
Перелік баз виробничих практик здобувачів вищої освіти  

Вінницького національного аграрного університету 

 

№ Назва підприємства 
Адреса 

підприємства 
Характеристика бази практики 

1. 

Науково-дослідне господарство 

«Агрономічне» Вінницького 

національного аграрного 

університету 

Вінницький р-н, 

с. Агрономічне, 

 

Займається науково-дослідними роботами, вирощує 

зернові та хлібні злаки, бобові та олійні культури. 

Господарство має у власності близько 1500 га землі, 

свій технопарк, який налічує десятки одиниць 

фермерської техніки з високотехнологічним 

обладнанням, а також науково-дослідну базу, на якій 

спільно із викладачами, аспірантами, студентами та 

партнерами університету проводяться досліди. 

2. ФГ «Врожайне» 

Вінницька обл.,  

Шаргородський р-н,  

с. Слобода-Шаргородська, 

вул. Аграрна, 120 А 

Площа обробітку – 2700 га. Вирощують озимі пшениця 

і ріпак, кукурудза, ярий ячмінь, цукрові буряки, горох і 

соняшник. Господарство в повному обсязі забезпечено 

сучасною сільськогосподарською технікою.  

3. ТОВ «Органік - Д» 

Вінницька обл.,  

Тиврівський р-н, 

смт. Сутиски, вул. Жовтнева, 118 

Підприємство  спеціалізується на вирощуванні овочів. 

Загальна площа фермерства  300 га. На базі 

господарства  є склад для зберігання готової продукції,  

оснащений комплексом інженерних систем кращих 

європейських брендів та холодильне сховище.  

4. ФГ «ФЛОРА А.А.» 

Вінницька обл., 

смт. Крижопіль, 

вул. Сергія Бойка, 11 

Площа обробітку – 1200 га. Вирощують ячмінь, 

кукурудзу, соняшник, ріпак. Майже вся техніка у 

господарстві іноземного виробництва та призначена для 

точного землеробства. 

5. 
ТОВ «Агрофірма  

«Ободівська» 

Вінницька обл., 

Тростянецький р-н, 

с. Ободівка, вул. Дружби, 43 

Площа обробітку – 2500 га. Вирощують зернові 

культури, бобові культури і насіння олійних культур, 

овочі і баштанні культури та коренеплоди. 

6. ТОВ «Аграна Фрут Лука» 

Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Лука-Мелешківська, 

вул. Привокзальна, 2А 

Площа обробітку – 300 га. Підприємство  займається 

вирощуванням  свіжих  ягід і фруктів для промислової 

переробки  і споживання. 

7. СТОВ АФ «Ольгопіль» 

Вінницька обл., 

Чечельницький р-н, 

с. Ольгопіль, вул. Центральна, 131 

Площа землі - 4 890 га. Компанія вирощує зернові та 

технічні культури: пшеницю, ячмінь, сою, ріпак, 

кукурудзу, цукрові буряки, овес, соняшник. 



Господарство займається товарним виробництвом зерна 

й насінництвом. Має власний насіннєвий завод. 

8. ПП «Яфк-Вітон» 

Вінницька обл.,  

Ямпільський р-н, с. Велика 

Кісниця, вул. Ринкова, 4 

Площа обробітку – 1000 га. 

Вирощують зернові, бобові та олійні культури. 

9. СФГ «Мальва» 
Вінницька обл., Козятинський р-н, 

с. Зозулинці 

Площа  обробітку 750 га. Основний вид діяльності  

вирощування зернових культур (крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур.   

10. ТОВ «ВТВ «Надія» 

Вінницька обл., Немирівський р-

н, с. Коржівка, вул. Перемоги, 

буд. 19 

Площа обробітку – 520 га. Господарство вирощує 

пшеницю, соняшник та кукурудзу. Оснащене сучасною 

технікою. 

11. ТОВ «Компанія «Макош» 

Вінницька обл.,  

м. Вінниця, вул. Трамвайна, буд. 

3, корпус 4, приміщення 46 

КОМПАНІЯ "МАКОШ" - провідний експерт з 

живлення рослин. Проводить аудит грунтів. 

12. ФГ «Череп Н.М» 

Кіровоградська обл., 

Добровеличківський р-н,  

с. Гнатівка 

Площа  обробітку 2980 тис. га. Основний вид діяльності  

вирощування пшениці, озимого ячменю, сої, соняшника 

та кукурудзи.  Майже вся техніка у господарстві 

іноземного виробництва. 

13. ТОВ «Жмеринський Агро Маш» 
Вінницька обл., м. Жмеринка, 

 вул. Кірова, буд. 169 

 Площа обробітку – 1200 га. Вирощування зернових 

культур, бобових культур і насіння олійних культур. 

14. ТОВ «Северинівка-Плюс» 
Вінницька обл., Ямпільський р-н,  

с. Северинівка, вул. Вишнева, 6 

Господарство займається вирощуванням зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур. 

15. ДП ДГ «Корделівське» 

Вінницька обл., Калинівський р-н,  

с. Корделівка,  

вул. Перемоги, буд. 1 

Площа землі у дослідному господарстві становить 2800 

га. Господарство займається проведенням наукових 

досліджень. Культури які вирощуються  у господарстві: 

картопля, кукурудза, ячмінь, соняшник, пшениця. 

16. ФГ «Август В.А»       

Вінницька обл.,  

Томашпільський р-н,  

с. Марківка, вул. Шкільна, буд. 77 

Площа землі 1200 га. Основний вид діяльності 

господарства вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних культур.  



