КІРОВОГРАДЩИНА – ВАЖЛИВИЙ ЦЕНТР СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ ТА ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Промисловість Кіровоградської області представлена широким спектром виробництва
майже усіх провідних галузей.
Основу промислового сектору регіону складають понад 150 потужних підприємств різних форм
власності.

Підприємствами промисловості Кіровоградської області забезпечується значна частина
промислової продукції, яка виробляється в Україні, зокрема:
90,5% - установок гідравлічних;

88,5% - сівалок;

30,5% - розпушувачів та культиваторів;

24,8% - причепів та напівпричепів;

12% - олії соняшникової нерафінованої; 8,6% - ковбасних виробів; 3,5% - цукру.

Продукція підприємств промисловості області відома в Україні і далеко за її межами.
Підприємства області мають зовнішньоторговельні зв’язки із більш ніж 100 країнами світу.
Основу експорту становить продукція:
жири та олії тваринного або рослинного походження (32% у загальному обсязі експорту
продукції);
продукти рослинного походження (25,7%);
машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (17,1%).
Провідні підприємства-експортери області:
ПАТ "Ельворті" – провідне підприємство України з виробництва сільськогосподарської техніки
(сівалки - 80%), екскаватори-навантажувачі "ELEX", які за своїми технічними характеристиками
та рівнем комфорту не поступаються імпортним аналогам. Підприємство працює над
виведенням на ринок ЄС сільгоспмашин, які розроблені спеціально під вимоги європейських
аграріїв;

ПрАТ "Металит" - сучасний завод з лиття з сірого високоміцного чавуну, обладнання якого
сертифіковане за європейськими стандартами;

ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Радій" - виробник систем управління та захисту
атомних електростанцій, які сертифіковані міжнародною системою менеджменту якості та
відповідають вимогам ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. Підприємство отримало сертифікат
відповідності контролера безпеки на базі ПЛИС (FSC) RadICS, що відповідає вимогам стандарту
МЕК 61508:2010, частин 1-7, та дає можливість використовувати логотип функціональної безпеки;

ПАТ "Гідросила" – єдиний в Україні виробник гідравліки для тракторів, комбайнів,
сільськогосподарських, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин. У 2017 році відкрито
представництво ТОВ "Hydrosila EU" для оптового продажу гідравлічних силових машин
торгової марки "Гідросила" на території ЄС (м.Вроцлав, Польща);

ТОВ "ПТУ "Віра Сервіс Інтермаш" – виробничий комплекс по розробці та виготовленню
підйомно-транспортного обладнання, виготовлено багатофункціональну металоформу
протяжністю 18 метрів (Б 1800) для виготовлення автодорожніх напружено-армірованних балок,
та мостовий двохбалочний кран вантажопідіймальністю 5 т і довжиною прольоту 22,5 метра;

ТДВ "М´ясокомбінат "Ятрань" - м’ясопереробне підприємство з повним циклом переробки.

Впроваджена система управління безпечністю харчових продуктів НАССР - ДСТУ ISO
22000:2005; ISO / TS 22002- 1: 2009/ PAS 220: 2008. Нагороджено відзнакою AUDIT of SALES за
зайняте перше місце за результатами дослідження системи продажу м'ясопереробної
промисловості України-2017;

ПП "Віктор і К" (ТМ "Королівський смак"), ПАТ "Кіровоградолія", ТОВ "Придніпровський
олійноекстракційний завод", ТОВ "Аграрні інвестиції 2012",
ТОВ "ОЕЗ "ГрадОлія", найпотужніші в олієжировій галузі, мають сучасні лінії екстракції олії, що забезпечують
належну глибину переробки сировини олійних культур;

ТОВ "Протеїн-Продакшн" - завод повної переробки сої потужністю 45 тис.т зберігання та
270 тис.т переробки сировини. Друге місце в Україні за обсягами виробництва. Впроваджена
система управління безпечністю харчових продуктів НАССР та система управління якістю за
ДСТУ ISO 9001-2001.

Місцевими органами виконавчої влади проводиться робота по створенню сприятливих умов
для розвитку підприємств промисловості в області. Для цього забезпечується:
тісна співпраця із Кіровоградською регіональною торгово-промисловою палатою (веб-сайт
http://www.chamber.kr.ua);
сприяння в організації та проведенні щорічної Міжнародної агропромислової виставки
"АгроЕкспо" (веб-сайт: https://www.ukragroexpo.com/;

всебічне сприяння потенційним інвесторам в отриманні всіх дозвільно-погоджувальних
документів та вирішенні інших організаційних заходів для реалізації інвестиційних проектів на
території області. Перелік вільних виробничих приміщень і земельних ділянок, які пропонуються
під реалізацію інвестиційних проектів, розміщено у рубриці "Інвестиційні пропозиції і
можливості" цього веб-порталу.

