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ТОВ «Чернігівський ковальський завод» 

Адреса: 14007, м.Чернігів, вул. проспект Миру 312, 

корп.10  

Тел: (04622) 5-34-70, (0462)66-06-90  

Е-mail: forging@ukr.net 

Сайт: www.chkz.com.ua  

Керівник підприємства: Тарарака Віктор 

Миколайович  

 

Завод здійснює гаряче штампування поковок вагою 

від 0,5 кг до 37,0 кг з вуглецевих і легованих марок 

сталей (сталь 20, 30, 35, 40, 45 ГОСТ 1050-88; 30Х, 

35Х, 40Х, 42ХМ, 19ХГН, 14ХГН, 25ХГТ, 20ХГНМ 

ГОСТ4543-71). Основний обсяг продукції 

складають поковки карданної групи (вилки, фланці, 

хрестовини і ін.), які застосовуються для 

виготовлення карданних валів всіх моделей 

автомобілів ГАЗ, карданів і шарнірів 

сільськогосподарських машин. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

http://www.chkz.com.ua/


 

ТОВ «ТАН» 

Адреса: 14014, м.Чернігів, вул. Ушинського 20 

Тел: (0462) 65-33-73, 65-38-74, 65-38-75, 65-38-76 

Е-mail: tan@tan.com.ua  

Сайт: www.tan.com.ua  

Керівник підприємства: Бондарчук Анатолій 

Лук’янович 

 

Сьогодні завод є одним з лідерів ринку 

промислових підприємств, що випускають 

обладнання для виробництва рослинної, рапсової, 

соняшникової олії (Україна), а також проєктують 

і впроваджують нові розробки в масложировій 

промисловості. Підприємство надає своїм 

клієнтам повний цикл послуг – від розробки 

концепції до введення в експлуатацію готового 

рішення.  

Завод здійснює не тільки виробництво харчового 

обладнання. Розробкою є сертифіковане 

обладнання для виробництва біодизеля. Завдяки 

довгому і успішному функціонуванню, завод має 

репутацію надійного партнера і постачальника 

міжнародного рівня. ТОВ «ТАН» здійснює 

виробництво обладнання для харчової 

промисловості для ринків Польщі, Німеччини та 

інших країн Європи.  

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.tan.com.ua/


 

ПрАТ «Чернігівський механічний завод» 

Адреса: 14007, м.Чернігів, вул. Володимира Дрозда 15  

Тел: 046-25-61-63 

Е-mail:nikchmz@ukr.net  

Сайт: www.chmz-ua.com  

Керівник підприємства: Кожедуб Володимир 

Павлович  

 

На заводі створено виробничу базу, що дозволяє з 

урахуванням потреб ринку обновляти номенклатуру 

продукції та постійно досягати стабільності в роботі. В 

останній час підприємство виготовляє продукцію:  

- ковальсько-пресове обладнання; 

- метало форми для виготовлення залізобетонних 

виробів; 

- нестандартне обладнання, вантажозахватні пристрої, 

металоконструкції; 

- запасні частини, ремонт обладнання та інше.  

Основним матеріальним ресурсом для роботи 

підприємства є чорний металопрокат, інструментальні 

сталі, стальні поковки, чавун, сталеве литво, бронза, 

електропускова апаратура.  

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей:  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.chmz-ua.com/


 

ТОВ «Український кардан» 

Адреса: 14007, м.Чернігів, вул. проспект Миру 312  

Тел: (0462) 66-06-28 

Е-mail: administrator@chad.cn.ua  

Сайт: www.ukrkard.com.ua  

Керівник підприємства: Трейтяк Віталій 

Олександрович  

 

ТОВ «Український кардан» спеціалізоване 

підприємство з випуску карданних валів з 

обертаючим моментом від 1500 НМ до 25000 НМ 

на всю гаму автомобільної техніки (МАЗ, КРАЗ, 

ГАЗ, ЗІЛ, ВАЗ та ін.), сільгосптехніку (ХТЗ, МТЗ, 

Кіровець та ін.), залізодорожню, а також військову 

техніку (КБ Морозова, бронетанкові заводи). 

