Адреси електронної пошти, сайтів ЗП (ПТ)О
станом на 16.09.2020
№
з/п

ЗП(ПТ)О

Електронна пошта

Адреса сайту

м.Дніпро
Дніпровський регіональний
центр професійно-технічної
освіти
2. ПТУ-2
3. Дніпровське вище професійне
училище будівництва
4. ПТУ-6
5. Дніпровський центр
професійно-технічної освіти
6. Придніпровський професійний
ліцей
7. ВПУ-17
8. Дніпровський центр підготовки
і перепідготовки робітничих
кадрів туристичного сервісу
9. Міжрегіональне вище
професійне училище з
поліграфії та інформаційних
технологій
10. ВПУ-55
11. Дніпровський професійний
залізничний ліцей
12. Дніпровський центр
професійної освіти

1.

drcpto2@gmail.com

http://drcpto.org.ua

ptu-2dp@ukr.net

www.ptu2.dp.ua

5dvpub@ukr.net

http://www.dvpub.dp.ua

ptu6_dp@ukr.net

www.ptu6.ho.ua

dneprnvc@ukr.net

http://dnvcpprmgz.org.ua/

prplicey@meta.ua

https://sites.google.com/view/prydnpl/

osvita@vpu17.dp.ua

http://www.vpu17.dp.ua/

dnzdcptots@ukr.net

http://www.centr-tur.com/

mvpupit_direkcija@ua.fm,
mvpupit_uch.chast@ua.fm

http://www.center-polygraph.org.ua

vpu55@vpu55.dp.ua

www.vpu55.dp.ua

dpzl@ukr.net

http://dpzl.dp.ua/

derg.dcpo@gmail.com

http://www.dcpo.dp.ua/

м.Кам’янське

13.
14.
15.

16.

Кам'янський центр підготовки
та перепідготовки робітничих
кадрів
Кам'янське вище професійне
училище
Кам'янський центр підготовки
та перепідготовки робітничих
кадрів будівництва і
автотранспорту
Кам'янський професійний ліцей

17. Західно-Донбаський
18.
19.
20.
21.

професійний ліцей м.Павлоград
Зеленодольський професійний
ліцей Апостоловский р-н
Нікопольський центр
професійної освіти
Синельниківський професійний
ліцей
Першотравенський гірничий
ліцей

dptnz_kcpprk@ukr.net

http://ptnz-dcpprk.dp.ua/

dndz_vpu@ua.fm

http://dvpu.dp.ua/

kcpprkba@ukr.net

http://www.dcpprkba.dp.ua/

dndz_prof.licey@i.ua
Іншіміста

https://kpl.dp.ua/

zdpl2015@meta.ua

http://zdpl.site/

zpl16zel@ukr.net

http://www.zelzpl.ucoz.ua

nika.ncpo@gmail.com

http://ncpo.klasna.com/

spl38@ukr.net

https://spl-38.wixsite.com/spl-38

dptnz-pgl@ukr.net

http://dptnz-pgl.at.ua/

№
з/п

ЗП(ПТ)О

22. Тернівський професійний
23.
24.
25.
26.

гірничий ліцей
Нікопольський професійний
ліцей
ПТУ-48, м. Новомосковськ
Покровський центр підготовки і
перепідготовки робітничих
кадрів
Марганецький професійний
ліцей м. Марганець

