Перелік промислових підприємств Черкаської області
Підприємство

Адреса

Вид продукції

1

2
м. Черкаси
м. Черкаси, вул.
Різдвяна, 292
м.Черкаси, вул.
Сумгаїтська, 8/2

3

ПАТ «Черкаський автобус»
Дочірнє підприємство
«Автоскладальний завод № 2»
ПАТ «Автомобільна компанія
«Богдан Моторс»
ПАТ
«Черкаський приладобудівний
завод»

ДП НВК «Фотоприлад»
ТОВ «Компанія «Метал-Інвест»

ТОВ «Черкаси-елеватормаш»
ЗАТ «Еко-Азот»
ПАТ «Азот»
ТОВ «Черкаський лакофарбовий
завод «Аврора»

м. Черкаси, вул. 30 років
Перемоги, 5/1

м. Черкаси,
вул. Б.Вишневецького,
№ 85
м. Черкаси, проспект
Хіміків, 74
м. Черкаси, пр.Хіміків,
7а
м. Черкаси, вул.
Смілянська, № 2
м. Черкаси,
вул. Першотравнева, 72
м. Черкаси, вул.
Будіндустрії, № 3

ВАТ «Ватфарм»

м. Черкаси,
пр.Хіміків, № 66

ТОВ «Юрія-фарм»

м. Черкаси,
вул. Чехова, 213/1

ПАТ «Графія Україна»

м. Черкаси, вул.
Громова,
№2
м. Черкаси,
вул. Маршала
Красовського, № 19А
2

ТОВ «ММ Пекеджінг Україна»

1

Автобуси
Легкові та вантажні
автомобілі
Обігрівачі салону для
автобусів «Богдан»; послуги
з механічного оброблення
металевих виробів; прилади
електричні сигналізаційні
для захисту від крадіжки або
пожежі та апаратура подібна
для використання в будівлях;
електродвигуни та
генератори постійного
струму потужністю понад
37,5 Вт; електродвигуни
змінного струму однофазні
потужністю не більше
750 Вт.
Оптико-електронні прилади
Послуги з нанесення
покриттів металевих
методом занурення у розплав
металевий цинку або олова
Екструдери зернові,
підйомники двухстоячні
Добрива тваринного
походження
Аміак, мінеральні добрива,
іонообмінні смоли
Лакофарбові матеріали
Матеріали перев’язувальн і
кетгут, аптечки; тампони,
вата, марля
Лікарські засоби
Етикетки та ярлики з паперу
та картону з друкованим
текстом або зображенням
Етикетки та ярлики з паперу
та картону з друкованим
текстом або зображенням
3

АТЗТ «Черкаський шовковий
комбінат»

ПрАТ «Лавента»
ТОВ «Черкаський завод плитних
матеріалів»

м. Черкаси,
вул. В’ячеслава
Чорновола, № 170

м.Черкаси,
вул. Луценка,8
м. Черкаси
вул. Чигиринська, № 15

ТОВ «Завод теплоізодяційних
матеріалів «ТЕХНО» Корпорації
ТехноНИКОЛЬ
ТОВ «Черкаський завод
залізобетонних виробів»

м. Черкаси
вул. Різдвяна, 300

ТОВ «Завод «Буддеталь»

м. Черкаси
вул. Смілянська, 147

ЧФЗА «Новосвіт»

м. Черкаси,
вул. Б.Вишневецького,
18, к.99
м. Черкаси
вул. Гоголя, 285
м. Черкаси
вул. Громова, 142
м. Черкаси,
пр-кт Хіміків, 76

ПАТ «Черкасиобленерго»
ВАТ «Черкасигаз»
Відокремлений підрозділ
«Черкаська ТЕЦ» ВАТ
«Черкаське хімволокно»
ТОВ «Разек Черкаси»
ТОВ «Юджин ЛТД»

м. Черкаси,
вул. Громова, 169

ТОВ «Галєн-1»