Випускає блок шестерень КПП ГАЗ 53, ГАЗ 3307.  

ТОВ «Український кардан» має власне 

інструментальне виробництво, дільницю 

термообробки, лінію фарбування.  
 
 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:administrator@chad.cn.ua
http://www.ukrkard.com.ua/


 

ДП «171-й Чернігівський ремонтний завод» 

Адреса: 14029, м. Чернігів, вул. О. Кошового1 

корп. 3  

Тел.: (04622) 5-39-45  

E-mail: 171.repair@gmail.com  

Керівник підприємства: Прохоренко Олександр 

Геннадійович  

 

ДП «171 Чернігівський ремонтний завод» 

спеціалізується на виконанні робіт військово-

технічного призначення, зокрема, на ремонті 

автомобільної техніки для наземного 

обслуговування літаючих апаратів та 

аеродромів. 

Підприємство співпрацює не лише з 

військовими, а й з цивільними структурами. 

Крім того, на заводі здійснюють капітальний 

ремонт автомобільних кранів, автомобільних 

шасі, дизельних двигунів різних модифікацій та 

напівпричепів, ремонт систем гальмівної, 

паливної, охолодження та обігріву, 

гідросистеми, ремонт електропроводки та 

електрообладнання. 

 

 На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:171.repair@gmail.com


 

ТОВ «Сівертекс» 

Адреса: 14020, м. Чернігів, вул. Малиновського 55а  

Тел: (0462) 642-914, 642-936  

Е-mail: sivertex@ukr.net  

Сайт: www.sivertex.com.ua  

Керівник підприємства: Лазаренко Вікторія 

Леонідівна  

 

ТОВ «Сівертекс» – одне з провідних підприємств 

легкої та хімічної промисловості в Україні. 

Підприємство спеціалізується на виготовленні 

чоловічого та жіночого одягу, спецодягу, 

форменного одягу для державних військових 

служб, речового майна для силових структур 

(палатки, тенти), а також на виробництві 

прогумованих тканин та виробів з них (засоби 

індивідуального захисту від хімічних та 

радіаційних забруднень, такі як костюми Л-1 та 

ОЗК).  

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

071 Облік і оподаткування 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:sivertex@ukr.net
http://www.sivertex.com.ua/


 

ТОВ «СЛОВʼЯНИ» 

Адреса: м. Чернігів, вул. Робоча 6 

Сайт: http://slavyane.com.ua/ 

Тел.: (099) 518-18-53, (095) 149-83-28 

Керівник підприємства Тимошенко Любов Аполінаріївна 

 

ТОВ «Слов'яни» - компанія повного циклу, що здійснює 

закупівлю, селективне сортування та переробку 

вторинної сировини на території Чернігова та реалізує 

свою продукцію по всіх регіонах України. Маючи в 

своєму розпорядженні виробничі лінії для кожного типу 

сировини, здатна переробляти більше ста тон відходів 

щомісяця. У виробництві задіяно сучасне 

високотехнологічне обладнання, яке дозволяє 

виготовляти великі обсяги екологічно безпечної 

продукції за короткий термін. ТОВ «Слов'яни»  

займаються розробкою та виготовленням прес-форм і 

штампів, дренажних труб ПВХ і інше. 

 

На підприємство на практичне навчання направляються 

студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 

 

 
 



 

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова»   

Адреса:14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 51 

Тел.: (0462) 662-950 / 677-094 

Сайт: https://tec.cn.ua 

Керівник підприємства Щербина Олексій Юрійович 

 

Основною метою діяльності КЕП «Чернігівська 

ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» є забезпечення 

споживачів тепловою енергією. 