Електронна пошта

Адреса сайту

tpgl@i.ua

http://www.tpgl.org.ua/

NPL-42@ukr.net

http://nikopolproflicey.com.ua/

ptu48@i.ua

http://ptu48.ucoz.ua

dptnz_optu@ukr.net

http://dptnz-optu.wix.com/dptnzoptu

marganets_ptu@ukr.net

http://marganets-proflyceum.dp.sch.in.ua/

м. Кривий Ріг

27. Міжрегіональний

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

центр
професійної
перепідготовки
звільнених
в
запас
військовослужбовців
Центр
підготовки
та
перепідготовки
робітничих
кадрів № 1
Криворізький
навчальновиробничий центр
Криворізький центр підготовки
та перепідготовки робітничих
кадрів будівельної галузі
Криворізький професійний
гірничо-електромеханічний
ліцей
Криворізький професійний
гірничо-технологічний ліцей
Криворізький професійний
гірничо-металургійний ліцей
Криворізький професійний
будівельний ліцей
Інгулецький професійний ліцей
Криворізький центр
професійної освіти з металургії
та машинобудування
Криворізький професійний
транспортно-металургійний
ліцей
Криворізький центр
професійної освіти робітничих
кадрів торгівлі та ресторанного
сервісу
Криворізький професійний
ліцей

40. ПТУ-71, Криничанський р-н
41.
ПТУ-74,Васильківський р-н

mcppv@i.ua

cpprk1kr@gmail.com

pty7.knvc@ukr.net
centrkrog14@ukr.net

pty-29@ukr.net

www.mcppv.ho.ua

http://cpprk.com/
http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua
https://www.facebook.com/budcentr14/

http://kpgeml.ho.ua/

kpgtl@ukr.net

http://www.kpgtl.dp.ua/

kpgml2009@ukr.net

http://kpgml.freevar.com/

kpblicey@ukr.net

www.kpbl.ucoz.ua

dnzipl@ukr.net

http://ptu44.at.ua/

dnz-kcpomm@ukr.net

kptml-46@ukr.net

https://kptml.at.ua/

ptu_62@ukr.net

http://kcporktrs.at.ua/

kpl–dp@ukr.net

http://kpl-66.at.ua/

Сільськірайони
ptuschorsk71@gmail.com
ptu74.2018@gmail.com,
ptu74@i.uа

https://ptu71.klasna.com/
http://sptu74.at.ua/

№
з/п

ЗП(ПТ)О

Електронна пошта

Адреса сайту

Покровський р-н
ПТУ-76,
Межiвський р-н
Західно - Дніпровський центр
профтехосвіти П'ятихатський рн (77)
Томаківський професійний
аграрний ліцей (78)
ПТУ-79, Петриківський р-н

vpu752015@gmail.com

http://vpu-75.at.ua/

mptu76d@gmail.com,
ptu76@online.ua

http://dptnzmptu.at.ua/news/?page1

zdcpto@gmail.com

http://gvpl.at.ua/

tpal78@i.ua

http://www.tpal.com.ua/

ptu-79@ukr.net

http://ptu79.in.ua/

vycheslav-81ptu@i.ua

http://ptu81.at.ua/

42. ВПУ-75,
43.
44.
45.

46.
47. ПТУ-81, Юр’ївський р-н
48. Солонянський професійний
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

dptnz.spal84@gmail.com
http://spal.at.ua/
аграрний ліцей (84)
Апостолівський центр
підготовки та перепідготовки
acpprk_85@ukr.net
http://www.acpprk85.in.ua/
робочих кадрів(85)
Софіївський професійний ліцей
sofpl@ukr.net
https://sofprof.at.ua/
(87)
ptu-88@meta.ua
http://magptu-88.ucoz.ua/
ПТУ-88, Магдалинівський р-н
Царичанский аграрний
професійний ліцей
dptnzcapl@gmail.com
http://capl.net.ua/
Царичанський р-н (89)
Перещепинський професійний
ліцей, Новомосковський р-н
ppl_92@ukr.net
http://ppl.ucoz.org/
(92)
Навчальні центри при установах виконання покарань
Солонянський навчальний
suc_21@ukr.net
центр № 21
Жовтоводський навчальний
jnc-26@ukr.net
центр № 26
Кам'янецький навчальний центр
dndznc34@ua.fm
№ 34
knc-80@ukr.net
Криворізький навчальний
центр№ 80
Синельниківський навчальний
snc94@online.ua,
центр № 94
snc-94@i.ua

