Провідні підприємства міста Кропивницького
Назва

Продукція, що виготовляється

Контакти

ПАТ по виробництву
сільськогосподарської
техніки "Ельворті"

посівна, ґрунтообробна техніка для
агропромислового комплексу, машини
для внесення добрив, зокрема посівні
комплекси та сівалки для посіву зернових
культур, сівалки для просапних культур,
культиватори і дискові знаряддя для
обробки ґрунту

Адреса: 25006, м. Кропивницький,
вул. Євгена Чикаленка, 1
Тел.: +38 (0522) 35 61 27
Факс: +38 (0522) 39 53 09
E-mail: office@redstar.kr.ua
Web: https://www.elvorti.com

ПрАТ "Гідросила ГРУП"

гідравлічні силові машини і компоненти
гідросистем, зокрема шестеренні
гідронасоси, аксіально-поршневі машини,
рукава високого тиску та з’єднувальна
апаратура

Адреса: 25002, м. Кропивницький,
вул. Братиславська, 5
Тел.: + 38 (0522) 39 16 30, 39 11 01
Факс: + 38 (0522) 39 14 95
E-mail: main@hydrosila.com
Web: www.hydrosila.com

ПАТ науково-виробниче
підприємство "Радій"

автоматизовані системи управління
технологічними процесами для атомних
електростанцій, інформаційно-керуючі
системи на базі FPGA для атомних
електростанцій і дослідницьких
реакторів, системи протипожежної
автоматики та відеоконтролю,
світлодіодні енергозберігаючі лампи
(світильники) для освітлення
автомобільних доріг, вулиць, площ,
парків, промислових територій і цехів,
автовокзалів, залізничних перонів,
платформ

Адреса: 25009, м. Кропивницький,
вул. Академіка Тамма, 29
Тел.: +38 (0522) 37 30 20
Факс: +38 (0522) 37 33 28
E-mail: inter.project@radiy.com
Web: www.radiy.com/ru/

QR-код

ПАТ "Кіровоградський
завод дозуючих автоматів"

ТОВ "Кіровоградський
інструментальний завод
"ЛЕЗО"

Кіровоградське учбововиробниче підприємство
Українського товариства
глухих (УВП УТОГ)

ТОВ "Прогрес-2010"

бетонозмішувальні установки та дозуюче
обладнання, зерносушарні комплекси,
пеллетні та твердопаливні котли,
виконує комплексні проекти по заміні
застарілого обладнання на заводах ЗБВ і
ДСК з урахуванням вимог замовника

Адреса: 25004, м. Кропивницький,
пров. Експериментальний, 2
Тел.: +38 (0522) 35 09 06
Факс: +38 (0522) 35 09 06
Моб.: +38 (067) 520 60 32
+38 (050) 488 83 48
E-mail: info@dozator.com.ua,
dozator@ukr.net
Web: www.dozator.com.ua
ливарні форми для деталей з кольорових Адреса: 25005, м. Кропивницький,
металів, модельної оснастки,
вул. Братиславська, 5
нестандартної технологічної оснастки,
Тел.: +38 (0522) 39 11 89
прес-форми для деталей з пластмас і
Факс: +38 (0522) 39 11 87
резини, штампи різноманітного
Моб.: +38 (050) 748 93 79,
призначення, унікальні складні деталі для +38 (050) 458 58 95
забезпечення основного виробництва
E-mail: kizlezo9@gmail.com
гідравлічних силових машин
Web: http://kizlezo.com.ua/
торгівельне обладнання з використанням Адреса: 25001, м. Кропивницький,
профільних труб, листового металу,
вул. Велика Пермська, 12
пластика та інших матеріалів, меблі для
Тел.: +38 (0522) 24 33 57
учбових та громадських закладів з
Моб.: +38 (095) 348 22 34,
металевих труб та ламінованого ДСП:
+38 (066) 554 55 90,
парти регульовані двохмісні та
+38 (050) 424 20 50,
одномісні, стільці учнівські, столи для
+38 (097) 047 61 51
викладачів, лавки
E-mail: utog.kh@ukr.net
Web: www.utog.uaprom.net
лако-фарбові матеріали, розчинники,
автотовари, допоміжні матеріали,
спеціальні матеріали промислового
призначення

