
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Провідні бази виробничих практик 
 Полтавської державної аграрної академії 

                                                          
 
 

ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                    Код  245 

 
 
 
 
 
 
 
            

№ 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям  підготовки 

1 2 3  

1 
ПП "Комунар"    

                                 с. Степанівка   
зерно-технічні культури з розвинутим тваринництвом 

9-66-43 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
менеджмент 
ветмедицина 

2 

ПАФ "Україна"      
  с. Радивонівка                      

 зерно-технічні культури, бурячні  з розвинутим 
тваринництвом 

 9-18-97    
 9-64-43 

економіка 
ТВППТ 

фінанси і кредит 
процеси,машини та облад. АПВ 

ветмедицина 

3 
ПАФ "Агроінвест"                      

 с. Попове                         
  зерно-технічні культури з розвинутим тваринництвом 

9-12-01 
   9-61-36 

агрономія 
ТВППТ 

економіка 
менеджмент 

економіка 
облік і аудит 

процеси,машини та облад АПВ 

4 
ТОВ "Білагро"              

   с. Красногорівка  
зерно-технічні культури, молоко 

9-13-39 

облік і аудит  
ТВППТ 

менеджмент 
ад. менеджмент 

процеси,машини та облад.АПВ 

5 
ПП "Великобагачанський комбікормомвий завод"     

   смт. Багачка 
 зерно-технічні культури  

9-14-43     
9-24-52 

агрономія ТВППТ 
процеси,машини та облад.АПВ 

менеджмент 



ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                                Код 254 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям  підготовки 

1 2 3 4 

1 
СПОП "Нива"             

                                   с. Красна Лука                   
зерново-технічні культури з розвинутим тваринництвом 

2-37-93     
   5-73-45     

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
менеджмент 
ветмедицина 

 

2 
ТОВ ім. Духова 

 с. Веприк                            
          зернові культури, тваринництво 

5-93-43     
5-93-44  

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
менеджмент 
ветмедицина 

3 
ТОВ "Стандарт-агро"                 

      с. Сари                                  
                зернові культури, тваринництво 

2-27-02     
5-23-43  

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
менеджмент 
ветмедицина 

4 
ПОП "Березоволуцьке"  

с. Березова Лука                 
зернові культури, тваринництво 

5-33-36     
5-33-35 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
менеджмент 
ветмедицина 

5 

АТ "Гадяцьке бурякогосподарство"              
    с. Мартинівка 

 зерново-технічні культури з розвинутим 
тваринництвом, насінництво 

2-37-47     
3-40-00 

облік і аудит 
агрономія 

ветмедицина 

 
ГЛОБИНСЬКИЙ РАЙОН 

                                                                                              Код 265 

№ 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 

ПСГП "Промінь- лан" 
с. Весела Долина 

зерново-технічні культури, тваринництво 

 3-87-35  
    3-87-43 

агрономія 
менеджмент 

ТВППТ 
облік і аудит 
ветмедицина 

процеси,машини та облад.АПВ 

2 

ТОВ ІПК; "Полтавазернопродукт"                                   
с.Бугаївка                            

зерно-технічні культури 

 2-65-34 
 2-70-88 

агрономія 
облік і аудит 

процеси,машини та облад.АПВ 

3 
ТОВ АФ "Пузиківська" 

с. Пузикове 
3-15-46 

агрономія 
процеси,машини та облад.АПВ 

облік і аудит 

4 
Устимівська дослідна станція рослинництва  

с. Устимівка 
2-47-54 агрономія 

5. 

