
Наші партнери 

Українські підприємства та організації 

 

rabota.ua 

 

rabota.ua/чернигов 

 

Державна судова адміністрація України 

 

Головне територіальне управління юстиції у 

Чернігівській області 

 

Чернігівський обласний центр зайнятості 

 

Головне управління Пенсійного фонду Україні в 

Чернігівській області 

 

Чернігівський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України 

 

Департамент кіберполіції Національної поліції України 

 
Чернігівська регіональна філія Державного 

підприємства «Центр державного земельного кадастру» 

 Чернігівський обласний військовий комісаріат 

 Чернігівський міський центр зайнятості 

 КЛПЗ  «Чернігівська центральна районна лікарня» 

 Лікарня №4 Чернігівської міської ради 

 Обласна КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня» 

 
Відділення Національної служби посередництва і 

примирення в Чернігівській області 

 

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк 

Аваль» 

http://rabota.ua/%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2


 

Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приват Банк» 

 

Відділення №464 АТ «УкрСиббанк» 

 

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк 

«Укргазбанк» 

 

ПАТ «Державний ощадний банк України» 

 

Комунальний заклад «Позашкільний навчальний 

заклад» Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем 

проживання» Чернігівської міської ради 

 

Молодіжний центр праці при Департаменті у справах 

сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації 

 

Тренажерний зал «GRADIENT» 

 ЧМ ГДСК «Антей» 

 
ФОП Павленко «Центр відновлення спини та суглобів 

«Да Вінчі» 

 ФОП Шегай І.В. «Оздоровчий комплекс «Еллада» 

 

Федерація рукопашного бою «ОКТАНТ» 

 

Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і 

спорту «Інваспорт» 

 
Дитячо-юнацька спортивна школа з веслування на 

байдарках і каное 

 Комплексна обласна ДЮСШ №1 

 КЛПЗ «Чернігівська міська лікарня №3 

 
Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Відродження» 

 
Комунальний лікувально-профілактичний заклад 

«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» 



 
ФОП Титаренко В.І. «Школа масажної майстерності та 

оздоровчих технологій» 

 
ЛКПЗ «Чернігівський обласний онкологічний 

диспансер» 

 

Чернігівський міський Центр туристсько-оздоровчої та 

виховної роботи з дітьми і молоддю 

 КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» 

 

ДЮСШ «Чернігів» 

 
КЛПЗ «Чернігівський обласний центр радіаційного 

захисту та оздоровлення населення» 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Електропривод» 

 

Державне підприємство Науково-виробничий комплекс 

«Прогрес» 

 

Державне підприємство «171 Чернігівський ремонтний 

завод» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Костал Україна» 

 Приватне підприємство «Левел Ап» 

 

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

 
Громадська організація центр медико-соціальної 

фізичної реабілітації «Інтеграція» 

 

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» 

 
КЗ «Городнянський навчально-реабілітаційний центр» 

Чернігівської міської ради 

 

ТОВ «Сівертекс» 



 

ПП «Витал-центр» 

 КПНЗ ДЮСШ «Атлет» Чернігівської міської ради 

 

ТОВ «ІНТРОБОТС» 

 ТОВ «Інформаційна безпека» 

 

ТОВ «НІК-Електроніка» 

 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській області 

 
Чернігівський літературно-меморіальний музей-

заповідник ім. М. Коцюбинського 

 

Туристична агенція «СтрукТур» 

 

 

ТОВ «ШИШКІНН СПА ГОТЕЛЬ» 

 

ТОВ «Нова-тур» ФОП Мазна А. Ю. 

 

ТОВ «ВАНБОКС» 

 ПАТ «ТЕРА» 

 

ПАТ «ЧеЗаРа» 

 ТОВ «РАПІД» 

 

ПрАТ «Чернігівський автозавод» 



 

ТОВ «Чернігівський ковальський завод» 

 

ТОВ «Український кардан» 

 

НВО «Група Компаній «Магр» 

 

 

Державний університет телекомунікацій 

 

ПП «Кіт і Пес» 

 

ТОВ «Компанія ВІВАТ» 

 

ПП НВТ «Коллар» 

 Приватне підприємство «АГАТІС-ЕРМ» 

 Приватне підприємство «ТРЕЙД АКВА СИСТЕМС» 

 «Єдиний волонтерський центр» 

 ТОВ «Дистрибуційні Мережі» 

 
Український державний науково-виробничий інститут 

зйомок міст та геоінформатики імені А.Шаха 

 
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхове 

агентство ПОЛІ СТРАХУВАННЯ» 

 

ПАТ «Продовольча компанія «Ясен» 

 

ПАТ «Діамантбанк» в м. Чернігові 

 ТОВ «Чернігів-Житлобудвест» 



 ТОВ «Десна Інвестбуд» 

 ТОВ «ПЕЛЕТДЕКОР» 

 ТОВ «Академ-Буд» 

 

Підприємство «Навчально-методичний центр» 

Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області 

 ТОВ «АШЕР» 

 

ПП «Інгресс Софт Технолоджі Ко» 

 ПП «Інгресс Сервіс» 

 ПП «Чернігів-ГЕО» 

 
ТОВ «Софт Індастрі» 

 

ТОВ «Поліський виробничо-експериментальний завод» 

 ТОВ «Крес-Систем» 

 
Державна бюджетна установа «Чернігівський 

регіональний центр інвестицій та розвитку» 

 Чернігівська філія ТОВ «Естаунд Коммерс» 

 ТОВ «ЧСЕУ № 430» 

 

ТОВ «Промінвестбуд-Славутич» 

 ТОВ «ФОЗБАС» 

 ПП «Чернігівагропроект» 

 

ПП «БудПласт-2» 

 Державне підприємство «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» 

 

ПП «Ардика» 



 ПП «Портал – М» 

 ПП Архітектурна майстерня «Аттік» 

 ПП «ПАФ Екотон» 

 ТОВ «Електропривод» 

 

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 

 

 

ПуАТ «Будіндустрія» 

 

 
ТОВ «Виробничо-торгова фірма «АВЕ САН» 

 

ТОВ «Порта УАН-Чернігів» 

 

ТОВ «Інтер Агро Імідж» 

 ТОВ «Сантайм Україна» 

 