17. ТОВ «Зоря Поділля» 
Вінницька обл., м. Гайсин,  

вул. Заводська, буд. 150 

Продовольча компанія «Зоря Поділля» являє собою 

вертикально-інтегрований комплекс, до складу якого 

входять 5 виробничих підрозділів, що обробляють 

більше 50 тис. га. Має Гайсинський цукровий завод, 

розвинутий тваринницький напрямок, який налічує 

2000 голів ВРХ та елеватор у м. Гайсині. 

18. «Подільська ДСС ІС НААН» 

Вінницький р-н, 

с. Медвеже Вушко, вул. Наукова, 

1 

Вирощування вітчизняних та інтродукованих сортів 

зерняткових та кісточкових культур, адаптованих до 

умов центрального регіону. Розроблення технологій 

вирощування скороплідних інтенсивних  насаджень 

яблуні. 

19. ФГ «Бабій П.П» 

Вінницька обл.,  

Крижопільський р-н, 

 с. Городківка 

Площа обробітку – 600 га. Господарство вирощує 

зернові культури, бобові культури і насіння олійних 

культур. 

20. ФГ «Агат Поділля» 

Вінницька обл.,  

Томашпільський р-н,  

с. Рожнятівка, вул. Миру, буд. 5 

Площа обробітку – 1200 га. Займається вирощуванням 

зернових культур та їх реалізацією. 

22 ТОВ «Агромаш-Калина» 
Вінницька обл., м. Калинівка, 

вул. Незалежності, 46 
Виробництво ґрунтообробної техніки. 

23 
ТОВ Краснянське 

СП «Агромаш» 

Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с. Красне, вул. Данила Нечая, 2 
Виробництво ґрунтообробної техніки. 

24 ТОВ «ФРЕНДТ» 
м. Вінниця, 

пр. Юності, 10а 

Компанія працює з системами точного землеробства 

більше 8 років. Компанія є одним з найбільших 

постачальників інновацій у сільському господарстві по 

всій Україні. 

25 Агрофірма Нападівська 
Вінницька обл., Липовецький р-н, 

с. Нападівка, вул. Кірова 2 

Площа обробітку – 3000 га. Вирощують озиму 

пшеницю, кукурудзу і соняшник. Господарство в 

повному обсязі забезпечено сучасною 

сільськогосподарською технікою.  

26 ФГ «Дзялів» 

Вінницька область,  

Жмеринський р-н, 

с. Кам'яногірка, вул. Перемоги, 3 

Площа обробітку – 3000 га. Вирощують озиму 

пшеницю, ріпак, кукурудзу, ярий ячмінь, цукрові 

буряки, горох і соняшник. У господарстві вирощування 

культур проводиться по новітнім технологіям. 

27 ТОВ «Промавтоматика» 
м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе 145 
Підприємство спеціалізується на розробках та 

подальшому виробництві електрообладнання, 



реалізують продукцію власного виробництва. 

Професійно займаються автоматизацією технологічних 

процесів, виконують електромонтажні роботи, будують 

сонячні електростанції.  

28  ТОВ «NESS Сервіс» 
м. Вінниця, 

вул. Енергетична, 5 

Компанія проєктує та будує дахові ФЕС. Плановий 

річний обсяг генерації – близько 2,745 млн. кВт год., що 

скорочує викиди СО2 в атмосферу на 2700 тон/рік. 

Завод NESS PV виробляє сонячні панелі під брендом 

SNRG на базі монокристалів з використанням PERC 

технології.  

29 АТ «Вінницяобленерго» 
м. Вінниця, 

вул. Магістратська, 2 
АТ «Вінницяобленерго» обслуговує електричні мережі 

Вінниці та усіх районів області. 

30 ФОП «Інтерсервіс» 
м. Вінниця, 

вул. Енергетична, 3А 

Компанія займається автоматизацією технологічних 

процесів, виконують електромонтажні роботи, будують 

сонячні електростанції. 

31 СФГ «Банаха» 

Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, смт. 

Томашпіль 

с. Ярове 

Площа обробітку – 860 га. Вирощують озиму пшеницю, 

кукурудзу,  горох і соняшник. Господарство в повному 

обсязі забезпечено сучасною сільськогосподарською 

технікою.  

32 
ВАТ «Барський 

машинобудівний завод», 

Вінницька обл., 

м. Бар, 

вул. Рози Люксембург, 5 

Підприємство виготовляє обладнання для консервної 

промисловості, заводів дитячого харчування, 

кондитерської промисловості, ліній розливу вино-

горілчаних виробів та харчових рідин, розфасовування 

пива та безалкогольних напоїв, хлібопекарної 

промисловості. 

33 ТОВ «Аграна Фрут Україна» 
м. Вінниця, 

 вул. Сергія Зулінського, 32 

 Підприємство спеціалізується на переробці 

фруктів,  ягід,  і  включає в себе повний цикл робіт: від 

вирощування і заготовки  сировини  до переробки і 

випуску готової продукції.  

31 

Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій 

областях 

м. Вінниця,  

вул. Гоголя, 10 

Відділення Центрального органу виконавчої влади, яке 

реалізує державну політику у сфері приватизації, 

оренди, використання та відчуження державного майна, 

управління об'єктами державної власності, а також у 

сфері державного регулювання оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності. 

32 Державна екологічна інспекція м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19 Держекоінспекція  реалізує державну політику із 



у Вінницькій області 

 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів 

33 

Вінницьке відділення 

Українського державного фонду 

34підтримки фермерських 

господарств 

м. Вінниця, вул. Соборна, 15а, 

Державна бюджетна установа, яка виконує функції з 

реалізації державної політики щодо підтримки 

становлення і розвитку фермерських господарств. 