Глобинський м’ясокомбінат 
смт. Глобино 

переробка 
2-13-31 ТВППТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН              

                                                                                             Код 259 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
СТОВ «Ульяновське» 

  с. Ульянівка                       
   зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-16-76      
     9-30-46 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 
менеджмент 

2 
СФГ "Каміла"  

 с. Рудка 
 зерно-бурячний з розвинутим  тваринництвом 

2-16-82 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

 
ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН 

                                                                                            Код 251 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "Говтва"                       

  смт. Диканька 
 зерно- технічні 

9-10-82 

менеджмент 
облік і аудит 

економіка 
агрономія 

фінанси і кредит 

2 
ПАФ "Подоляка" 

 с. Байрак  
зерно-технічні, молочне скотарство, свинарство 

9-42-19 
   9-42-43 

агрономія 
менеджмент 

економіка 
фінанси і кредит 

процеси,машини та облад. АПВ 

3 ВП "Орданівка АФ ім. Довженка» 9-47-28 
ветмедицина 
облік і аудит 
механізація 

4 
ТОВ НВП "Інтерагросервіс"        

 с. Стасі  
зерно-бурячний, тваринництво 

9-37-69 

агрономія 
ТВППТ 

процеси,машини та облад. АПВ 
облік і аудит 

 

 
ЗІНЬКІВСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                              Код 253 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПОСП АФ "Перемога"           

  с. Удовиченки                           
зернові з розвинутим тваринництвом 

9-71-43 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

2 
ТОВ "Октан"                        

   с. Покрівське                          
зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-31-93 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАРЛІВСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                            Код 246 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
СТОВ "Вітчизна"                

                                  с. Максимівка                          
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

2-49-85   
9-67-63 

агрономія  
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

2 
ТОВ "Жовтень"   

м. Карлівка               
зерновий 

2-25-16     
9-7642 

менеджмент 
економіка 

облік і аудит 
фінанси і кредит 

процеси,машини та облад.АПВ 
агрономія 

3 
ТОВ «АПК Докучаївські чорноземи» 

м. Карлівка вул. Комарова,4 
зерно-технічні з розвинутим тваринництвом 

2-47-72 

агрономія 
облік і аудит  

ТВППТ 
ветмедицина 

4 
ВАТ «Карлівський машинобудівний завод» 

м. Карлівка 
2-21-38 
2-34-68 

процеси,машини та облад. АПВ 

 
 

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                                  Код 243 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
СТОВ "Здобуток"                   

с. Бутенки                          
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

3-14-42       

економіка 
менеджмент 

фінанси і кредит 
облік і аудит 

ТВППТ 

2 
СК "Радянський"            

                                   с. Радянське                           
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-79-01     

агрономія 
менеджмент 
облік і аудит 

фінанси і кредит 

3. 
ООО «Белгронкорм-Полтавщина» 

с. Білики 
свинокомплекс 

9-42-73 ТВППТ 

 
 

КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                          Код 242 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "Баришівська зернова компанія"  

с. Чапаївка 
зерновий 

9-33-21 
агрономія 

облік і аудит 
менеджмент 

2 
ТОВ "Добробут"              

  смт. Козельщина 
зерновий 

3-15-26 
агрономія 

процеси,машини та облад.АПВ 
облік та аудит 

3 
ВАТ «Галещина машзавод» 

смт. Нова Галещина 
9-73-99 
9-76-85 

процеси,машини та облад.АПВ 

 
 
 
 
 
 
 



КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙОН 
                                         Код 250 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 

ТОВ АФ "Маяк" 
  смт. Котельва, вул. Жовтнева, 320   

  зерно-бурячний, тваринництво, птахівництво, 
насінництво 

2-23-56                             
2-22-89 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит економіка 
менеджмент  

фінанси і кредит 
процеси,машини та облад.АПВ 

ветмедицина 

2 

СВК "Батьківщина" 
               смт. Котельва,   вул. Петровського,97      
   зерно-бурячний, тваринництво, птахівництво, 

виробн. насіння 

2-15-56                     
2-13-38 

агрономія  
ТВППТ 

менеджмент 
економіка 

облік і аудит 
фінанси і кредит 

ветмедицина 
процеси,машини та облад.АПВ 

3 
СТОВ "Скіф"            

                                    с. Більськ                                        
зерно-бурячний з  розвинутим тваринництвом 

9-45-35 

агрономія 
ТВППТ 

ад.менеджмент 
процеси,машини та облад.АПВ 

 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ  РАЙОН 

                                                           Код 266 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПСП "Майбородівське" 

