг» 
076 «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 
       «Товарознавство та комерційна 
логістика» 
292 «Міжнародні економічні 
відносини» 
       «Міжнародний бізнес» 

м. Вінниця,  
вул. Енергетична, 5 

(0432) 55-48-44 

118.  
ТОВ «ПромАвтоматика 

Вінниця» 

075 «Маркетинг» 

      «Маркетинг», 

      «Логістика» 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе, 145 

 

(0432) 56-12-20 

119.  ТОВ "ПРОД-МОВА" 
071 «Облік і оподаткування» 

073 «Менеджмент» 

075 «Маркетинг» 

Вінницька обл. 

сщ.Липовець, вул. 

Привокзальна, 80 

(067) 432-08-39 

120.  
ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

073 «Менеджмент» 

      «Менеджмент організацій» 

м. Вінниця, вул. Арх. 

Артинова, 12, оф.2 
(0432) 65-28-80 

https://vkursi.pro/card/tov-podillianaftozbut-39843507
https://opendatabot.ua/c/34939189
https://kness.energy/
https://kness.energy/
https://www.pa.ua/
https://www.pa.ua/
https://opendatabot.ua/c/30087232
https://reikartz.com/uk/
https://reikartz.com/uk/


181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

 

121.  ТОВ «РІРА МЕДІА» 

051 «Економіка»  
       «Економіка підприємства» 
       «Економічна кібернетика» 

071 «Облік і оподаткування» 
073 «Менеджмент» 
       «Менеджмент організацій» 
075 «Маркетинг» 

м. Вінниця,  
вул. Хмельницьке 
шосе, 2а 

(0432) 55-51-11 

122.  ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ» 
181 «Харчові технології» 

 

м. Вінниця, вул. Р. 

Скалецького, 15 

(0432) 68-13-67 

(0432) 67-01-35 

(096) 6512888 

123.  ТОВ «Спринтер Центр» 

051 «Економіка» 

       «Економічна кібернетика» 

       «Міжнародна економіка» 

071 «Облік і оподаткування»  

       «Фінансовий контроль» 

073 «Менеджмент» 

     «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

    «Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

     «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

281«Публічне управління та 

адміністрування» 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

      «Міжнародний бізнес» 

м. Львів, вул. 

Костюшка,18 
(0432) 56-76-91 

124.  ТОВ «СТП «Свіжий Вітер» 
073 «Менеджмент» 

      «Туристичний менеджмент» 

      «Менеджмент туристичного 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 66, оф. 

202 

(050) 959-52-62 

https://riamedia.com.ua/
https://vzfk.com.ua/
https://stv.group/ru/
https://travel-agency-vn.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral


бізнесу» 

242 «Туризм» 

      «Міжнародний туристичний 

бізнес» 

 

125.  ТОВ «ТД ИРБИС» 

051 «Економіка» 

       «Економічна кібернетика» 

       «Економіка підприємства» 

       «Міжнародна економіка» 

071«Облік і оподаткування 

073 «Менеджмент»  

       «Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг», «Маркетинг»,  

        «Логістика» 

м. Вінниця, 

вул. Лебединського, 11, 

оф. 3 

 

(050) 367-85-62 

126.  ТОВ «Термінус» 

051 «Економіка» 

       «Економіка підприємства» 

071 «Облік і оподаткування» 

       «Фінансовий контроль» 

073 «Менеджмент» 

       «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

075 «Маркетинг» 

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 

127.  
ТОВ «Туристичний оператор 

«Бомба-Тур» 

242 «Туризм» 

       «Міжнародний туристичний 

бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Театральна, 22, 

оф.1 

 

(0432) 60-24-20 

128.  
ТОВ «ФІНАСТА» 

 

126 «Інформаційні технології» 

      «Інформаційні технології у бізнесі» 

м. Вінниця, вул. 