34 

Управління Північного офісу 

Держаудитслужби у Вінницькій 

області 

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 

7 

Місією Держаудитслужби та її офісів в межах 

компетенції є забезпечення економічного добробуту 

країни та виконання функцій держави шляхом 

здійснення державного фінансового контролю 

35 

Відділ бухгалтерського обліку 

та господарського забезпечення 

Департаменту міжнародного 

співробітництва та 

регіонального розвитку 

Вінницької ОДА 

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 

7 

Департамент забезпечує реалізацію державної аграрної 

політики у сферах сільського господарства та з питань 

продовольчої безпеки держави, тваринництва, 

рослинництва, розвитку сільських територій, 

садівництва, виноградарства, хмелярства та інших 

сферах АПК.  

36 Ресторан «Млин Фата-Моргана» 

м. Вінниця,  

2-й кілометр, Хмельницького 

шосе, Вінниця, 

Заклад громадського харчування, який спеціалізується 

на приготуванні страв української та європейської 

кухні. 

37 
Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «МІСТО»» 

вулиця Хлібна, буд. 25, м. 

Вінниця, Вінницька обл., 21050 

ПАТ «Страхова компанія «МІСТО» - страхова 

компанія, яка  належить Вінницькій міській раді. 

Основний вид діяльності – страхування (в т.ч. 

страхування від коронавірусу для громадян (зокрема 

медиків)).  

38 ТОВ «Наш хліб Вінниця» 
м. Вінниця, вул. Данила Нечая, 

7 

Товариство здійснює діяльність, пов’язану із 

виробництвом хліба та хлібобулочних виробів. 

39 

Вінницьке обласне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «Віноблагроліс»  

м. Вінниця, вул. Сергія 

Зулінського, 9 

Вінницьке обласне спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «ВІНОБЛАГРОЛІС» є комунальним 

підприємством, заснованим Вінницькою обласною 

радою, основними напрямками якого є 

лісокористування, лісокультурне виробництв, охорона і 

захист, мисливство.  

 

40 ТОВ «Аграна Фрут Україна» м. Вінниця, вул. Сергія Українська філія австрійської компанії, що займається 



Зулінського, 32 переробкою сільськогосподарської продукції. 

Підприємство має завод по виробництву наповнювачів, 

концентрованих соків, а також промисловий майданчик 

для вирощування фруктів. 

41 
Вінницьке акціонерне 

товариство «Альфа-Банк» 
м. Вінниця, Привокзальна 2/1 

Банк надає банківські та інші фінансові послуги.  Є 

універсальною банківською установою, яка надає 

послуги всім сегментам клієнтів: банкам, міжнародним 

фінансовим установам, великим клієнтам 

корпоративного бізнесу, клієнтам малого і середнього 

бізнесу та фізичним особам. 

42 ТОВ «Укрвінтранс» м. Винниця, вул. Келецька, 126а 

Підприємство здійснює діяльність, пов’язану із 

складуванням і зберіганням;  орендою та управлінням 

власною або орендованою нерухомістю; логістикою. 

Здійснюють вантажні перевезення автомобільним 

транспортом. 

43 ТОВ-Підприємство «АВІС» 
м. Вінниця,  

вул. Пирогова, буд. 150 

Одним з найважливіших напрямків діяльності 

підприємства є виробництво майонезів, маргаринів, 

соусів, рослинних і легких масел. Масло-пресовий 

завод виробляє високоякісну рослинну олію методом 

віджимання.  

44 ТОВ «Дах Девелопмент» 
м. Вінниця, Бульвар Свободи / 

Вулиця Зодчих, буд. 4/5, офіс 5 

Пропонує послуги створення сайтів, розробку інтернет 

магазину, сайту компанії, CRM систем, сайту ОСББ, 

мобільних додатків. 

45 ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» 
м. Вінниця,  

вул. Р. Скалецького, буд.15 

Понад 20 років займається виробництвом крафтових 

натуральних продуктів харчування за власними 

авторськими рецептами, і є одним з найбільш потужних 

підприємств харчової промисловості Вінницької 

області. Здійснює виробництво кондитерських виробів, 

яблучного соку прямого віджиму, яблучного пюре, 

яблучного повидла, хлібного квасу та розлив 

артезіанської доочищеної питної води. 

46 
ТОВ «SMART IT CITY», 

Асоціація ІТ компаній Вінниці 
м. Вінниця, вул. Соборна, 24 

Розвиток індустрії регіону інформаційних технологій, в 

межах якої в місті Вінниці повинен з'явитися 

повноцінний ІТ Парк, який буде забезпечувати регіон 

високоякісними великими офісними приміщеннями та 

створювати на її базі ІТ екосистему, для розвитку 



індустрії в цілому. 

47 
ДП «Служба місцевих автодоріг 

у Вінницькій області» 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 15-А 

Розвиток, будівництво, реконструкція, модернізація 

об’єктів дорожнього господарства, утримання існуючої 

мережі автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення  

48 ФГ «Новосинявське» 

Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, 

 с. Нова Синявка, вул. Щорса, 

буд. 27 

Площа обробітку – 1500 га. Вирощують озиму 

пшеницю, кукурудзу і соняшник. Господарство в 

повному обсязі забезпечено сучасною 

сільськогосподарською технікою. У господарстві 

вирощування культур проводиться по новітнім 

технологіям із використанням новинок аграрного 

ринку. 

