
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ  
 

БАЗИ ПРАКТИКИ   

освітньо-професійної програми «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» зі спеціальності 051 «ЕКОНОМІКА»  

(ОКР – бакалавр, магістр; станом на 30.06.2020 р.)  
№ Підприємство 

(установа, 
організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

Підприємства 

1 ТОВ Науково-
виробнича фірма 

«КОШ»  
 

19139500 1990   28.91 Виробництво машин і 
устатковання для металургії. 
 22.29 Виробництво інших 
виробів із пластмас. 
 23.70 Різання, оброблення 
та оздоблення 
декоративного та 
будівельного каменю. 
 46.19 Діяльність 
посередників у торгівлі 
товарами широкого 
асортименту.  
 46.90 Неспеціалізована 
оптова торгівля. 
 74.90 Інша професійна, 
наукова та технічна 
діяльність. 

Експорт та 
імпорт товарів. 

Надання 
суб'єктами 
зовнішньо-

економічної 
діяльності 

України послуг 
іноземним 
суб'єктам 

господарської 
діяльності. 

Посередницькі 
операції. 

 

49064,   
м. Дніпро,  
 пр.  Івана 
Мазепи,  

буд. 31, 
офіс. 11 

 

https://npf-
kosh.uaprom.net/ 
 

№ 15-16/11 
від  

25.09.2019 р. 
 

2 ТОВ Науково-
виробниче 

підприємство з 
іноземними 

31017014 2000  25.61 Оброблення металів 
та нанесення покриття на 
метали та ін. 
 24.20 Виробництво труб, 
порожнистих профілів і 

Експорт та 
імпорт товарів. 

 

49064, 
м. Дніпро,  
пр. Сергія 
Нігояна,  
буд. 68 

https://truboizolk
omplekt.uaprom.
net/ 
 

№ 15/11-18 
від  

03.02.2020 р. 
 
 

https://npf-kosh.uaprom.net/
https://npf-kosh.uaprom.net/
https://truboizolkomplekt.uaprom.net/
https://truboizolkomplekt.uaprom.net/
https://truboizolkomplekt.uaprom.net/


№ Підприємство 
(установа, 

організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

інвестиціями 
"УКРТРУБОІЗОЛ" 

 

фітингів зі сталі. 
 24.33 Холодне 
штампування та гнуття. 
 25.11 Виробництво 
будівельних металевих 
конструкцій і частин 
конструкцій та ін. 

 

3 ТОВ Науково-
виробниче 

підприємство 
«Поліпром»  

19155069 1992   46.90 Неспеціалізована 
оптова торгівля. 
 46.12 Діяльність 
посередників у торгівлі 
паливом, рудами, металами 
та промисловими хімічними 
речовинами. 
 46.69 Оптова торгівля 
іншими машинами й 
устаткованням. 
 46.75 Оптова торгівля 
хімічними продуктами. 
 46.76 Оптова торгівля 
іншими проміжними 
продуктами. 
 47.91 Роздрібна торгівля, 
що здійснюється фірмами 
поштового замовлення або 
через мережу інтернет. 
 73.20 Дослідження 
кон'юнктури ринку та 
виявлення громадської 
думки. 

Експорт та 
імпорт товарів. 
Посередницькі 

операції. 

49131, 
м. Дніпро, 

вул. Староко-
зацька, б. 5 

 

http://polyprom.com/ № 15/11-16  
від  

28.01.2020 р. 

 



№ Підприємство 
(установа, 

організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

4 ТОВ «Українська 
ливарна 
машина» 

(дочірня фірма 
холдингу "GUSS-

EX" Sp.zo.o 
(Польща)) 

37653656 2011  46.69 Оптова торгівля 
іншими машинами й 
устаткованням. 
 43.33 Покриття підлоги й 
облицювання стін. 
 46.14 Діяльність 
посередників у торгівлі 
машинами, промисловим 
устаткованням, суднами та 
літаками. 
 46.74 Оптова торгівля 
залізними виробами, 
водопровідним і 
опалювальним 
устаткованням і приладдям 
до нього. 
 70.22 Консультування з 
питань комерційної 
діяльності й керування та ін. 

Експорт та 
імпорт товарів. 
Посередницькі 

операції. 
 

49000, 
м. Дніпро,  

вул. 
Воскресенська,  

б. 30, офіс 26 

https://ukrlitmash.al
l.biz/ 

 
https://guss-
ex.com.pl 

 
 

№ 15/11-92 
від  

09.06.2020 р. 
 

5 ПП «Дніпро-
Інтерсталь» 

35740469 2008  46.72 Оптова торгівля 
металами та металевими 
рудами. 
 46.14 Діяльність 
посередників у торгівлі 
машинами, промисловим 
устаткованням, суднами та 
літаками. 
 46.61 Оптова торгівля 
сільськогосподарськими 
машинами й устаткованням. 