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 209
Тел.: +38 (0522) 59 59 15
Е-mail: elena.yaroshevska@khimrezerv.ua
Web: http://khimrezerv.ua/content/7progres-2010

ТДВ "Інтерресурси"

меблевий щит, віконні конструкції, двері,
дерев'яні меблі, сходи, дошка підлоги,
конвектори, паливні брикети, дрова

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
вул. Дарвіна, 50
Тел./факс: +38 (0522) 56 10 33
Моб.: +38 (067) 520 05 75
Е-mail: info@bosco.ua
Web: http://interresources.com.ua

ТДВ "М'ясокомбінат
"Ятрань"

ковбасні вироби і м’ясні делікатеси

Адреса: 25005, м. Кропивницький,
вул. Братиславська, 82
Тел.: +38 (0522) 34 52 90, 34 52 91
Факс: +38 (0522) 34 53 11
E-mail: sekretar@yatran.com
Web: www.yatran.com

Підприємство об’єднання
громадян "Асоціація
підтримки вітчизняного
товаровиробника "Фірма
Ласка"

морозиво з натуральної високоякісної
сировини (ріжок, стаканчик, ескімо,
брикет, фруктовий лід, торт, вагове)

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 215
Тел.: +38 (0522) 56 73 95, 56 51 87
Факс: +38 (0522) 56 73 80
E-mail: office@laska.ua
Web: http://laska.ua

ТОВ "Кондитерська
фабрика "Східні ласощі"

халва соняшникова в асортименті з
натуральними наповнювачами, печиво
цукрове в асортименті, насіння
соняшнику смажене, козинак
соняшниковий, арахіс ваговий і
фасований

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
вул. Руслана Слободянюка, 215
Тел./факс: +38 (0522) 56 72 14
Моб.: +38 (050) 487 48 70,
+38 (050) 487 74 70
Е-mail: sales@halva-vs.com.ua,
vs@halva-vs.com.ua
Web: http://halva-vs.com.ua

ТОВ "Прод-Інвест"
(ТМ "Жорик-Обжорик")

кондитерські вироби (цукрове та затяжне
печиво, крекери, вафельні трубочки з
різноманітними наповнювачами, драже
тощо)

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
вул. Мурманська, 31-В
Тел.: +38 (0522) 30 14 66
Факс: +38 (0522) 27 45 63
E-mail: office@zhorik-obzhorik.ua
Web: http://zhorik-obzhorik.ua/index.html

ТОВ "Круп'яний тік"

зернові, зернобобові, олійні культури та
продукти їх перероблення

Адреса: 25014, м. Кропивницький,
просп. Інженерів, 11
Тел./факс: +38 (0522) 35 90 50
Е-mail: krupyaniytik@gmail.com
Web: http://khlibodar.com.ua

ПАТ "Кіровоградська
швейна фабрика
"Зорянка"

одяг (пальто, жакети, плащі, куртки
Адреса: 25015, м. Кропивницький,
зимові та демісезонні, сукні, юбки, брюки вул. Євгена Маланюка, 2
тощо)
Тел./факс: +38 (0522) 22 97 13,
24 26 28
Е-mail: zorynka.pat@gmail.com
Web: www.zoryanka.org.ua

ТОВ "Швейне
виробництво "Мрія Є"

текстильні вироби високої якості,
зокрема уніформа і спецодяг будь-якої
складності, ресторанний і готельний
текстиль, швейна продукція для масового
споживача

Адреса: 25006, м. Кропивницький,
вул. Можайського, 43
Тел./факс: +38 (0522) 27 95 21
Моб.: +38 (066) 102 14 11,
+38 (067) 415 55 98
Е-mail: office@mriyae.com.ua
Web: http://mriyae.com.ua