  с. Майбородівка   
  зернові та технічні, ВРХ, садівництво 

73-53-43 
агрономія ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

2 
ЗАТ ПТФ "Росія"                      

    с. Потоки            
    птахівництво 

 78-12-88 
ТВППТ 

ветмедицина 

3 
СФГ "Атланта"                       

 с. Запсілля  
зернові та технічні, тваринництво 

79-81-66 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

4. 
ВАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» 

м. Кременчук 
переробка молока 

9-90-35 ТВППТ 

5 
Холдінгова компанія «Автокраз» 

м. Кременчук 
76-62-00 процеси,машини та облад.АПВ 

 
 

ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН 
                             Код 256 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
Східне регіональне управління  

ЗАТ "Райз Максимко" 
 м. Лохвиця 

3-49-11 
3-49-12 

агрономія 
облік і аудит  
менеджмент 

2 
ТОВ "Гаївщина"                 
    с. Гаївщина                           

зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 
3-18-96        

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 
менеджмент 

 
         



                                           ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН 
  Код 261 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПрАТ "Райз Максимко"                                      

 с. Таранденці 
96-2-39         
96-2-42 

агрономія 
облік і аудит 
менеджмент 

2 
ДП  "Дружба"               
 с. Березоточа 

9-06-36       
90-6-43 

агрономія 
облік і аудит 
менеджмент 

3 
Дослідна станція лікарських рослин 

с. Березоточа 
 

9-01-10 
агрономія 

облік і аудит 
менеджмент 

4 
ТОВ "Стоколос"               

     с. Штомпелівка                      
    зерново-бурячний 

8-255-3-
47-30  

агрономія 
облік і аудит 

 процеси,машини та облад.АПВ 

5 
ТОВ  "Удай - Агро"      

 с. Духове                        
  зерново-бурячний 

9-41-21 
агрономія 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

6 
Баришевська зернова компанія 

 с. Ісківці 
9-42-34  
9-42-42 

агрономія 
облік і аудит 

7 
ТОВ «Інкубаторно-птахівниче підприємство» 

 м. Лубни 
9-32-34 
9-57-38 

ТВППТ 
ветмедицина 
облік і аудит 

8 
Державна зернова продовольча компанія 

«Лубенський насіннєобробний завод» 
с. Засулля 

9-33-42 
агрономія 

облік і аудит 
 менеджмент 

9. 
ВАТ «Лубенський молокозавод» 

м. Лубни 
переробка молока 

5-54-88 ТВППТ 

 
 

МАШІВСЬКИЙ РАЙОН 
   Код 264 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПП "Кошманівське РП"         

   с. Кошманівка 
зерновий 

9-35-36 
агрономія 

процеси,машини та облад.АПВ 
облік і аудит 

2 
ТОВ "Востостройгаз" 

 с. Кустолово-Суходілка  
зерновий 

9-41-99 
9-23-50 

агрономія 
процеси,машини та облад.АПВ 

облік і аудит 

3 

Кошманівське ВП  
ТОВ "Чиста криниця 

                                   с. Кошманівка 
зерновий 

9-51-68 
9-53-35 

агрономія 
процеси,машини та облад.АПВ 

облік і аудит 

4 
ТОВ "Компанія Фармко"    

                                   с. М. Нехвороща 
 насінницький 

9-73-42 
9-73-49 

економіка 
облік і аудит 

процеси,машини та облад.АПВ 

5 
ТОВ "Приват -  Альянс"                 

  смт. Машівка 
зерновий 

9-16-20 
9-14-54 

агрономія 
облік і аудит 
менеджмент 

6 
Полтавський обласний державний центр   

експертизи сортів рослин                        
 с. Огуївка 

9-23-58          
9-33-35 

агрономія 
облік і аудит 

 

  
 
 
 
 
 



МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
      Код 255 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "УкрЛатАгро" 

  м. Миргород 
зерновий 

4-61-34 
4-68-49 

агрономія 
облік і аудит 

процеси,машини та облад.АПВ 

2 
ПОСП "Батьківщина" 