Експорт та 
імпорт товарів. 
Посередницькі 

операції. 

49000, 
м. Дніпро, вул. 

Акінфієва, 
буд.18,  

офіс 301 

 

 № 25-75 від 
22.01.2018 р. 

 

https://ukrlitmash.all.biz/
https://ukrlitmash.all.biz/


№ Підприємство 
(установа, 

організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

 46.62 Оптова торгівля 
верстатами. 

6 ТОВ  ФІРМА 
«Метал-Кур’єр» 

 

21857164 1995  46.90 Неспеціалізована 
оптова торгівля. 
 70.22 Консультування з 
питань комерційної 
діяльності й керування. 
 73.20 Дослідження 
кон'юнктури ринку та 
виявлення громадської 
думки та ін. 

Надання 
суб'єктами 

зовнішньоекон
омічної 

діяльності 
України послуг 

іноземним 
суб'єктам 

господарської 
діяльності. 

49070,  
м. Дніпро, 

вул. 
Короленка, 

буд. 8, офіс 5 

 

 № 24  від 
17.07.2019 р. 

 

7 ТОВ 
«Дніпровський 

завод 
спеціальних  

труб» 

33338597 2005  24.20 Виробництво труб, 
порожнистих профілів і фітингів 

зі сталі. 
 25.62 — Механічне 
оброблення металевих 
виробів. 
 46.19 — Діяльність 
посередників у торгівлі 
товарами широкого 
асортименту. 
 82.99 — Надання інших 
допоміжних комерційних 
послуг, н.в.і.у. 
 46.72 — Оптова торгівля 
металами та металевими 
рудами. 

Експорт та 
імпорт товарів. 
Посередницькі 

операції. 

с. Горянівське, 
Дніпропетров
ського р-ну, 
Дніпропет-

ровська обл., 
вул. 

Горянівська, 
б.1 

http://www.dzst.c
om.ua/ 

№ 25-76 від 
22.01.18 р. 

 



№ Підприємство 
(установа, 

організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

8 Приватне 
багатопрофільне 

підприємство 
«Економіка»   

20252943 

 
1993   13.92 Виробництво готових 

текстильних виробів, крім 
одягу. 
 14.12 Виробництво 
робочого одягу. 
 17.23 Виробництво 
паперових канцелярських 
виробів. 
 18.11 Друкування газет. 
 18.14 Брошурувально-
палітурна діяльність і 
надання пов'язаних із нею 
послуг. 
 58.11 Видання книг. 
 71.20 Технічні випробування 
та дослідження та ін. 

Експорт та 
імпорт товарів. 

 

49000, 
м. Дніпро, 

вул. Виконко-
мівська, 63/7 

 

 № 15-16/6 
від 

27.06.2019 р. 
 

Організації та установи 

9 Дніпропетровська 
обласна державна 

адміністрація,  
департамент 
економічного 

розвитку   
 

00022467 1999 84.11 Державне управління 
загального характеру. 

 49004, 
м. Дніпро, 

пр. Олександра 
Поля, 1 

https://adm.dp.g
ov.ua/ 

За окремими 
запитами   



№ Підприємство 
(установа, 

організація)      

Код 
ЄДРПОУ 

Рік 
реєстрації 

Види діяльності   
(за КВЕД) 

Види 
зовнішньо-

економічної  
діяльності 

Адреса 
Офіційний  

веб-сайт 

Реквізити 
угоди про 
співпрацю 

10 Дніпропетровська 
торгово-

промислова 
палата 

 

02944828 1998  94.11 Діяльність організацій 
промисловців і підприємців. 
 66.22 Діяльність страхових 
агентів і брокерів. 
 69.10 Діяльність у сфері 
права. 
 71.12 Діяльність у сфері 
інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг 
технічного консультування в 
цих сферах. 
 74.30 Надання послуг 
перекладу. 

Надання 
суб'єктами 
зовнішньо-

економічної 
діяльності 

України послуг 
іноземним 
суб'єктам 

господарської 
діяльності. 

Дніпро, вул. 
Шевченка, 4 

 

https://cci.dp.ua/ № 15/11-233 
від  

21.12.2019 р.  
За окремими 

запитами. 

11 Національна 
металургійна 

академія України 

02070766   85.42 Вища освіта. 
 72.19 Дослідження й 
експериментальні розробки 
у сфері інших природничих і 
технічних наук. 

Науково-
технічна, 
науково-

виробнича, 
навчальна та 

інша 
кооперація з 
іноземними 
суб'єктами 

господарської 
діяльності; 

навчання та 
підготовка 

спеціалістів на 
комерційній 

основі. 

49005,  
м. Дніпро, пр. 

Гагаріна, 4 

http://nmetau.ed
u.ua/ 

Угода не  
потрібна. 

 