49 ТА «Вінтур-Плюс» 

ТРЦ Sky park, 

м. Вінниця, 

 вул. Миколи Оводова, 51 

Компанія «Вінтур-Плюс» - туристичний оператор, який 

працює на ринку з 2000 року та є лідером у своїй галузі. 

«Вінтур-Плюс» організовує тури, надає послуги з 

корпоративного відпочинку, займається розвитком 

активного туризму, а також продажем авіаквитків в усіх 

напрямках.  

50 ГРК «Затишок» 

м. Вінниця,  

вул. Валентина  

Отамоновського, 12 

ГРК «Затишок» відкрито для відвідувачів в 2009 році. 

Цей комплекс сплановано та збудовано за всіма 

сучасними вимогами до відповідних архітектурних 

споруд. Він  складається з: готелю, ресторану, 2-х VIP 

кімнат, конференц-зали, Спорт-бару, більярдної, 

дитячого кафе «Бджілка».  

51 ПСП «Україна» 
Вінницька обл.,  

Тульчинський р-н, с. Кинашів 

Вирощування зернових культур, бобових культур і 

насіння олійних культур. 

52 

Вінницька міська рада, 

Постійна комісія міської ради з 

питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг. 

м. Вінниця,   

вул. Соборна, 59 

Організація проходження стажування  успішних 

студентів, організація проведення зустрічі стажерів з 

керівниками департаментів/ відділів, надання 

пропозицій студентам з підготовки міні-проєктів щодо 

вдосконалення роботи департаменту/відділу міської 

ради або вирішенню конкретного питання, що належить 

до компетенції департаменту. 

53 ТОВ «БІЗНЕС АГРО ІМПЕРІЯ» 

Вінницька обл.,  

Хмільницький р-н, с. 

Кривошиї,вул. Чапаєва, 25  

Площа обробітку – 2000 га. Предметом діяльності є: 

вирощування зернових та технічних культур; 

виробництво, реалізація цукру та продуктів переробки 



цукрових буряків; оптова торгівля зерном, насінням та 

кормами для тварин; роздрібна торгівля в 

неспеціалізованих магазинах з перевагою 

продовольчого асортименту.  

54 

Регіональне відділення 

Публічного акціонерного 

товариства Акціонерного банку 

«Південний» у  м. Вінниця. 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 81 

Метою діяльності банку є задоволення суспільних 

потреб у банківських та інших фінансових послугах, 

забезпечення економічного зростання Банку. 

55 
Вінницька торгово-промислова 

палата 

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 67 

Вінницька торгово-промислова палата є недержавною 

самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних 

осiб, що створенi i дiють вiдповiдно до законодавства 

України, та громадян України, зареєстрованих як 

пiдприємцi, з метою сприяння розвитковi народного 

господарства та нацiональної економiки, її iнтеграцiї у 

свiтову господарську систему. Допомагає формуванню 

сучасних промислової, фiнансової i торговельної 

iнфраструктур, створенню сприятливих умов для 

пiдприємницької дiяльностi в регiонi, розвитку науково-

технiчних i торговельних зв’язкiв мiж пiдприємцями 

України та зарубiжних країн. 

56 

ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика» 

 

м. Вінниця,  

вул. Р. Скалецького, 15 

 ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» - одне з 

лідируючих підприємств Вінниччини у галузі 

плодоовочевої консервації. Товарний асортимент 

складається з понад 50 найменувань наступних 

продуктів харчування: хрін столовий, гірчиця, майонез, 

соуси, круп'яні палички, сухі сніданки, борошно 

текстуроване, квас. На ПрАТ «Вінницька харчосмакова 

фабрика» впроваджена і діє система управління якістю 

за стандартом ISO 9001 і система управління 

безпечністю харчових продуктів (HACCP) за 

стандартом ISO 22000. За якістю продукції і 

виробничими процесами слідкує власна лабораторія. У 

2014 році компанія успішно пройшла міжнародний 

аудит і отримала сертифікат за схемою FSSC:22000  

57 Подільський регіональний м. Вінниця,   АТ УПСК має більш 250 філій і представництв по всій 

https://cci.vn.ua/


страховий центр ПрАТ 

«Українська пожежно-страхова 

компанія» 

вул. Архітектора Артинова, 16 Україні, а також ліцензії на всі без винятку види 

страхування. АТ «УПСК» надає послуги зі страхування 

більш ніж 1 мільйону клієнтів, включаючи 200 тисячам 

суб'єктів підприємницької діяльності. 

58 
ГРК «Drive Club», 

Апарт-готель «Drive-Hills» 

м. Вінниця, 

вул. С. Зулінського, 42а 

ГРК включає 2 банкетних зали на 220 та 80 осіб, 4 

літніх та 2 зимових альтанки, 2 готелі із номерами люкс 

та напівлюкс, спа-центр (критий басейн, інфрачервона 

сауна, російська баня, фінська сауна, хаммам, чан, 

масаж, пілінг), відкритий басейн, автомийка. Меню – 

європейська та українська кухня, страви на грилі та 

вертелі, окреме постійне меню.   

59 ТОВ «Мемкраб» 
м. Вінниця,  

Хмельницьке шосе, буд. 25А 

Розробка веб-сайтів та мобільних додатків для бізнесу, 

розробка систем електронної комерції, модернізація та 

автоматизація внутрішніх систем управління,   

60 ПП «Велес +» 
м. Вінниця, вул. Архітектора 

Артинова, буд. 12 
Будівництво житлових і нежитлових будівель  

61 ТОВ «Органік - Д» 

Вінницька обл,  

Тиврівський р-н,  

м. Гнівань, вул. Польова 4а 

ОРГАНІК-Д  – українська компанія, де 

втілюються  найсміливіші аграрні та технологічні 

рішення у галузі культивації коренеплодів та інших 

культур борщового набору на органічному добриві. 