                                     с. Попівка                     
   зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

3-76-74 
3-75-12 

економіка 
облік і аудит 

ТВППТ  
процеси,машини та облад.АПВ 

3 
АОПП "Великосорочинське"                      

  с. В. Сорочинці                          
зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

3-18-59 
3-15-43 

економіка 
менеджмент 
облік і аудит 

ТВППТ 
ветмедицина 

4 
ДГ ім. Декабристів           
     с. Декабристи    

    свинарство 

3-04-24    
3-04-99 

економіка  
менеджмент 
облік і аудит 

агрономія 
ТВППТ 

механізація 
фінанси і кредит 

ветмедицина 

5 
ТОВ "Агротех-гарантія"        

     м. Миргород 
 зерновий 

4-67-42 
4-74-93 

агрономія 
облік і аудит 

процеси,машини та облад. 
АПВ 

6 
Миргородське інкубаторно-птахівниче п/п 

 м. Миргород 
4-01-60 

ТВППТ 
ветмедицина  
облік і аудит 
менеджмент 

7. 
ЗАТ «Миргородський сиркомбінат» 

м.Миргород 
переробка молока 

0674672111 ТВППТ 

8. 
Дібрівський кінний завод №62 

Миргородський район 
с. Дібрівка 

3-23-84 
3-43-24 

ТВППТ 

9 
ПАТ «Армапром» 

м. Миргород 
4-01-32 процеси,машини та облад.АПВ 

 
НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОН 

                             Код 244 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "Чиста криниця" 

     с.Драбинівка                       
   зернові, насінництво 

9-47-00 
агрономія 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

2 
ТОВ "Востокстройгаз"       

    с. Крута балка 
 зерновий 

9-44-35    
   9-44-16  
   9-17-42 

облік і аудит 
ад.менеджмент 

процеси,машини та облад.АПВ 
агрономія 

3 
ТОВ "Аршиця"        

 с. Мала Перещепина               
        зерновий 

3-18-83         
агрономія 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

4 
ТОВ "Елеватор Чиста криниця" 

        с. Богданівка                 
      зерновий 

9-72-42 
агрономія 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

 
 
 



 
 

ОРЖИЦЬКИЙ РАЙОН 
   Код 257 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПСП "Лазірки" 

                                      с. Лазірки 
  зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-42-56  
9-43-91 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

2 
СТОВ "АФ "Куйбишево" 

  с. Куйбишево                          
   зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-34-18                     
9-93-44 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

ветмедицина 
 

3 
СТОВ "АФ "Оржицька" 

         с. Тарасенкове                         
  зерно-бурячний, олійні  з розвинутим тваринництвом 

93-1-10     
93-1-23 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

4 
СТОВ "Лукім'я"                     

   с. Лукім'я                         
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

93-2-33    
 93-2-35 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

5 
СТОВ "АФ "Зоря" 

 с. Чевельча                            
зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

93-7-71 
93-7-87 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

6 
СТОВ "Савинці",                   

  с. Савинці                           
зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

99-6-00    
   99-6-85 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

7 
Сазонівське відділення  

ТОВ Баришівська зернова компанія 
с. Сазонівка 

9-97-92 
9-97-21 

Агрономія 
Облік і аудит 

8 
СФГ «Каміла» 

с. Черевки 
9-81-35 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 

 
 

ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН 
   Код 258 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ  "Баришівська зернова компанія"        

с. Білоцерківці 
 зерновий 

6-15-35      
агрономія 

облік і аудит 

2 
ВАТ "Повстин" 

с. Повстин                                      
  зерновий з розвинутим тваринництвом 

6-85-52     
6-85-53 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

3 
ТОВ " Смотрикіавське"      

с. Смотрики                      
 зерновий з розвинутим тваринництвом 

6-61-36 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

4 
ТОВ "Леляківське" 

зерновий 
0951765700 

агрономія 
облік і аудит 

5 
ВАТ «Пирятинський сирзавод» 