Функції підприємства: 

- виробництво, передача і реалізація теплової 

енергії; 

- технічне обслуговування, ремонт, технічне 

переозброєння, реконструкція підприємства, 

розвиток підприємства; 

- діагностування та обстеження стану: 

обладнання, теплових мереж, трубопроводів 

пару, гарячої води, вантажопідйомних 

механізмів, посудин, що працюють під 

тиском; 

- виробництво та передача у Центральну 

енергетичну систему України електричної 

енергії. 

ТЕЦ має 5 основних цехів: паливно-транспортний 

цех; котло-турбінний цех; електро цех; хімічний цех; 

цех теплових мереж. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

ТДВ «Продовольча компанія «Ясен» 

Адреса: м. Чернігів, вул. Громадська 41-А 

Сайт: http://www.yasen.com.ua/ 

Тел.: 38 (0462) 723-502, 38 (0462) 651-762, 38 

(0462) 728-599 

Керівник підприємства Попело Андрій 

Володимирович 

 

ТДВ «Ясен» - відомий в Україні виробник 

продуктів харчування. Компанія представляє 

продукцію під торговими марками «Ясен» 

(бакалійні вироби), «Kondissima» (кондитерські 

вироби) та «Остреч» (мінеральні води та 

безалкогольні напої). На підприємстві 

виготовляють полімерну тару для розливу 

різноманітних безалкогольних напоїв.  

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ-

СЕРВІС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ХІМТЕКСТИЛЬМАШ» 

Адреса: 14001, м. Чернiгiв, вул. I.Мазепи 110 

Тел.: 38 (0462) 672034; 38 (050) 4118819;    38 

(0462) 672019 

Керівник підприємства: Шумний Юрій 

Дмитрович 

 

 Дочірнє підприємство «Хімтекстильмаш-

сервіс» Акціонерного товариства 

«Хімтекстильмаш» предметом діяльності є 

підготовка та підписання господарських 

договорів на виготовлення продукції за 

основною номенклатурою підприємства, 

розробка технічної документації, 

технологічних процесів, інструкцій, 

кошторисів на продукцію, організація та 

проведення випробувань, обслуговування та 

ремонт обладнання виготовленого 

підприємством. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

071 Облік і оподаткування 

 
 

 

 

 

 

https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

ТОВ «Чернігіввовна-плюс» 

Адреса: 14001, м. Чернігів, вул. Текстильників 1 

Тел.: (0462) 66-21-99, (0462) 66-45-87 

E-mail: wool2005@ukr.net; officewool@ukr.net 

Сайт: www.wool.cn.ua 

Керівник підприємства Герман Юрій Леонідович 

 

Підприємство є найбільшим і найпотужнішим 

виробником митої вовни в Україні. Має великий 

досвід роботи в галузі первинної обробки вовни, 

який удосконалювався протягом 60 років від дня 

заснування фабрики. Основним завданням 

підприємства є забезпечення кількісної і якісної 

приймання всієї шерсті, що надійшла, поділ 

шерсті на сорти, формування великих однотипних 

партій, які необхідно промити, видаливши 

сторонні забруднюючі домішки і випустити з 

виробництва миту шерсть, що відповідає вимогам 

промислових стандартів. Готова продукція – мита 

шерсть. Мита шерсть є сировиною підприємства 

легкої промисловості, з якого виготовляють 

вовняні вироби різноманітного асортименту. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 

 

 
 

mailto:wool2005@ukr.net
mailto:officewool@ukr.net
http://www.wool.cn.ua/


 

ТОВ «КБ ГРУП УКРАЇНА» 

Адреса: 14007, м.Чернігів, проспект Миру 255а/25 

Сайт: http://cableprof.com/ 

Емейл: kbgroupukraine@gmail.com 

Тел.: (050) 150-35-67 

Керівник підприємства Кривошеїн Олексій 

Вікторович 
 

ТОВ «КБ ГРУП УКРАЇНА» - український виробник 

різних полімерних деталей литтям під тиском. 