Заснована  у 2017 році й спеціалізується на 

вирощуванні овочів борщового набору.  

62 

«Подільська дослідна станція 

садівництва 

ІС НААН України» 

Вінницька обл.,  

с. Медвеже Вушко,  

вул. Наукова, 1  

Загальна площа: 561,38 га. Великий об’єм дослідної 

роботи на станції складає ви64вчення нових сортів 

вітчизняної та зарубіжної селекції плодових і ягідних 

культур. За весь період існування станції пройшло 

первинне вивчення понад чотири тисячі сортів. 

63 

Департамент міжнародного 

співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької ОДА 

Вінницька обл.,  

м. Вінниця,  

вул. Соборна, 59 

Основними завданнями Департаменту є забезпечення 

реалізації на території області є забезпечення реалізації 

державної аграрної політики, державної політики у 

сферах сільського господарства та з питань 

продовольчої безпеки держави, тваринництва, 

рослинництва, розвитку сільських територій, 

садівництва, виноградарства, хмелярства, харчової і 

переробної промисловості (далі – сфери 

агропромислового виробництва), технічної політики у 



сфері агропромислового комплексу та 

машинобудування для агропромислового комплексу, 

сільськогосподарської дорадчої діяльності, виробництва 

та обігу органічної продукції (сировини), моніторингу 

та родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського 

призначення, насінництва та розсадництва тощо. 

64 

Департамент економіки і 

інвестицій Вінницької міської 

ради 

 

Вінницька обл., 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 59 

Вирішення питань соціально–економічного розвитку 

міста, залучення інвестицій, створення сприятливих 

умов для розвитку промислового виробництва, малого 

та середнього бізнесу.  

65 
 

СТОВ «Нива»  

Вінницька обл.,  

Бершадський р-н,  

с. Сумівка, вул. Центральна, 4 

Загальна площа: 3200 га Вирощування зернових 

культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 

культур (основний). 

66 Бершадська міська рада 

Вінницька обл.,  

Гайсинський р-н, 

м. Бершадь,  

вул. Героїв України, 23 

Державне управління загального характеру 

67 Іллінецька міська рада 
Вінницька обл.,  

 м. Іллінці, вул. Соборна, 19 
Державне управління загального характеру 

68 
ТОВ «СКОРВІДЕР АВТО ЛТД» 

 

м. Вінниця,  

вул. Пирогова, 151д 

 

Основними видами діяльності є: виробництво 

дерев’яних будівельних конструкцій та столярних 

виробів; виробництво інших виробів з пластмас; 
виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі; 

виробництво кухонних меблів; виробництво  житлових і 

нежитлових будівель; виробництво готових металевих 

виробів. 

69 ТОВ «Рута» м. Вінниця, вул. Пирогова, 151д Будівництво житлових і нежитлових будівель 

70 ПСП «Поділля-Агро» 

Вінницька обл.,  

Літинський р-н.,  с. Бірків,  

вул. Гагаріна 1-А 

Загальна площа: 5000 га. Виробництво 

сільськогосподарської продукції, а саме зернових 

культу, ріпаку соняшнику та ін. Наявні склади для 

зберігання сільськогосподарської продукції. Процес 

сушки та зберігання зернових культур здійснюється за 

рахунок власного зерносушильного комплексу, що 

працює на соломі. 

71 Вінницький місцевий центр з м. Вінниця,  Надання безоплатної правової допомоги не 

https://www.ua-region.com.ua/kved/16.23
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надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

вул. Порика, 29 забезпеченим верствам населення. Захист права своїх 

клієнтів та відстоюючи інтереси правосуддя 

72 

Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області 

м. Вінниця, 

 вул. Театральна, 14, каб. 419 

 

Надання безоплатної правової допомоги не 

забезпеченим верствам населення. Захист права своїх 

клієнтів та відстоюючи інтереси правосуддя 

73 
Приватний адвокат 

Роздорожний Михайло Іванович 

м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 53 

 

Юрист, який надає професійну правову допомогу 

учасникам правовідносин. Участь адвоката є 

обов'язковою при захисті особи від кримінального 

обвинувачення, а також в інших випадках, визначених 

законодавством відповідної держави. 

74 
Шаргородський районний суд 

Вінницької області 

Вінницька обл.,  

м. Шаргород,  

вул. Героїв Майдану, 231 

 

75 

Головне управління 

Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 

м. Вінниця,  
вул. Максимовича, 

будинок 19, кабінет 201 
 

Ветеринарна діяльність 

76 ТОВ «Аграна Фрут Україна» 

м. Вінниця,  

вул. Тарногродського,32 

 

Завод спеціалізується по виробництву фруктових 

наповнювачів,  концентрованих фруктових соків Austria 

Juice GmbH, вирощування фруктів, ягід та їх 

заморожування. 

77 ТОВ «ФРУКТОНА - ВН» 

м. Вінниця,  

вул. Айвазовського, 28 

 

Виробництво фруктових і овочевих соків. Оптова 

торгівля фруктами й овочами. Заморожування 

пблодовочевої сировини. 

78 ТОВ «Еко-молопродукт» 

Вінницька область,  

Вінницький р-н, 

с. Некрасово, вул. Некрасова, 1а 

Виготовлення молочних консервів. 

79 ТОВ «Іванівські ковбаси» 
Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. Іванівка 

Виробництво м'ясних продуктів. 

