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ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

Вищий навчальний заклад освіти ІV рівня акре-
дитації, який здійснює підготовку фахівців за освіт-
ньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, 
магістр за 21 спеціальністю. 

До складу університету входять: 6 факультетів, 24 
кафедри, Кропивницький інженерний коледж, Світло-
водський політехнічний коледж, Центр заочної та дис-
танційної освіти, науково-технічна бібліотека, Центр 
довузівської підготовки, Інформаційно-обчислюваль-
ний центр, вузол “INTERNET”, Центр підготовки фахівців 
для зарубіжних країн.

Основні напрямки діяльності:
підготовка фахівців для машинобудівної галузі, бу-

дівництва, сільського господарства та інших, в тому чис-
лі для зарубіжних країн; 

перепідготовка спеціалістів для здобуття другої ви-
щої освіти.

Контактна інформація:
25030, Україна, м. Кропивницький, 
проспект Університетський, 8.
Телефони:
Тел.: (0522) 55-92-34 
Факс: (0522) 55-92-53
e-mail: rektor@kntu.kr.ua
URL: www.kntu.kr.ua
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ТОВ 
«Завод дозуючих автоматів»

Завод виробляє дозуюче обладнання, яке працює на 
принципі тензометричного зважування матеріалів. 

Виконує комплексні проекти по заміні застарілого 
обладнання на заводах ЗБВ і ДСК з урахуванням вимог 
замовника. 

Управління комплексом дозування і приготування 
бетонних сумішей здійснюється із застосуванням сучас-
них контролерів і персональних промислових комп’ю-

Науково-виробниче 
підприємство (НВП) 

«Радій» 

Енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та 
освітлювальні системи (енергозберігаючі світлодіодні 
світильники для зовнішнього та внутрішнього освітлен-
ня, їх компоненти).

Контактна інформація:
м. Кропивицький, 
вул. Героїв України, 29
Телефони:
(050) 341-03-03, 
(068) 343-97-39, 
(063)129-38-93
Сайт: www.radiy.com
www.td-radiy.com
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Контактна інформація:
25004 м. Кропивницький, 
пров. Експериментальний, 2
Тел./факс (0522) 35-09-06  
e-maіl: dozator@ukr.net
сайт: www.dozator.com.ua

терів в автоматичному режимі з реєстрацією процесів 
дозування, видачі бетонних сумішей і витрат матеріалів 
за необхідний період часу. 

Останнім часом завод освоїв зерносушильне облад-
нання яке  працює на соломі та дровах, що є заміною 
дорогому газу, і котли, яки працюють на альтернатив-
них видах палива

ТОВ «Фірма «Каллісто»  

Продаж, ремонт, обслуговування:
- опалювальної та водогрійної техніки;
- систем опалення;
- фіскальної  та банківської техніки;
- комп’ютерної техніки.
Продаж, ремонт, обслуговування та повірка лічиль-

ників тепла.
Контактна інформація:
25006, м.Кропивницький, 
вул. Велика Перспективна, 7
Телефони:
тел.моб. (066)136-16-33,
тел.моб. (067)520-58-88
Сайт: kallisto.prom.ua
           kallisto.com.ua
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ТОВ «ДП СВ Альтера 
Кiровоград»

Електротехніка та автоматика

Контактна інформація:
25001, м. Кропивницький, 
вул. Можайського, 43, оф. 5
Телефони:
тел./факс:(0522)33-93-44
тел.:(0522)27-31-43
тел.моб.:(068)461-89-80, 
                 (066)331-12-51
e-mail: kirovograd@svaltera.ua
Сайт:  www.svaltera.ua

Магазин «Тепло»

Інфрачервоні обігрівачі,  термосберігаюча плівка,  
електроопалення,  терморегулятори, вікна, балкони, 
міжкімнатні двері, секційні ворота, захисні ролети, жа-
люзі

Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 26. 
Телефони:
тел.моб (095) 002-30-18, 
тел.моб (097) 45-60-120, 
(067) 170-17-22 
Сайт: venecia.in.ua
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ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА»

Енергозберігаючі обігрівачі: металокерамічні: на-
стінні, стельові, «Теплий плінтус», дизайнерські з ма-
люнками handmade, дизайнерські з фотодруком;

Керамогранітні: настінні, підлогові
Контактна інформація:
25006, м. Кропивницький, 
вул. Шульгіних, 10/14
Телефони: (0522) 27-82-79
моб.тел. (099) 027-20-98, 
                 (067) 251-92-45
e-mail: info@uden-s.ua
www.uden-s.ua

ТОВ 
«Гранд-Інформ»

Офіційний дилер торгівельних марок «OCTOPUS»  та 
«Altek» в Кіровоградській області. 