Компанія спеціалізується на виробництві прес-

форм, виробництвом гнучких кабель каналів 

CableProf, виробництво дитячого конструктора 

BRIKETS, автоаксесуари (антишпилька, 

оргонайзери, вішалка і такі вироби із пластмас 

(кришка капронова, лоток для паперу 

(вертикальний), горщик квітковий). Продукція має 

сертифікати якості. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СП «Канон-Полімер» ТОВ «Канон» 

Адреса:14014, м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 57-Ж/4 

Тел.: 38 (0462) 651228 

Керівник підприємства: Рачкова Наталія Іванівна 

 

СП «Канон-Полімер» ТОВ «Канон» є великим 

виробником поліамідної та поліпропіленової 

мононитки призначеної для виробництва 

фільтрувальної, ситової тканини, для 

виготовлення рибальського інвентарю. Також 

підприємство єдине в Україні виробляє 

поліпропіленовий ворс та щетину, призначену 

для виробництва щіток підмітальних машин та 

інших цілей. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ТОВ "КАРАВАН ПЛАСТІК ІНДАСТРІ ЛТД" 

 

Адреса: 65007, Одеська обл., місто Одеса, вулиця 

Старорізнична 16/18 

Тел.: 38 048 785 17 17  

Керівник підприємства: Аль-Халаібех Ібрагім 

Салім Ахмад 

 

Компанія «CARAVAN PLASTIC INDUSTRY» - 

виробник поліетиленових пакетів. Вся продукція 

виробляється на сучасному устаткуванні з 

використанням високоякісної сировини. 

Постійно працюють над якістю продукції, 

використовуючи свій досвід та інновації.  

Сьогодні «CARAVAN PLASTIC INDUSTRY» 

експортує свою продукцію на всі континенти у 

світі. Основними ринками є Європа, США, 

Африка, Близький Схід та ринок СНД. Основна 

мета «CARAVAN PLASTIC INDUSTRY» надати 

клієнту якісну продукцію та обслуговування. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 

 

 
 

 

 

 

tel:+380675596932
https://clarity-project.info/person/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%85%20%D0%86%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BC%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://clarity-project.info/person/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%85%20%D0%86%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BC%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4


 

ПРИВАТНЕ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ВИМАЛ» 

Адреса: 14037 м. Чернігів, вул. Інструментальна 5 

Тел.: 38 (0462) 728569; 38 (0462) 723540 

Сайт: http://i.vimal.ua   

Керівник: Самоненко Сергій Васильович  

 

Приватне багатопрофільне підприємство «Вимал» - 

одне з найбільших та найсучасніших підприємств в 

Україні з виробництва картопляного крохмалю та 

крохмалепродуктів. Продукція відрізняється 

високою якістю, передовими технологіями її 

виготовлення і користується незмінними успіхом у 

покупців. 

У харчовій промисловості продукти ПБП «Вимал» 

згущують соуси, стабілізують креми, покращують 

властивості хлібопекарських та м’ясних виробів; у 

паперовій промисловості – зв’язують целюлозні 

волокна; у медичній промисловості – наповнюють 

таблетки; у текстильній промисловості – шліхтують 

нитки; в інших галузях - застосовуються для 

виготовлення клеїв, пакувальних матеріалів, сухих 

будівельних сумішей та інше. 

Співпрацюють з підприємствами багатьох країн 

світу - Німеччини, Нідерландів, Чехії, Польщі, 

Литви, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, 

Таїланду, Китаю. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

071 Облік і оподаткування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://i.vimal.ua/ua/starch_contacts


 

АТ «Словʼянські шпалери – КФТП» 

Адреса: 15300, м. Корюківка,                                            

вул. Передзаводська 4 

Тел.: 046-57-34-29-2 

Email: wallpaper@slav-oboi.com.ua 

Сайт: slav-oboi.pat.ua 

Керівник підприємства Мурай Віктор Петрович 

 