80 ТОВ «Азорель» 

Вінницька обл.,  

Немирівський р-н, с. Мухівці, 

вул.Соборна,1А 

Виробництво молочних продуктів. 

81 ТОВ  «Лайвсток4експорт» 

Київська обл., м. Київ, 

вул. Пимоненка, буд. 13, 

корп. 18, офіс 31 

Розведення великої рогатої худоби. 

82 ТОВ «Вінницька птахофабрика»  Вінницька обл.,  Переробний комплекс, вирощування курчат-бройлерів. 



 Гайсинський р-н, м. Ладижин, 

вул.Слобода, будинок 141 

 

83 ПОСП «Нападівське» 
Вінницька обл., 

Калинівський р-н, с. Нападівка 

Сучасний комплекс по розведенню великої рогатої 

худоби. 

84 
ФГ «Щербич» 

 

Вінницька обл., 

с. Селище Літинського району 

 

Тваринництво представлено великою рогатою худобою 

та свинарством.  

85 
ФГ «Зорецвіт» Вінницька обл.  

Калинівський р-н, с. Корделівка, 
вул. Успішна, буд. 5 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

86 
ФГ «Ластівка-1» Вінницька обл., 

Тульчинський р-н, с. Ганнопіль 
вул. Фермерська 1 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

87 
ТОВ «Ремонтник» Вінницька обл., м. Тульчин, 

вул. Леонтовича 67 
Ремонт сільськогосподарської техніки і 
вирощування зернових культур 

88 
ФГ «Роси Поділля» Вінницька обл., 

 Іллінецький р-н, с. Слободище, 
вул. Леніна 1 

Рослинництво і тваринництво 

89 
СВК «Нива» Вінницька обл.,  

Гайсинський р-н, с. Гранів, 
вул. Комсомольська 9 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

90 
ПП «Довіра» Вінницька обл.,  

Шаргородський р-н,  
с. Зведенівка,вул. Мічуріна 48 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

91 
«Мрія» ТОВ СП «Нібулон» Хмельницька обл.,  

Кам’янець-Подільський р-н, 
 с. Сокіл, вул. Миру 1 

Зберігання і відвантаження зернових та олійних 
культур 

92 
ПП «Радівське» Вінницька обл.,  

Калинівський р-н,  
с. Радівка, вул. Центральна1 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

93 

СП «Промінь» Вінницька обл.,  
Калинівський р-н с. 

Черепашенці, 
вул. Центральна 5 

Вирощування зернових і овочевих культур, 
м`ясне і молочне тваринництво 

94 
ПП «Павлівка» Вінницька обл., Калинівський р-н, 

с. Павлівка, вул. Миру 179  
Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 



95 
ФГ «Кукурудзи Галини» Вінницька обл., 

Немирівський р-н,  
с. Велика Бушинка 

Вирощування зернових та технічних культур 

96 
СТОВ «Хлібороб» Вінницька обл., с. Козлівка, 

вул. Шевченка1 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних культур 

97 
ПП «Американські 

Технології» 
Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, 
 с. Рогинці, вул. Миру 5 

Вирощування зернових та технічних культур 

98 
ТОВ «Хмільницьке» Вінницька обл., 

Хмільницький р-н  
с. Жданівка, вул. Заводська 2 

Вирощування сільськогосподарських культур, з 
розвиненим тваринництвом 

99 

СФГ «Славутич» Вінницька обл., 
Томашпільський р-н,  

с. Стіна, вул. Мічуріна 99 

Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур, допоміжна 

діяльність у рослинництві 

100 
ТОВ «Чапаєвське Агро 

Плюс» 
Вінницька обл.,  

Погребищенський р-н,  
с. Булаї, вул. Спортивна 45 

Вирощування зернових, зернобобових та 
технічних культур 

101 
ТОВ «НІКА» м. Вінниця  

вул. Київська 4-Б. 
Виробництво обладнання зв`язку 

102 

ДП «45 Експериментальний 

механічний завод» 

м. Вінниця,  

вул. Стрілецького 57  

. 

Виробництво технічних виробів для роботи з 

нафтопродуктами, а саме їх транспортування, 
перекачування, зберігання, заправка 

103 
ТОВ «Жмеринський 

металообробний завод» 
Вінницька обл., 

м. Гнівань,вул. Соборна 43 
Виробництво сільськогосподарської техніки 

104 
ПП «Вінницька овочева 

компанія» 
м. Вінниця, 

вул.  П. Запорожця 3а 
Механічна обробка металевих виробів 

105 
АТ «Ельворті» Кіровоградська обл.,  

м. Кропивницький, 
 вул. Евгена Чкаленко 1. 

Виробництво сільськогосподарської техніки 

106 
ТОВ «Підприємство 

«Агропродсоюз» 
м. Вінниця, 

вул. Айвазовського 2. 
Будівельні та монтажні роботи загального 
призначення 

107 
СПД «Дементьєв» м. Вінниця,  

 вул. Вишнева 5. 
Металообробка. Виготовлення гнутих профілів. 
Шліфування. Зварювання 

108 

ФОП Барда І.В. м. Вінниця, 

вул. Турчановича 35 

Виготовлення, ремонт та відновлення деталей та 

комплектуючих ходової частини мобільної 
сільськогосподарської техніки. Комп`ютерна 



109 
ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО «ЛАН-П» 
Вінницька обл.,  

Погребищенський р-н, 
 с. Дзюньків, вул. Кооперативна 9 

Вирощування сільськогосподарських культур 

110 
СВК «Прогрес» Вінницька обл,  

Піщанський р-н, с. Студена, 
вул. Соборна 42 

Вирощування зернових та технічних культур. 
Розведення худоби 

111 
ТОВ «Авіс-Аква» м. Вінниця, 

 вул. Пирогова 150 
Виробництво безалкогольних напоїв 

112 
ТОВ «Літинський 
м`ясокомбінат» 

Вінницька обл., смт. Літин, 
Сосонське шосе 8 

Виробництво м`яса: яловичина, телятина, 
ковбаси. 