Взуття
Виробництво фанери,
дерев'яних плит і панелей,
шпону
Теплоізоляційні матеріали
Елементи конструкцій збірні
для будівництва з цементу,
бетону або каменю
штучного.
Блоки та цегла з цементу,
бетону або каменю штучного
для будівництва.
Обладнання для малих ГЕС
Розподілення електроенергії
Розподілення газу
Виробництво електроенергії
та тепла

м.Черкаси,
просп. Хіміків, 74

Виробництво обладнання для
супермаркетів

м. Черкаси,

Вентилятори настільні,
підлогові, настінні, віконні,
стельові. або дахові з
електричним двигуном

вул. Одеська, 8

ПАТ «Ватутінський
комбінат вогнетривів»

Готові тканини із хімічних
волокон і ниток, змішаних
(незмішаних) волокон,
штучних і натуральних
волокон, в основному, або
виключно з бавовняними
волокнами

м. Ватуніне
м. Ватутіне,
вул. Індустріальне шосе,
3
м. Ватутіне,
вул. Кірова, 3а

Шамот різних марок
Виробництво паркету

м. Золотоноша
ПАТ «Золотоніський
машинобудівний завод ім.
Лепсе»
ПрАТ «Золотоніська
парфюмерно-косметична
фабрика»
1

м. Золотоноша,
вул. Шевченка,18

Обладнання для механізації
робіт в металургії

м. Золотоноша,
вул. Комунарівська, 14

Масла ефірні, жирні ,
парфюмерно-косметичні
вироби, духи, одеколони.

2

3

ТОВ «Парфюмерно-косметичне
виробництво «Золотоноша»
ТОВ «Магнітприлад»
ПАТ «Закордоненергокомплектбуд»
Філія «Канівська ГЕС» ПАТ
«Укргідроенерго»
ТОВ «Дукат-С»
ТОВ «Канів ПАК»
ТОВ «Ергопак»

м. Золотоноша,
вул. Заводска, 4а
м. Канів
м. Канів
вул. Леніна, 161
м. Канів, Лівий берег
м. Канів,
вул. Золотоніська, 1,
Канівська ГЕС
м. Канів, вул. Леніна,161
м.Канів,
вул. Федоренка, 25
м.Канів, вул. Леніна,
161/1

Парфюмерно – косметичні
вироби (туалетні води,
одеколони)
Електромагнітні прилади
Конструкції інші та їх
частини з металів чорних
Виробництво електроенергії
електростанціями
Пральні машини.
Гофротара
Товари домашнього вжитку
(пакети для сміття, губки
поролонові)

м. Сміла 0-233
ПАТ «Спектр-Сміла»
ВАТ «Смілянський
машинобудівний завод»

м. Сміла,
вул. Мазура, № 24
м. Сміла,
вул. Леніна, № 67

ПАТ «Науково- виробниче
підприємство «Смілянський
електромеханічний завод»

м. Сміла
вул. Коробейніка,1

ТОВ «Смілянська швейна
фабрика»

м.Сміла
вул. Перемоги, 39

Державне підприємство «Оризон
- Навігація»
Державне підприємство «Оризон
– Уніварсал»
Науково-виробниче ПП «ДАКЕлектропром»
ТОВ «Меблі –ЛІВС»
Приватне підприємство «Салон
«Сніжана»

м. Сміла,
вул. Мазура, № 24
м. Сміла,
вул. Мазура, № 24
м. Сміла,
пров. Амурський, 12
м. Сміла,
вул. Одеська, 2
м. Сміла,
вул. Свердлова, 53

ПрАТ «Тюмень-Медико-Сміла»