Келецька,51, оф. 14 
(0432) 43-75-30 

129.  ТОВ НВПВ «Аргон» 071 «Облік і оподаткування» м. Вінниця, вул. (0432) 55-43-02  

https://www.irbis.ua/
https://terminus.ua/
https://bomba-tour.com/uk
https://bomba-tour.com/uk
https://opendatabot.ua/c/34762675
http://grosh.ua/


       «Фінансовий контроль» 

073 «Менеджмент»  

       «Менеджмент організацій» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

      «Товарознавство та комерційна 

логістика» 

181 «Харчові технології» 

      «Ресторанні технології» 

Ширшова, 31 

130.  

ТОВ Підприємство 

«ЕНЕРГОГАРАНТ» 

 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

051 «Економіка» 

м. Вінниця, вул.. 

Хмельницьке 

шосе,107Б 

(067)536-40-23 

131.  ТОВ СП «МЕД-ПОДІЛЛЯ» 
051 «Економіка» м. Вінниця, вул. 

Салтикова-Щедріна,131 
(0432)32-05-92 

132.  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 

133.  
ТОВ ТПФ «АВС-ЦИТРУС» 

 

051 «Економіка» 

      «Економічна кібернетика», 

      «Цифрова економіка», 

      «Економіка бізнесу» 

126 «Інформаційні технології» 

       «Інформаційні технології у 

бізнесі» 

м. Вінниця, 

вул.Короленка,7 

 

(0432) 27-60-56 

134.  
ТОВ УПП «ЄВРОМЕД» 

 

051 «Економіка» м. Вінниця, вул. 

Салтикова-Щедріна,131 
(0432)32-05-92 

135.  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОЛЬТАЖ 

ГРУП» 

035 «Філологія» 

       «Германські мови та 

літератури(переклад включно)» 

      «Перша - англійська» 

м.Вінниця, вул.. 

Келецька, буд. 102А, 

приміщення 9 

- 

136.  ТА «Verona Tour» 
242 «Туризм», «Міжнародний 

туристичний бізнес» 

м.Вінниця, вул. 

Соборна, 53-а 
(068)820-06-06 

https://opendatabot.ua/c/30279204
https://opendatabot.ua/c/30279204
http://www.medpodillya.com/
https://opendatabot.ua/c/20113730
https://opendatabot.ua/c/23060418
https://opendatabot.ua/c/23060418
https://opendatabot.ua/c/30958103
https://opendatabot.ua/c/30958103
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36685404/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36685404/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/36685404/
http://verona.vn.ua/


 

137.  
Туристична компанія «Твоя 

мандрівка» 

073 «Менеджмент» 

       «Туристичний менеджмент» 

242 «Туризм» 

       «Міжнародний туристичний 

бізнес»; 

м. Вінниця, вул. 600-

річчя, 21 
(0432) 60-31-06 

138.  

Фірма «ММ Хайтек» ЛТД  

(Готельно - рестораний 

комплекс «Гостевія») 

035 «Філологія» 

075 «Маркетинг» 

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

       «Товарознавство та комерційна 

логістика « 

181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. Гонти, 

96-А 

 

(0432) 51-31-91 

139.  ФГ «Щербич» 

181 «Харчові технології» Вінницька обл.., 

Літинський р-

н,с.Селище вул. 

Центральна, 62а 

 

140.  
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 

141.  
ФОП Кищук Інна 
Володимирівна(Туроператор 
«Вінтур-Плюс») 

242 «Туризм» 
м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 24 
- 

142.  
ФОП Ковалюк Д.М. 

(Кафе-ресторан «Касабланка») 

075 «Маркетинг» м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 148 
- 

143. Ф

О

П 

ФОП Ковальчук Д.Ю.»Triqor 

tour» 

242 «Туризм» 
м. Вінниця, вул.. 