113 
ТОВ «Літинський молочний 

завод» 
Вінницька обл., смт. Літин, 

вул. Ринкова 33 
Переробка молока, виробництво масла та сиру 

114 
ТОВ «Простор-ВС» Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с. Рахни Польові, 
вул. Кармелюка 27 

Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

115 

Лучинецька сільська рада Вінницька обл., 
Мурованокуриловецький р-н,  
с. Лучинець, вул. Соборна 5 

Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

116 
ТОВ «ВІМЕКСІМ» м. Вінниця, 

 вул. Максимовича б.4 ф.211. 
Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

117 
ТОВ «СП «Мед Поділля» м. Вінниця,  

 вул. Щедріна 131. 
Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

118 
ПП «Адвокатська Компанія 

«ВАШ АДВОКАТ» 
м. Вінниця, 

вул. Архітектора Артинова 19\9 
Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

119 
Селищанська сільська рада Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с. Селище, вул.  Дмитрівська 104а 
Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

120 
Летичівська селищна рада Хмельницька обл., смт. Летичів, 

вул. Соборна 16 
Надання юридичних консультацій, правоосвітня 
робота, практична юридична діяльність 

121 
Теплицьке відділення поліції , Вінницька обл., смт. Теплик,  

вул. Чорновола 2 
Забезпечення прав і свободи людини, 
підтримання публічної безпеки і порядку 

122 
ТОВ «Енселко Агро» Хмельницька обл., 

Староконстянтинівський р-н,  
с. Сахнівка, вул. Центральна 59 

Вирощування зернових та технічних культур 

123 
ТОВ «Селищанське» Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с. Селище, вул. Шевчена 34 
Вирощування зернових культур 

124 Управління державної Вінницька обл.,  Державне управління загального характеру 



казначейської служби 

України 

м. Липовець, вул.  Шевченка 7 

125 
ТОВ «Курланд» Вінницька обл., м. Жмеренка,  

вул. Кірова 169 
Вирощування зернових культур 

126 
ТОВ «Осіївське» Вінницька обл., 

Бершадський р-н, с. Осіївка, 
вул. Центральна 132 

Вирощування зернових культур 

127 

ТОВ «Суворовське» Вінницька обл.,  

Тульчинський р-н,  

 с. Суворовське 

Вирощування зернових культур 

128 
ПАТ «Христинівський 

молокозавод» 
Черкаська обл., м. Христинівка, 

вул. Пушкіна 24 
Переробка молочної продукції 

129 
ДП «Новатор» м. Хмельницький,  

вул. Тернонопільська 17 
Виробництво інструментів і обладнання для 
вимірювання дослідження та навігації 

130 

Управління державної 

казначейської служби 
України у Липовецькому 

районі Вінницької області 

Вінницька обл.,  

м. Липовець, 

 вул.  Шевченка 7 

Державне управління загального характеру 

131 
КП «Вінницька транспортна 

компанія» 

м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке шосе, 29  

Виконання всіх видів ремонтів рухомого складу 

трамваїв та тролейбусів, логістика і перевезення 
пасажирів 

132 
Зовнішньоекономічна 
асоціація «Новосвіт» 

м. Вінниця,  
Провулок Станіславського 16 

 

Виробництво електроенергії, будівництво 
інших інженерних споруд 

133 

ТОВ ІТЦ «Енергооблік» Вінницька обл.,  
Жмеринський р-н, , с. Сербинівці, 

вул. Тимошенко 3 

Енергозабезпечення і автоматизація в 
промисловості 

134 
ПАТ «Птахокомбінат 

«Бершадський» 
Вінницька обл.,  

Бершадський р-н, с. Війтівка, 
вул. Соборна 200 

Рослинництво і птахівництво 

135 
ТОВ «УСТЯ» Вінницька обл.,  

Бершадський р-н, с. Устя, 
вул. Центральна 3 

Вирощування зернових та технічних культур 

136 
ПСП «Кристал» Вінницька обл.,  

Тростянецький р-н,  
с. Ілляшівка, вул. Сонячна 1 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 



137 
ТОВ «Жорняки» Вінницька обл., м. Бершадь, 

вул.  Ювілейна 31 
Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

138 
ТОВ «Осіївське» Вінницька обл., Бершадський р-н 

с. Осіївка, вул. Центральна 132 
Вирощування зернових та технічних культур 

139 
ТОВ « ПфаннерАгро» Вінницька обл., м. Бар,  

вул. Арсенальна 3 
Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

140 
ТОВ «Рідні Лани» Вінницька обл.,  

Липовецький р-н, с. Зозівка, 
вул. Докучаева 10 

Вирощування зернових культур 

141 
ТОВ «Туль Чікен» Вінницька обл.,  

Тульчинський р-н,  
с. Мазурівка, вул.  Броварна 12 

Рослинництво, тваринництво 

142 

ФГ «Агро-В» Вінницька обл.,  

Бершадський р-н, с. Флорне,  

вул. Лесі українки 3 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

143 
ТОВ «Нові аграрні 

технології» 
Хмельницька обл.,  

Хмельницький р-н, с. Олешин 
Рослинництво, тваринництво 

144 
ПП «Валентина» Вінницька обл., м. Бершадь 

вул. Героїв України 15 
Вирощування зернових та технічних культур 

145 
Басейнове управління водних 

ресурсів р. Південний Буг 

м. Вінниця,  

 вул.  Василя Стуса 7 

Забезпечення реалізації державної політики у 

сфері управління, використання та відтворення водних 

ресурсів р. Південний Буг 

146 
Вінницька філія державної 

установи «Інститут охорони 
ґрунтів України» 