м. Сміла,
вул. Мазура, № 24/4

ВАТ «Смілянський завод
металевих виробів»
1

м. Сміла,
вул. Промислова,12
2

Меблева фурнітура , с/г
техніка та оброблення
металів.
Обладнання для підприємств
харчової, хімічної
промисловості та
залізничного транспорту
Вузли та деталі до
електричних двигунів і
генераторів, послуги з їх
ремонту
Швейні вироби
Супутникова навігаційна
апаратура споживачів СНС ,
прилади безпеки для ЖД
транспорту
Виробництво вагів електронних різного призначення,
поштове обладнання
Послуги з ремонту
електричних двигунів
М’які меблі
Верхній одяг
Шприци одноразового
застосування; системи для
вливання інфузійних
розчинів одноразового
застосування ПР-21.
Продукції з чорних та
кольорових металів
3

ТОВ «Смілянський ливарний
завод»
ТОВ
«Фірма «Технокомплекс»
ПАТ «Уманьферммаш»
ПрАТ «Технолог»
ТОВ «Уманська взуттєва
фабрика»
ВАТ «Завод «Мегомметр»
ПП «Газополімеркомплект»

м.Сміла,
вул. Київська, 22
м. Сміла,
вул. Перемоги, 39
м. Умань
м. Умань
вул. Енергетична, 21
м. Умань
вул. Мануїльського, 8
м. Умань
вул. Воїнів
Інтернаціоналістів, 1
м. Умань
вул. Радянська, 49
м. Умань
вул. Паризької комуни,
2/38

ПП «Швейна фабрика»

м. Умань
вул. Радянська, 44

ТОВ «РОСТ»

м. Умань
вул.Деревянка, 6
м. Умань
вул. Ленінської Іскри, 31
м.Умань,
вул..П.Комуни 2/38
м. Умань,
вул. Енергетична, 21

ПАТ «Вітаміни»
ПП «Світ вікон»
ПП «Уманський завод
залізобетонних виробів»
ТДВ «Хлистунівський завод
залізобетонних конструкцій»

Городищенський район
с. Хлистунівка,
вул. Свердлова, № 1

Послуги з лиття чавуну
сірого; послуги з лиття сталі
Марлеві маски, медичні
вироби
С/г техніка
Лікарські засоби
Заготовки верху взуття із
давальницької сировини
Електричні вимірювальні
прилади
Вироби санітарно-технічні та
їх частини, з металів чорних;
вироби санітарно-технічні та
їх частини, з алюмінію.
Швейні вироби
Виробництво цвяхів, гвинтів,
цинкування металовиробів.
Медичні препарати
Блоки дверні і віконні, з
пластмас
Блоки та цегла з цементу,
бетону або каменю штучного
для будівництва.
Елементи конструкцій збірні
для будівництва з цементу,
бетону або каменю штучного
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна

ПП «Цеглабуд»

м.Черкаси, вул.
Смілянська, 149, оф.7

Хлистунівське
кар’єроуправління
ДП «Управління промислових
підприємств адміністрації
залізничного транспорту
України»
ПП «Виробнича фірма «Міком»

с. Хлистунівка,
вул. Котовського

Гранітна щебенева продукція

с.Мліїв,
вул. Леніна, 104

Обробка деревини: бруски,
планки, фризи для
паркетного або дерев’яного
покриття підлоги

ТОВ «Укрсейф»

Драбівський район 0-238
смт. Шрамківка,
вул.. Васильченка, 73

ТОВ «Шрамківський цегельний
завод»

смт. Шрамківка,
вул.. Пролетарська, № 1а

Сейфи для зберігання
грошей, зброї, шафи
металеві, замки
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна

1

2

3

ТОВ «Етуаль-Метал»
Драбівське колективне
підприємство «Агропромбуд»
ТОВ «Відродження»
ТОВ «Постачсервіс»
ПП «Будтехсервіс»
ДП «Жашківмаши»
ВАТ НВП «Більшовик»
ТОВ Виробничо- комерційна
фірма «Майстер А»
ТОВ «Жашків райагробуд»

Гельмязівське колективне
підприємство «Будівельник»
ТОВ «Кам’янський
машинобудівний завод»
ТОВ «Галукс»

ПАТ «Промінь»

Філія «Єрківський спецкар'єр»
Дчп «Черкаський облавтодор»
ВАТ «Державна акціонерна
компанія «Автомобільні дороги
України»
ВАТ «Стеблівська бавовняна
прядильно-ткацька фабрика»
ПАТ ВО «Восход»