АТ «Слов'янські шпалери-КФТП» - це 

компанія, яка займається виробництвом і 

випуском шпалер під назвою ТМ «Слов'янські 

шпалери». З кожним роком компанія у 

виробництві шпалер впроваджує нові 

технології та обладнання, що дозволяє 

виготовляти продукцію першокласної якості. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

mailto:wallpaper%40slav-oboi.com.ua


 

ТОВ «ІТАЛТЕКС МЕРІНО» 

Адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи 66 

Сайт: http://italtex-merino.com/ 

Тел.: 0462-976-045 

E-mail: sharovyi@gmail.com 

Керівник підприємства Шаров Юрій Ігоревич 

 

Камвольно-суконна компанія ТОВ «Італтекс 

Меріно» це компанія-виробник, яка динамічно 

розвивається на ринку України, Європи і країн СНД. 

Основним напрямком діяльності підприємства є 

виробництво та оптовий продаж чистошерстяних та 

напіввовняних тканин камвольно-суконної групи. 

Серед них – камвольні тканини (напівшерстяні, 

костюмні, стретч-тканини з Lycra, чистошерстяні 

фланелі і тканини для пошиття форменого одягу), 

суконні тканини (велюр, твід, букле, тканини для 

пошиття форменого одягу, сукно з різноманітним 

просоченням(водовідштовхувальним,вогнестійким, 

кислотостійким), пряжа (ткацька, трикотажна, для 

ручного в’язання, об’ємна, з різних складників), 

неткані матеріали, ковдри.  

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

ТОВ «КРОК-95» 

Адреса: 14034, м. Чернігів, вул. Спаська 25 

Тел.: 0462-602406, 04622-31350 

Сайт: krok95.all.biz 

Керівник підприємства Жежела Віктор Петрович 

ТОВ «Крок-95» надає послуги з виготовлення виробів 

з пластмас технічного та господарського 

призначення.  

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+380462602406
tel:+380462231350
https://krok95.all.biz/


 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча 40 

Тел: 800-210-310; 462-772-901 

Сайт: https://chernihivoblenergo.com.ua 

Керівник підприємства Ільницький Михайло 

Васильович 

 

Акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

виконує функції виключно оператора системи 

розподілу. У сферу його відповідальності входить: 

керування системою розподілу; відповідальність за 

якість і надійність електропостачання; 

експлуатація та ремонт ліній електропередач, 

підстанцій та інших енергооб’єктів; здійснення 

під’єднання та від’єднання від системи розподілу; 

встановлення лічильників електроенергії та 

фіксація їх показів. Основні пріоритети роботи АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» – це надійність, 

безперебійність та безпека енергопостачання. 

 

 На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика.  

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КП «Чернігівводоканал» 

Адреса: 14017, м.Чернігів, вул. Жабинського 15 

Сайт: water.cn.ua 

Керівник підприємства: Малявко Сергій 

Михайлович 

 

Основні види діяльності підприємства: 

- забір, очищення та постачання води; 

- каналізація, відведення й очищення стічних 

вод; 

- будівництво житлових і нежитлових будівель; 

- ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення; 

- ремонт і технічне обслуговування 

електронного й оптичного устаткування; 

- будівництво трубопроводів; 

- вантажний автомобільний транспорт; 

- надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна; 

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 

аудиту, консультування з питань 

оподаткування; 

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; 

- технічні випробування та дослідження; 

- технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів; 

- розподілення електроенергії; 

- оптова торгівля відходами та брухтом. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

133 Галузеве машинобудування; 

161 Хімічні технології та інженерія. 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 



 

ТОВ Компанія «Спорттехніка» 

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Ушинського 24 

Тел.: 0462-66-22-85, 64-76-41 

E-mail: aem@sporttehnika.com.ua 

Сайт: www.interatletika.com 

Керівник підприємства Лівер Віктор Миколайович 

 

ТОВ «Компанія Спорттехника» є виробничою 

базою групи компаній «Інтер Атлетика». 