м. Пирятин 
переробка молока 

2-86-57 ТВППТ 



ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН  
                                   Код 05322 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
СТОВ "СС "Тростянець"                             

    с. В. Тростянець                      
    молочний 

64-71-40          

економіка 
ветмедицина 
облік і аудит 
менеджмент 

ТВППТ 
механізація 

фінанси і кредит 

2 
СТОВ "Злагода"                

                                     с. Кірове                                        
зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

64-76-41         

агрономія 
економіка 

менеджмент 
ад.менеджмент 

облік і аудит 
ТВППТ 

фінанси і аудит 
ветмедицина 

процеси,машини та облад.АПВ 

3 
СГ ТОВ ім. Калашника              

   с. Калашники 
     зерновий 

64-74-45 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
менеджмент 
облік і аудит 

економіка  
процеси,машини та облад.АПВ 

4 
ДП "Вітал-агро"             

                                с. Чорноглазівка                                    
    зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

 64-37-47 

економіка 
менеджмент 
облік і аудит 
ветмедицина 

5 
Дос. г-ство "Степне" 

 с. Степне                        
  зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

55-98-77       

агрономія 
ТВППТ 

процеси,машини та облад.АПВ 
ветмедицина 

економіка  
менеджмент 
облік і аудит 

фінанси і кредит 
ад.менеджмент 

6 
ТОВ "Дукла"                      

                                      с. Абазівка 
                   зерновий з розвинутим тваринництвом 

55-52-45 

менеджмент 
облік і аудит 

економіка 
процеси,машини та облад.АПВ 

7 
ЗАТ «Полтавська птахофабрика» 

м.Полтава 
50-23-74 ТВППТ 

8 
ТМ «Полтавський гостинець» 

м.Полтава 
переробка м’яса 

61-55-64 ТВППТ 

9 
ВАТ «Електромотор» 

м. Полтава 
63-32-46 процеси,машини та облад.АПВ 

10. 
ВАТ «Легмаш» 

м. Полтава 
7-35-09 процеси,машини та облад.АПВ 

11.  
ВАТ «Полтавахіммаш» 

м.Полтава 
7-45-44 процеси,машини та облад.АПВ  

12. 
ЗАТ «Полтавський алмазний завод» 

м.Полтава 
51-68-58 процеси,машини та облад.АПВ 

13. 
ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» 

м. Полтава 
53-41-41 
53-41-45 

процеси,машини та облад.АПВ 

14. 
ПП «Сирена ОЙЛ» 

м. Полтава 
61-10-06 процеси,машини та облад.АПВ 

15. 
ТОВ «Автомоторна компанія» 

м. Полтава 
61-09-97 процеси,машини та облад.АПВ 

 



РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ РАЙОН  
                             Код 263 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "Бурат-Агро" 

відділення Піщане №1 
зернові, технічні, круп’яні з розвинутим тваринництвом 

0532          
50-91-50              
61-07-80 

менеджмент 
ТВППТ 

 облік і аудит 
економіка 

фінанси і кредит 
агрономія 

процеси,машини та облад.АПВ 

2 
ТОВ "Агротехсервіс"        

    с. Решетилівка, вул. В. Тирнівська,4 
 зернові, технічні, переробка 

2-10-34 
агрономія 

процеси,машини та облад.АПВ 

3 
Сухорабівська філія ТОВ СП "Нібулон"   

с. Сухорабівка  
зернові, технічні 

8-0512-
500191 

агрономія 
менеджмент 

економіка  
облік і аудит 

 
СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОН  

   Код 241 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ДП "Семаль"                        

   с. Погребняки         
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-80-71   

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
процеси,машини та облад.АПВ 

2 
В. Подільська селекстанція                       

    с. Вереміївка                            
 зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-61-43  
    

0503046908 

агрономія 
процеси,машини та облад.АПВ 

3 ТОВ АФ «Пузикове» 9-62-35 
агрономія 

облік і аудит 

 
 
 
                                               ХОРОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

                             Код 262 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон  

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ТОВ "Оріон молоко"  