с-ще ДрабовеБарятинське,
вул. Заводська, 2
смт Драбів,
вул. Гагаріна, 75
Жашківський район
м. Жашків
вул. Пархоменко, № 114
м. Жашків,
вул. Макаренка, 4
м. Жашків,
вул. Перемоги, 19
м. Жашків
вул. Маслозаводська,
№3
м.Жашків,
вул.Перемоги, 2
м. Жашків,
вул. Перемоги,4

Золотоніський район
с. Гельмязів,
вул. Гайдара, 34
Кам’янський район
м. Кам’янка,
вул.. Леніна, 40
м. Кам'янка,
вул. Леніна, 39
Катеринопільський район
смт Єрки,
вул. Звенигородська, 1

смт Єрки,
вул. Радянська, №2

К-Шевченківський район
смт. Стеблів,
вул. Нечуя-Левицького,
78
м. КорсуньШевченківський,
вул. Костомарова, 26

Конструкції збірні будівельні
з чавуну чи сталі
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Спецодяг
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Обладнання для гумотехнічних заводів та шинних
комбінатів
Товари швейного
виробництва
Деревина хвойних порід;
двері та їх коробки та
пороги, з деревини; цегла
неводне-тривка керамічна
будівельна
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Насоси шестеренні
Пиломатеріали

Розпушувачі та
культиватори; борони
дискові;
сільськогосподарські інші
машини.
Гранітна щебенева продукція

Пряжа бавовняна
Машини для обробітку та
культивації грунту

ПАТ «Корсунь-Шевченківський
верстатобудівний завод
ім.Б.Хмельницького»

м. КорсуньШевченківський,
вул. Чапаєва, 83

Виготовлення
деревообробних
верстатів

1

2

3

ЗАТ «Скіф»
ДП Гранкарєр «Сівач» ЗАТ
«Сівач»
ЗАТ «Корсунь-Шевченківська
швейна фабрика»
ЗАТ «Украгровибухпром»
ТОВ «КОРІС АМ»

Філія ПрАТ «Фірма АПЕКС»
Корсунь-Шевченківський
завод будівельних матеріалів
ТОВ «Корсунь-Шевченківський
цегельний завод»
ПАТ «Дашуківські бентоніти»
ТОВ «Інфоазот»

м. КорсуньШевченківський,
вул.1 Травня, 4
м. КорнсуньШевченківський,
урочище «Сівач»
м. КорсуньШевченківський,
вул. Шевченка, 42
м. КорсуньШевченківський,
вул. Комарова, 3
смт. Стеблів,
вул. Чіковані, 26
м.КорсуньШевченківський,
вул.Чапаєва, 129
м.КорсуньШевченківський,
вул. Ковпака, 2
Лисянський район
с. Дашуківка
смт Лисянка, 37

Маньківський район
ТОВ «Дрім Мей Керс»
смт Маньківка,
вул. Малиновського, 1
Монастирищенський район
ТОВ Монастирищенська
м. Монастирище,
виробничо-впроваджувальна
вул. Леніна, 3
фірма «Енергетик»
ПАТ «Монастирищенський
м. Монастирище,
ордена Трудового Червоного
вул. Леніна, 122
прапора Машинобудівний завод»
ПАТ «Монфарм»

м. Монастирище,
вул. Заводська, 8

ТОВ «Кераміка Монастирища»

м. Монастирище,
вул. Леніна, 171
м.Монастирище,
вул. Леніна, 122-Б

ТОВ «Сфера-Плюс»

ПАТ «Малобузуківський
гранітний кар’єр»
ТОВ «Тальнівський щебеневий
завод»
ПрАТ «Світ меблів – Україна»
1

Смілянський район
С.Малий Бузуків,
вул.Шевченка 1
Тальнівський район
м.Тальне,
вул. Робітнича, 1
Уманський район
с. Паланка
вул. Леніна,10
2