Виготовляє та реалізовує якісне спортивне та 

ігрове устаткування для дітей і дорослих. 

Заснована на використанні новітніх технологій, 

талановитих конструкторських рішень і 

застосуванні сучасних методів технічного 

забезпечення виробництва. Зусилля 

високопрофесійного персоналу спрямовані на 

якісне забезпечення багатофункціональним 

спортивним устаткуванням для спорту і ігор 

кожного спортивного залу, кожного будинку і 

кожного спортивного та дитячого майданчика. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

133 Галузеве машинобудування; 

071 Облік і оподаткування. 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:aem@sporttehnika.com.ua
http://www.interatletika.com/


 

ТОВ «Ейч Ві-Електро ГРУП» 

Адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Перемоги 62 

Тел.: 0635706755 

Керівник підприємства: Гультяєв Віталій 

Миколайович 

Види діяльності підприємства: електромонтажні 

роботи; ремонт і технічне обслуговування машин та 

устаткування промислового призначення; ремонт і 

технічне обслуговування електронного й оптичного 

устаткування; ремонт і технічне обслуговування 

електроустаткування.  

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальностей: 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології;  

141 Електротехніка, електромеханіка та 

електроенергетика;  

 

 

 

ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «РІКО» 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Кирпоноса 7 

Тел.: 380462677891 

Керівник компанії Орлянська Вікторія Вікторівна 

 

Компанія займається діяльністю у сфері 

бухгалтерського обліку й аудиту; консультування 

з питань оподаткування. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальності: 

071 Облік і оподаткування. 

 

 

 

 

 

tel:+380635706755
https://www.ua-region.com.ua/kved/43.21
https://www.ua-region.com.ua/kved/43.21
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.12
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.12
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.13
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.13
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.13
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.14
https://www.ua-region.com.ua/kved/33.14
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=0462677891
https://opendatabot.ua/p/0DBF996


 

ПП «Укр-Франс-Ліс» 
Адреса: 14037, м. Чернігів, вул. Громадська 47 

Тел.: 0462728750 

Керівник підприємства Рудкін Сергій Вікторович 

 

Види діяльності: Оптова торгівля лісоматеріалами, 

будівельними матеріалами і обладнанням; 

лісопильне та стругальне виробництво; виробництво 

дерев’яної тари. 

 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальності: 

071 Облік і оподаткування. 

 
 

 
 

ТОВ «Вертикаль Центр» 

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Музична 1,     

корпус 12 

Тел.: 38050/ 494-18-99 

Сайт: https://vertykal.ua 

Керівник підприємства Мовлян Андрій 

Вікторович 

 

Ремонтно-будівельна компанія спеціалізується на 

будівництві, ремонті, монтажі та 

найрізнопрофільніших послугах, у тому числі 

пов'язаних з роботою на висоті. Специфіка – 

досвідчені фахівці будівельники плюс 

застосування методу промислового альпінізму.  
 

На підприємство на практичне навчання 

направляються студенти спеціальності: 

071 Облік і оподаткування. 
 

 
 

 

 

 

tel:+380462728750
https://www.ua-region.com.ua/kved/46.73
https://www.ua-region.com.ua/kved/46.73
https://www.ua-region.com.ua/kved/16.10
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ТОВ «Українська кухня реклами» 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Пушкина 34в 

Тел.: 0462-611-654, 653-551, 610-792 

Сайт: https://ykr.com.ua 

 

ТОВ «Українська кухня реклами» – компанія, 

яка стабільно працює на ринку реклами не лише 

Чернігова, а й України. Це креативна група 

дизайну, є власна виробнича база зовнішньої 

реклами будь-якої складності, поліграфії, 

широкоформатний, цифровий друк, розробка, 

організація.  