Вінницька обл., Вінницький р-н, 

с. Агрономічне,  вул. Мічуріна 3 

Проведення моніторингу ґрунтів Вінницької обл., 

агрохімічна паспортизація земель та 
дослідження 

147 
ТОВ АК «Зелена Долина» Вінницька обл., смт. Томашпіль, 

вул. Івана Богуна 8 
Вирощування зернових та технічних культур 

148 
Корпорація «Прем`єр-Фінанс» м. Вінниця,  

Площа Гагаріна 2 
Харчова та переробна галузі промисловості 

149 
Тренінговий центр Головного 

управління національної 
поліції у Вінницької обл. 

м. Вінниця, 

вул. Ботанічна 25 

Діяльність з охорони праці 

150 
Глинська сільська рада Вінницька обл., Калинівський р-н, 

с. Глинськ, вул. Миру 6 
Державне управління загального характеру 

151 
ТОВ Немировський Комбінат 

Хлібопродуктів 
Вінницька обл.,  

Немирівський р-н, с. Зеньківці,  
Вирощування зернових та технічних культур 



вул. Миру 23 

152 

ТОВ «Обрій» Вінницької обл., Тиврівський р-н, 
с. Строїнці, Пров. 50-річча 

Жовтня 2 

Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

153 

ПП «ВО Ельна – Сервіс» м. Вінниця, 

 вул. Ботанічна 13-б 

Займається розробкою, впровадженням і 

випуском широкого асортименту побутових 

електронагрівальних приладів 

154 
ТОВ «Івниця» Житомирська обл., 

Андрушівський р-н, с. Івниця, 
вул. Миру 31 

Рослинництво і тваринництво 

155 
СФГ «Юність» Вінницька обл., Тиврівський р-н, 

с. Гришівці 
Вирощування зернових культур (крім рису), 
бобових культур і насіння олійних культур 

156 
ФГ «Дружба-Л» Вінницька обл., 

Погребищенський р-н, с. Гопчиця 
Виробництво зернових та технічних культур 

157 
ДП «ДГ Артеміда» Вінницька обл. м. Калинівка, 

Площа Шкільна, буд. 7 
Виробництво зернових та технічних культур 

158 
ТОВ «Бімол» Вінницька обл., смт. Чернівці, 

вул. Леніна 249 
Виробництво сиру 

159 
ТОВ «ім. Мічуріна» Вінницька обл., 

 Шаргородський р-н, с. Довжок 
Вирощування сільськогосподарських культур 

160 
ТОВ «Хлєббовь – Холдинг» Вінницька обл., Липовецький р-н, 

м. Липовець 
Виробництво хлібо-булочної продукції 

161 
ТОВ «ФУД Девелопмент» Вінницька обл., смт. Крижопіль, 

вул. Героїв Майдану 157 
Виробництво сирів  

162 
ПП «Агро Україна+» Вінницька обл., 

Липовецький р-н,  
с. Нова Прилука 

Вирощування сільськогосподарських культур. 
Вирощування ВРХ 

163 
Фермерське господарство 

«ХОРС–КЛМ » 
Житомирська обл., 

Попільнянський р-н, с. Лучин 
Вирощування зернових культур, насіння 

164 
ТОВ «Рибне господарство 

«Меркурій» 
м. Вінниця,  

 вул. Тараса Шевченка, 7/170 
Повносистемне господарство. Відтворення риб 
вирощування. 

165 
«ПК «Поділля» Вінницька обл., смт. Крижопіль, 

вул. Ю. Тютюнника 74 
Виробництво зернових та коренеплодів, роз 
розведення ВРХ. Виробництво цукру 

166 
ПрАТ «ВОЖК» м. Вінниця, 

 вул. Немирiвське шосе, 26. 
 

Виробництво олії 



167 

Департамент маркетингу міста 
та туризму Вінницької міської 

ради 

м. Вінниця, 
 вул. Соборна, 59. 

Забезпечення ефективного розвитку індустрії 
гостинності, реалізація державної політики у сфері 
туризму та курортів на території Вінницької міської 
територіальної громади, покращення якості 
туристичних послуг та туристичної інфраструктури, 
створення унікальної туристичної пропозиції, 
формування позитивного іміджу Вінниці, просування 
бренда міста та створення конкурентоспроможного на 
всеукраїнському та міжнародному ринках 
туристичного продукту, здатного максимально 
задовольнити туристичні потреби мешканців 
територіальної громади та її гостей. 

168 
ТОВ «ЛЮСТДОРФ» Вінницька обл. м. Іллінці 

вул. Коцюбинського, 1 
Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

169 

Вінницька регіональна 
державна лабораторія 

державної служби України з 
питань безпечності харчових 

продуктів та захисту 
споживаячів 

м. Вінниця,  
18ул.. Максимовича, 

будинок 19 

Ветеринарна діяльність 

170 
 Вінницький ветеринарний 

центр «Юпітер» 
м. Вінниця,  

вул. Нансена, 1А 
Ветеринарна діяльність 

171  
ТОВ "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ 

ЗАВОД СЗМ "МОЛОЧНИЙ 
ВІЗИТ" 

Вінницька обл. м. Хмільник 
вул. Літописна, будинок 27 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

 