Виготовлення засобів
індивідуального захисту
Щебенева продукція
Робочий одяг
Вибухові роботи
Обробка дерева:
виробництво дубової та
ясеневої масивної
дошки, паркет
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Бентонітова продукція
Амiак у водному розчин
М’які іграшки
Парові та водогрійні котли,
транспортабельні котельні
установки
Парові та водогрійні котли,
обладнання допоміжне
Виробництво пігулок,капсул,
спиртових розчинів,
супозиторіїв
Цегла невогнетривка
керамічна будівельна
Послуги з друкування безпосередньо на пластику, склі,
металі, деревині та кераміці
Щебінь фракційний
Нерудні матеріали,в.т.ч
щебінь
Корпусні меблі.
3

ТОВ «Уманський
гранкар’єр»
Підприємство Старобабанівської
виправної колонії № 92
управління Держдепартаменту
України з питань виконання
покарань у Черкаській області
ТОВ «Сернік І КО»

ТОВ «Укртрансдизель»

ВАТ «Руськаполянський
меблевий комбінат»
ТОВ «Імпрес»
Дочірнє підприємство
«Черкаситорф» Державного
підприємства «Київторф»
ТОВ «Арка-Плюс»
ТОВ «Пластхім»

Виробничо-торговельна фірма
«Вікторія»

с. Піківець,
вул. Уманська , № 154
с .Старі Бабани,
вул. Шевченка

Юридична адреса:
с.Собківка, в. Садова, 17
Поштова адреса:
м. Умань, Ленінградське
шосе, 2А
Христинівський район
м. Христинівка,
вул. Пушкіна, 2А
Черкаський район
с. Руська Поляна,
вул. Чигирина, № 111
с. Червона Слобода,
вул Жовтнева, № 5а
смт. Ірдинь,
вул. Леніна, № 2
с. Червона Слобода,
вул. Першотравнева,
№ 71
с. Червона Слобода,
вул. Лозова, 3
Чигиринський район
м. Чигирин,
вул.. Радянська, № 44

Щебінь, камінь бутовий
Граніт бутовий, щебінь,
бруківка, камінь бутовий

Цегла невогнетривка
керамічна будівельна

Ремонт і технічне
обслуговування
транспортних засобів
М’які стільці, письмові та
комп’ютерні столи,
журнальні столики
Самоклеюча етикетка
Видобування торфу.
Виготовлення торфобрикетів
Метало-пластикові вироби
(вікна, двері)
Бутлi, пляшки, флакони,
фляги та вироби подібні для
тран-спортування або
пакування товарів.
Швейні вироби та взуття

ТОВ «АнВа»

м. Чигирин,
вул.Б. Хмельницького, 3

Швейні вироби та взуття

ТОВ «Чигиринський
фурнітурний завод « Київського
ПАТ «Металофурнітурного
підприємства «Текстемп»
ТОВ «Ал-Ді»

м. Чигирин,
вул. Чапаєва, 258

Метало-фурнітурні вироби

м. Чигирин,
вул. Кирова, № 164-д

Сумки та шкіряні вироби

м.Чигирин,
вул. Паризької комуни,
245

Речі постільні, одяг

ПрАТ «Галант-12»

ПрАТ «Торгівельнопромисловий консорпціум
«Юніком»
1

Чорнобаївський район
с.Іркліїв,
вул. Прикордонна, 3
2

Кузови для причепів,
напівпричепів та інших
транспортних засобів, що не
мають двигунів.
3

ТОВ «Шполянська меблева
фабрика»
ТОВ «Оріон-Гласс»
ТОВ «Васильківський цегельний
завод»

Шполянський район
м. Шпола,
вул. Леніна, № 43а

Меблі

м. Шпола,
вул. Леніна,139

Безпечне скло

Юридична адреса:
с.Васильків
Поштова адреса:
м.Черкаси, вул.
Смілянська, 149, оф.7

Цегла невогнетривка
керамічна будівельна