Основним видом діяльності є виробництво 

різноманітних видів зовнішньої реклами, 

монтажні роботи, роботи на висоті. Це 

оформлення фасадів; об'ємні літери (несвітлові, 

світлові, контражури); лайт-бокси; рекламні 

конструкції, стели, пілони; неонове, світлодіодне 

підсвічування; козирки; вивіски фасадні; 

оформлення вітрин; банери. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://map.cn.ua/info/2228/#map
https://ykr.com.ua/


 

 Рекламна агенція PRINT 

Адрес: 14030, м. Чернігів, вул. Шевченко 9, оф. 

3 (2 этаж) 

Тел.: 073-443 22 95  

Сайт: www.print.cn.ua 

Керівник агенції Черноус Алексей Сергеевич 

 

Рекламна агенція PRINT – агенція повного 

циклу, від розробки дизайну до виготовлення 

рекламної продукції. Послуги, які надає 

рекламна агенція: розробка будь-якого дизайну 

(логотипи, візитки, листівки, журнали, плакати, 

вивіски з різних матеріалів, об'ємні та світлові 

літери, світлові короби – монтаж та демонтаж; 

створення фірмового стилю та нанесення його 

на різні предмети – чашки, одяг, друкована 

продукція, сувеніри; друкарня – офсетний та 

цифровий друк на будь-яких носіях; 

виготовлення та монтаж зовнішньої реклами – 

літери, знаки, вивіски, широкоформатний друк 

на папері, картоні, тканині, таблички, стенди, 

короби - BTL та POS матеріали. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

tel:0734432295


 

РА Gold Future 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Ушинського 4  

Тел.: 0462-651-438 

Сайт: https://gf.com.ua 

 

Рекламне агентство «Gold Future» - це комплексний 

підхід до просування бренду, товарів та послуг. 

Пропонується весь спектр сучасних рекламних 

засобів: дизайн рекламних макетів будь-якого виду та 

рівня складності; виготовлення поліграфічної 

продукції; широкоформатний друк та 

ультрафіолетовий-друк; виготовлення та монтаж 

вивісок та інших рекламних конструкцій у Чернігові і 

не тільки; виготовлення сувенірної продукції – 

нанесення логотипів та інших елементів практично на 

всі види бізнес-сувенірів; фрезерна, плотерна і 

лазерна порізка різних видів матеріалів з рівною 

поверхнею. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+380462651438
https://gf.com.ua/


 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕКЛАМНО-

ПОЛІГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР «ІЛАНТА-ДРУК» 

Адрес: 14000, м. Чернігів, вул. Музикальна 1 

Тел.:  0462-97-07-51 

Керівник підприємства Троян Андрій 

Миколайович 

 

Підприємство займається широкоформатним 

друком, виготовленням вивісок та зовнішньої 

реклами, друком рекламної продукції, 

виготовленням рекламної продукції, 

поліграфічні послуги, оперативна поліграфія, 

сувеніри з фотографіями, фотоподарунки, 

виготовленням та виробництвом 

фотосувенірів, виготовленням пазлів з 

фотографією, фото на пазли, друком та 

виготовленням фотокалендарів, фото 

календарі. 

 

На практичне навчання направляються 

студенти спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗООБУД» 

Адреса: 14020, м. Чернігів, вул. Шевченка 145 

Тел.: 066-1974171 

Керівник підприємства Джемесюк Олександр 

Іванович 

 

Приватне підприємство «ЗООБУД» займається 

виробництвом виробів із бетону, гіпсу та цементу; 

надає ландшафтні послуги. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 

Чернігівська обласна організація Національної 

спілки художників України 

Адреса: 14000, м.Чернігів, просп. Миру 34  

Тел.: 0462-67-69-13     

Керівник спілки Чонсху Василевський Віталій 

Галієвич 

 

Національна спілка художників України - 

всеукраїнська громадська творча організація 

професійних митців і мистецтвознавців.  