Продаж, технічна підтримка та післяпродажний 
сервіс повітряних теплових насосів торгівельної марки 
«OCTOPUS». 

Продаж обладнання для сонячних електростанцій 
торгівельної марки «Altek», монтаж станцій, підклю-
чення до мереж, «Зелений тариф». 

Землевпорядні, геодезичні та землеоціночні роботи.                                                                    
Контактна інформація:
м. Кропивницький,
вул. Віктора Чміленка 61
Телефони:
(0522) 22-27-14, 
тел.моб (093) 750-64-90. 
e-mail : elektroauto@ukr. net.
Сайт:  www.octopus.ua
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Магазин «ЖАРОК»

Твердопаливны котли всих видів, газове, електичне 
опалення. Все для опалення та водопостачання.

Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Соборна, 34/32.
Телефони: 
(050)561-14-54, 
(067)867-85-39,
(050)829-42-96
https://www.facebook.com ЖАРОК

ТОВ «Енергетика 
майбутнього»

Сонячні електростанції (дахові, трекерні), геліоси-
стеми. Монтаж, сервісне обслуговування, оформлення 
«зеленого» тарифу.

Контактна інформація:
25015, Кропивницький, 
вул. Єгорова, 40
Телефони:
Відділ продажу: (099) 680-80-74 
                               (068) 530-25-16
Технічна підтримка: 
(099) 680-80-75; 
(068) 530-25-15, 
(099) 680-80-74 
http://energyfuture.com.ua
https://www.facebook.com
/energyfutureua
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ПП «Світло-Так»

Сонячні електростанції, сонячні колектори (геліо-
системи), автономне вуличне освітлення,  комплексні 
пропозиції для опалення, гарячого водопостачання та                              
резервного електроживлення, енергозберігаюче елек-
троопалення, світлодіодне (LED) освітлення, продаж та 
монтаж обладнання.

Контактна інформація:
моб.тел. (050)522-37-21, 
                 (067)592-48-03
e-mail: svitlo.tak@gmail.com
Сайт: svitlo-tak.com

ПП «Аллегро-опт»

Елементи живлення, світлодіодна продукція (лам-
пи, світильники, прожектори), комп’ютерна периферія, 
фото папір, CD/DVD диски. 

Контактна інформація:
м. Кропивницкий, 
вул.Преображенская 76        
Телефони:
(0522) 24-53-77
моб.тел. (099) 452-53-60, 
                 (097) 228-86-93    
е-mail: info@videx.ua
Менеджер з продажу:  
videx_opt@ukr.net
Сайт: http://videx.ua/
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ТОВ «Глобал 
Лайтінг Солюшинз»

Світлодіодна продукція торгових брендів MAXUS, 
VIDEX, Vela, Light Offer, Eurolamp, LEDLIFE, Feron та ін-
ших.

Індивідуальні замовлення на професійний розраху-
нок, підбір необхідного обладнання для заміни освіт-
лення в програмі DIALux.

Металопластикові вікна, інфрачервоні конвектори 
та альтернативна енергетика (сонячні електростанції, 
геліоконвектори, теплові насоси під ключ).

Контактна інформація:
25006, м. Кропивницький, 
вул. Чорновола, 20. 
Телефони:
LED освітлення 
(095) 875-28-88, (097) 795-59-97, 
(063) 899-94-29, (050) 588-36-24
Вікна, двері та конвектори 
(095) 074-11-16, (097) 457-85-80, 
(096) 923-29-35, (050) 501-96-77
Альтернативна енергетика 
(066) 321-64-39, (067) 520-01-88, 
(0522) 27-39-92
e-mail: G.L.S.kr.ua@gmail.com

Салон світлотехніки 
«Галерея Світла»

Основні види продукції: люстри, LED люстри, LED па-
нелі, LED  лампи, звичайні лампи, LED стрічка, настіль-
ні лампи, торшери, бра, паркове освітлення, розетки, 
вимикачі, провід, промислове освітлення, електрофур-
нітура, декор.
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Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Велика Перспективна 84 
(приміщення ДОСААФ)
Телефони:
(0522)-35-00-53; 
(098) 308-24-34; (066) 025-21-07
вул. Яновського, 104-Л
(службовий вхід до критого  ринку, 
з вул. Комарова)
(0522)-27-26-81, 095 891-88-39
e-mail: magazings1@gmail.com
сайт: https://vk.com/gallerylight

Виїзд спеціаліста на об’єкт. 
Працює сервісний центр по ремонту всіх освітлю-

вальних приладів. Виїзд майстра.
Працюємо в Кропивницькому та по всій території 

України.