    с. Штомпелівка 
 виробництво молока, рослинництво 

3-13-77 
економіка менеджмент 

процеси,машини та облад.АПВ 

2 
СВК "Хильківський"           

 с. Хильківка 
          зернові, олійні з розвинутим тваринництвом 

3-25-53 
агрономія 

ТВППТ 
облік і аудит 

3 
ТОВ  "СТ"Зоря"                       

       с. Стара Аврамівка           
 зернові, олійні  з розвинутим тваринництвом 

9-73-43 

менеджмент 
ТВППТ 

фінанси і кредит 
ветмедицина 

4 
СВК "Трубайцівський"           

                                    с. Трубайці                        
  зернові, олійні з розвинутим тваринництвом 

9-70-43 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина  
облік і аудит 

5 

СТОВ "Мусіївське"            
                                    с. Мусіївка 

           зерно-бурячний, олійні з розвинутим 
тваринництвом 

9-67-77 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 
ветмедицина 

6 
СВК "Перемога"           

                                     с. Клепачі                       
    садівничий, зернові, олійні, тваринництво 

3-25-56          

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 



7 
ДП ДГ «9 січня» 
с. Ялосовецьке 
елітно-насіннєве 

3-25-57 

менеджмент 
ТВППТ 

облік і аудит 
ад. менеджмент 

агрономія 

8 
       ВАТ «Хорольський механічний завод» 
                                   м. Хорол 

3-22-30 процеси,машини та облад.АПВ 

 
 

ЧОРНУХИНСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                                         Код 240 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон 

господарства 
Напрям  підготовки 

1 2 3 4 

1 
СТОВ "Перемога"              

   с. Гільці     
    зернові, технічні 

5-35-43 
агрономія 

облік і аудит 

2 
ТОВ Баришівська зернова компанія 

с. Вороньки 
5-33-43 

агрономія 
облік і аудит 

 

 
 
 

ЧУТІВСЬКИЙ РАЙОН 
                                                                                                          Код 247 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон 

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПП "Черняхівське" 

  с. Черняківка                    
        зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом 

9-73-35 

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 

2 

ПСП "Дружба"                
 с. Вільхуватка 

          зерно-бурячний з розвинутим тваринництвом та 
насін. 

9-74-35          

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина  
облік і аудит 

 
 
 
 
 
 
 
 

ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН 
   Код 252 

 
Повна назва господарства, центральна садиба, виробничий 

напрямок 
Телефон 

господарства 
Напрям підготовки 

1 2 3 4 

1 
ПСП "Нива"             
 с. Баранівка 

               зерно-бурячний з розвинутим скотарством 
 9-37-43 

агрономія 
ТВППТ 

облік і аудит 

2 
ПП "Агроекологія" 

                                  с. Михайлики 
        зерно-бурячний з розвинутим скотарством 

9-77-72 

агрономія 
ТВППТ ветмедицина  

облік і аудит 
менеджмент економіка 

процеси,машини та облад.АПВ 

3 
СТОВ "Воскобійники" 

                                  с. Воскобійники 
       зерно-бурячний з розвинутим скотарством 

  9-78-79 

економіка  
менеджмент 
облік і аудит 

процеси,машини та облад. АПВ 
агрономія 

ТВППТ 



4 
ТОВ "Агрофірма  ім. Довженка   

с. Яреськи 
 зерно-бурячний з розвинутим скотарством 

9-73-83 

агрономія 
облік і аудит 

ТВППТ 
механізація 
економіка 

менеджмент 
фінанси і кредит 

5 
ЗАТ "Федунка" 

                                   с. Федунка 
зерно-бурячний  з розвинутим скотарством 

9-34-10 
ТВППТ 

економіка 
процеси,машини та облад.АПВ 

6 
ТОВ "Вікторія Агроекспо"      

   с. Ковердина Балка 
                   зерно-бурячний з розвинутим скотарством 

9-61-43          
9-61-35      

агрономія 
ТВППТ 

ветмедицина 
облік і аудит 
менеджмент 

процеси,машини та облад.АПВ 

 

 