Верхарна,54 
(067)80-33-107 

144.  
ФОП Лугач Н.В.(Bigman 

Coffee) 

181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 42 
- 

145.  ФОП Музика Д.В. 181 «Харчові технології» м. Вінниця, вул. (068) 05-58-887 

http://youtravel.net.ua/main/
http://youtravel.net.ua/main/
http://gosteviya.vn.ua/
http://gosteviya.vn.ua/
http://gosteviya.vn.ua/
https://opendatabot.ua/c/38140146
https://pereklady.com.ua/
https://pereklady.com.ua/
http://www.vintourplus.com/
http://www.vintourplus.com/
http://www.vintourplus.com/
http://www.vintourplus.com/
http://vip.vn.ua/restaurant/restoran_casablanka/
http://vip.vn.ua/restaurant/restoran_casablanka/
https://youcontrol.com.ua/catalog/fop_details/29484941/
https://youcontrol.com.ua/catalog/fop_details/29484941/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/29452364/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/29452364/
https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g940873-d12412113-Reviews-Mont_Blanc_Restaurant-Vinnytsia_Vinnytsia_Oblast.html


(Ресторан «Mont Blanc»)        «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

Соборна, 34 

 

146.  

ФОП Орочинська Ж.Л. 
(Заміський комплекс 

«Батерфляй») 

075 «Маркетинг» 

181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, 20-й км.,  

вул. Хмельницьке 

шосе, Садове 

(067) 433-45-10 

147.  ФОП Педорченко  О.С. 
181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. 

С.Зулінського,42а 
(096)431-21-91 

148.  ФОП Рижий В.А., пекарня 181 «Харчові технології» 

Вінницька обл., смт. 

Теплик, вул. Івана 

Франка, 23 

- 

149.  ФОП Сиверчук В.С. 
181 «Харчові технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. 

Кармелюка,2 
(067)337-35-35 

150.  ФОП Сікорська Ю.В. 035 «Філологія» 
м. Вінниця вул.. 

Грушевського,46 
068-038- 18 -18 

151.  
ФОП Хардіна Н.М. 
(Ресторан «Марсель») 

181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 27 
(0432) 56-26-31 

152.  

ФОП Шведюк О.М. 

(Туристичне агенство 

«GERMES TOUR») 

051 «Економіка»  

073 «Менеджмент» 

242 «Туризм» 

м. Вінниця, вул. 

Козицького, 89 
(0432) 67-13-85 

153.  
ФОП Шелест Р.П. 
(Ресторан «Шахерезада») 

181 «Харчові технології» 

       «Ресторанні технології» 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

м. Вінниця, вул. 

Київська, 91 
(067) 99-24-123 

154.  Центр реабілітації «Гармонія» 
232 «Соціальне забезпечення» 

281 «Публічне управління та   

адміністрування» 

м. Вінниця, вул. В. 

Вінниченка, 5 
- 

155.  
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 

156.  Якушинецька сільська рада  
281 «Публічне управління та 

        адміністрування» 

Вінницька обл., 

Вінницький р-н., с. 
(0432) 56-75-19 

https://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g940873-d12412113-Reviews-Mont_Blanc_Restaurant-Vinnytsia_Vinnytsia_Oblast.html
http://butterfly.vn.ua/
http://butterfly.vn.ua/
http://butterfly.vn.ua/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/14381861/
https://youcontrol.com.ua/catalog/fop_details/26786909/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/42765492/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/fop_details/35780162/
https://cafe-marsel.eatbu.com/?lang=uk
https://cafe-marsel.eatbu.com/?lang=uk
https://travel-agency-5201.business.site/
https://travel-agency-5201.business.site/
https://travel-agency-5201.business.site/
http://shaherezada.vn.ua/
http://shaherezada.vn.ua/
https://sites.google.com/view/rc-harmoniya/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43031896/
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43031896/
https://yakushynecka-gromada.gov.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Контактна інформація відділу 

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

тел. /0432/ 55-04-23 

e-mail: vvp@vtei.com.ua 

 

Якушинці 

mailto:vvp@vtei.com.ua