ТОВ  «ПСВ Груп»

Виготовлення - продаж - монтаж металопластикових 
вікон, дверей, ролет; 

продаж та монтаж гаражних воріт, автоматика для 
гаражних воріт;

продаж і монтаж металевих дверей.

Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Мурманська, 47
Телефони:
Роздрібні компанії: (050) 458-38-38; 
(050)457-82-82; (050) 458-32-32.
Дилерський відділ: (050) 457-40-38
Сайт:   http://psv-group.com.ua/ 
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ФОП Письмений 
Андрій Вікторович

Термофасадні панелі (поліфасад) для утеплення бу-
динків, полістиролбетонні блоки, гіпсові 3D панелі.

Комплекс теплоизоляции ТермоРон Фасад: тепла 
штукатурка, рідка теплоізоляція,

Термопанелі, тепла стяжка.
Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Леваневського, 2-а
Телефони:
(050) 626-86-17, (096) 351-59-50
e-mail : mail@teplo-dom.org.ua  
сайт: www.teplo-dom.org.ua  

ТОВ
«Європроджект-Центр»

Італьянські твердопаливні котли та каміни 

Контактна інформація:
Телефон:
(050) 453-07-06
e-mail : mirodveri@gmail.com
http://europrogect.com.ua

ПАТ «Імперія-С»
Виробництво пелет з лузги соняшника

Контактна інформація:
25001, м. Кропивницький, 
вул. Велика Пермська,88
Телефон : (0522) 24-34-45;
e-mail: imperia1863@rambler.ru
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ФОП Чорна 
Юлія Євгеніївна  

Електровелосипеди, електромопеди, електроквадро-
цикли, квадроцикли, мотоцикли, мопеди та скутера.

Контактна інформація:
тел.: (097)508-42-52, (066)390-23-42 
сайт: http://moto-fire.com.ua

Приватне акціонерне 
товариство 

«Кіровоград-Авто» 

Модельний ряд автомобілів КІА, Chevrolet, ZAZ, 
Chery, Lada, а також їх гарантійне та післягарантійне об-
слуговування, яке проводиться на найкращому облад-
нанні виробників зі світовим ім`ям та з використанням 
високоякісних матеріалів та комплектуючих.

На території підприємства функціонує  стіл замов-
лень, сертифікована СТО, спеціалізований магазин за-
пасних частин 

Контактна інформація:
м. Кропивницький, 
вул. Генерала Родимцева, 123
Телефони:
Автосалон: (0522) 35-63-68, (0522) 35-63-72
Стіл замовлень: (0522) 32-20-31
Відділ запасних частин: (0522) 22-58-29
Сайт: www.kirovograd-avto.ukravto.ua
Facebook: www.facebook.com/kirovogradavto.ua
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Тойота Центр Кіровоград 
«Мотор-Олві» 

Тойота Центр Кіровоград «Мотор-Олві» — офіційний 
представник з продажу та технічного обслуговування авто-
мобілів маркі Toyota в Кіровоградському регіоні розпочав 
свою роботу з листопада 2007 року. Підприємство є 3С -цен-
тром- має власний автосалон, сучасну сервісну станцію та 
склад  запчастин.

Мета  роботи Тойота Центр Кіровоград «Мотор-Олві» - 
підтримання позитивного іміджу бренда Тoyota як лідера 
автомобільного ринку, а один з головних принципів коман-
ди –уважне та відповідальне ставлення до всіх побажань 
клієнтів щодо вибору, покупки та обслуговування авто-
мобілів.

Девіз: «Якість гарантує тільки лідер!»
Контактна інформація: 
Тойота Центр Кіровоград «Мотор-Олві» 
25031, м. Кропивницький, проспект Університетский, 3а 
Тел.: +38 (0522) 36-04-10. СТО тел.: +38 (0522) 36-04-12
сайт: www.motor-olvi.toyota.ua

Компанія 
«АУКЦІОН ЕКСПОРТ УКРАЇНА» 

Контактна інформація: 
69091, Україна, Запоріжжя, бул. Шевченка, 65
Телефони: (68) 284-7777; (63) 284-7777; (61) 289-0574
e-mail: info@auctionexport.com.ua; salon@auctionexport.com.ua
                          сайт: www.auctionexport.com.ua

– це cалон ELECTRIC CARS, що реалізує електричні авто та 
завжди має в наявності на майданчику понад 20 електромобілів, 
та сайт WWW.AUCTIONEXPORT.COM.UA, що дозволяє знайти, 
купити, оформити та організувати доставку будь-якого авто з 
Північної Америки.

Компанія надає повний спектр послуг з питань замовлення, 
придбання, доставки, розмитнення та реєстрації будь-яких авто-
мобілів.

«АУКЦІОН ЕКСПОРТ УКРАЇНА» — бізнес, вартий вашої довіри!


