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“Львівська політехніка”, Львівського національного університету імені Івана Франка 
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Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного 

університету імені  І.І. Мечникова, Одеського національного економічного 

університету, Одеської національної академії харчових технологій,  Всеукраїнської 

професійної громадської організації «Союз аудиторів України» в Одеській області 

(м.Одеса), Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
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