Головною метою спілки є консолідація усіх 

творчих сил, формування мистецького 

середовища, забезпечення свободи творчості, 

сприяння професійному зростанню і соціальний 

захист її членів. Спілка проводить різноманітні 

Всеукраїнські виставки з усіх жанрів 

образотворчого мистецтва, бієнале та трієнале , 

конференції, загальнонаціональні, персональні, 

інноваційні виставки в виставкових залах 

Центрального будинку художника.  

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

  
 

https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-450010691829378/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-450010691829378/?tn-str=k%2AF


 

ПАТ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧИЙ 

КОМПЛЕКС «ДЕСНА» 

Адреса: 14000, м Чернігів, вул. проспект 

Перемоги, 62 

Сайт: https://desna-print.cn.ua/ 

Тел.: 063-323-28-32 

Керівник підприємства Єрмоленко Олег 

Миколайович 

 

Основна сфера діяльності - видання газет і 

журналів; виготовлення книг, брошур, буклетів, 

візиток, листівок, флаєрів, плакатів, етикеток, 

блокнотів, календарів, афіш. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІВАТ ТРЕЙДІНГ» 

Адрес: 14000, м. Чернігів вул. Гетьмана Полуботка 18 

Тел.: 0462-651-220 

E-mail: info@vivat.cn.ua 

Сайт: https://vivat.in.ua 

 

Компанія віват – це канцелярські товари та рюкзаки. 

Компанія займається імпортом, розробкою, оптовими 

продажами канцелярської та текстильної продукції. 

Для них важливо забезпечити клієнтів якісним 

товаром, надати надійний сервіс. 

 

На практичне навчання направляються студенти 

спеціальності 022 Дизайн 

 

 

 

 

 

tel:+380462651220
mailto:info@vivat.cn.ua


 

ТОВ «COLLAR Company» 

Адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Тичини 71 

Тел.: 0800 502 1770 

Сайт: https://collarglobal.com/ru/main_ru/ 

Керівник компанії Синиця Микола Юрійович 

 

Компанія COLLAR пропонує широкий 

асортимент товарів для домашніх тварин. 

Особливий підхід компанії до виконання своєї 

місії відображається у постійних дослідженнях 

та розробці інноваційних продуктів. Продукція 

компанії COLLAR широко затребувана 

власниками домашніх тварин і визнана 

експертами зооринку в усьому світі. 

 

На практичне навчання направляються 

студенти спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

 
 

 

 ТОВ «ІНСАЙТ+» 

Адреса: 14007, м. Чернігів, вул. Любецька 56 

Тел.: 380686520028 

Керівник підприємства Сербіна Світлана 

Анатоліївна 

 

Компанія «Інсайт +»  це український виробник 

та постачальник спецодягу, робочого взуття та 

засобів індивідуального захисту. Головною 

метою є «Зберегти життя і здоров'я людей, 

роблячи працю безпечною».  

 

На практичне навчання направляються 

студенти спеціальності 022 Дизайн 

 

 
 

 

  

 

https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=AOaemvIXGVFuTagqKoqTEaUy7QS1SOaSPg:1639762771820&q=collar+company+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0&ludocid=18255894245768129212&sa=X&ved=2ahUKEwidpZ6ssOv0AhXshP0HHQqnCZMQ6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2&client=opera&hs=LyK&sxsrf=AOaemvJ8w3rubtdBRfHVSbFLhFCjAvD8RA%3A1639762590074&ei=nsq8YbP9A-egrgT3zLuoDA&ved=0ahUKEwizxMnVr-v0AhVnkIsKHXfmDsUQ4dUDCA0&uact=5&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEAoQywE6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6EAguEMcBEK8BEMgDELADEEM6CgguEMgDELADEEM6EAguEMcBENEDEMgDELADEEM6BAgAEAo6BQgAEIAEOgUIABDLAToFCC4QywE6BwguEAoQywE6CAgAEBYQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUN0DWNEUYJMhaAFwAngAgAGKAogBrQqSAQUwLjguMZgBAKABAcgBDMABAQ&sclient=gws-wiz

