
Промислові підприємства міста Хмельницького 

№ 

з/п 
Назва підприємства Вид діяльності Адреса Телефон Web-сайт 

Машинобудівна промисловість 

1.  ДП "Новатор" 

виробництво та ремонт виробів 

військового призначення, авіаційної 

апаратури, виробництво лічильників 

газу, води, електроенергії, виробів 

медичного призначення, телевізійної 

техніки 

вул. Тернопільська, 17 2-10-74 www.novator-tm.com 

2.  ПАТ "Укрелектроапарат" 
виробництво трансформаторів 

електричних 
вул. Чорновола, 120 78-84-14 www.uea.com.ua 

3.  ТОВ "Трансформатор сервіс" 
виробництво трансформаторів 

електричних 
прс. Миру, 101 Б 72-01-20 www.transf.com.ua 

4.  ТОВ "Укрелком ЛТД" виробництво трансформаторів вул. Пілотська, 77 Б 70-49-49 www.ukrelcom.com 

5.  ТОВ "Валон - А" 
виробництво трансформаторних 

підстанцій 
вул. Гарнізонна, 9 74-46-72 www.valon-a.org 

6.  ПВКФ "Бджілка" 
виробництво прес-форми для 

термопластавтоматів 
вул. 3-тя Нова, 70/1 78-51-82 www.gesal.com.ua 

7.  ТОВ "Полімермаш" 
ремонт і модернізація 

термопластавтоматів 
вул. Курчатова, 6/5 55-14-25 www.termoplastavtomat.com 

8.  ТОВ "Тін-Імпекс" 
виробництво алюмінієвих ливарних 

сплавів 
вул. Курчатова, 120 А 78-43-05 www.tinimpex.com/ru 

9.  ТОВ "Європа - Експорт плюс" виробництво ливарних сплавів  вул. Чорновола, 88 78-40-08 www.europaexportplus.com 

10.  
Хмельницька філія  

ТОВ "Арсенал-центр" 

виробництво металевих будівельних 

конструкції 
вул. Курчатова, 8 65-78-68 www.arsenal-center.com.ua 

11.  ТОВ "СтильАрт.УА" 
виробництво металевих будівельних 

конструкції 
вул. Трудова, 6/1 А 71-67-12 

www.steelartua.stroika.biz.ua 
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12.  ТОВ "Валдер" 
виробництво бетонозмішувального 

обладнання 
вул. Курчатова, 8 71-85-41 www.walder-ltd.com 

13.  ПАТ "Термопластавтомат" 
виробництво машин і устаткування 

загального призначення 
вул. Курчатова, 8 72-00-40  

14.  ТОВ "Укрелектрокомплект" 
виробництво електророзподільної та 

контрольної апаратури 
вул. Молодіжна, 26 78-80-58  

15.  ПАТ завод "Нева" 
виробництво електричних побутових 

приладів 
вул. Курчатова, 6 55-04-23 www.zavodneva.prom.ua 

16.  ТОВ "Проскурів - термо" 
виробництво апаратів для опалення та 

гарячого водопостачання 
вул. Курчатова, 8/10 А 78-38-87 www.proskuriv-termo.com.ua 

17.  ПАТ завод "Темп" 

виробництво металопродукції 

виробничо-технічного призначення, 

сільськогосподарська техніка 
прс. Миру, 99/101 63-00-27 www.temp-mash.com.ua 

18.  ТОВ "Дювельсдорф Україна" 
виробництво сільськогосподарської 

техніки 
вул. Курчатова, 8/4 Е 71-85-07 www.duevelsdorf.com.ua 

19.  ТОВ "Р.І.Н.О" 
виробництво сільськогосподарської 

техніки 
вул. Чорновола, 88 72-00-82 www.tov-rino.com.ua 

20.  ПАТ завод "Строммашина" 

виробництво обладнання технологічної 

лінії для заводів по виробництву цегли, 

обладнання для первинної переробки 

льону 

прс. Миру, 42 63-86-53 www.strommash.pat.ua 

21.  ТОВ "Компанія Укрінтек" 

виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та 

навігації 

вул. Трудова, 9 72-05-04  

22.  
ПАТ "Хмельницький завод КПУ 

"Пригма - Прес" 

проектування та виробництво 

устаткування для виготовлення виробів 

з дроту 
вул. Правди, 6 72-05-89 www.prigma.km.ua 

 

23.  
ПрАТ по технічній експлуатації і 

сервісу молочного обладнання 

"Тесмо-М" 

виробництво, експлуатація і сервіс 

молочного обладнання 
вул. Кооперативна, 3/1 55-12-24 www.tesmo-m.com.ua 

http://www.zavodneva.prom.ua/
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24.  ТОВ НВФ "Адвісмаш" 
виробництво запасних частин до 

обладнання цукрової промисловості 
вул. Чорновола, 88 70-22-45 www.advismash.com.ua 

25.  ТОВ "Нейл" 
виробництво цвяхів європейських 

стандартів 
вул. Красовського, 64 72-00-74 www.uk.nail.com.ua 

26.  ТОВ "Санте" виробництво причепів вул. Тернопільська, 13 67-09-58 www.santey.com.ua 

Виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів 

27.  ТОВ "ТД "Хмельницькхліб" виробництво хлібобулочних виробів вул. Тернопільська, 8 2-25-33 
www.stiomi.ygo.ru 

 

28.  
ДП агрофірми "Проскурів" фірма 

"Проскурів-хліб" 
виробництво хлібобулочних виробів вул. Старицького, 1 63-34-44  

29.  ТОВ "ТМ Насолода" виробництво кондитерських виробів вул. Курчатова, 6/5 78-38-04 www.nasoloda.com.ua 

30.  
ТОВ "Хмельницька кондитерська 

фабрика "Кондфіл" 
виробництво кондитерських виробів вул. Шевченка, 69 78-53-48  

31.  ТОВ "Хмельницький зернопродукт" виробництво круп вул. Заводська, 53 76-50-39  

32.  
ПрАТ "Хмельницька макаронна 

фабрика" 
виробництво макаронних виробів 

вул. М. Кропивницького, 

7 
78-92-67 www.taya.com.ua 

33.  ПрАТ "Маслосирбаза" 
виробництво молока та молочних 

продуктів 
вул. Кооперативна, 3 55-13-03 www.msb.km.ua/ru 

34.  ТОВ "Проскурів - Агро" виробництво м’ясних виробів вул. Красовського, 6 74-07-08 www.delikates.com.ua 

35.  ТОВ "Проскурівм’ясо" виробництво м’ясопродуктів вул. Верейського, 45/3 2-04-13 www.proskuriv.com.ua 

36.  ТОВ "Продінвест" виробництво рибопродуктів вул. Гарнізонна, 6 А 74-95-91  

37.  ТОВ "Інтерпродсервіс" виробництво риби та рибопродуктів вул. Тупикова, 1 78-40-78 www.interprodservice.com 

38.  ПП "Балтіка" виробництво риби та рибопродуктів вул. Красовського, 6 74-04-04  

39.  
ПАТ "Хмельницький обласний 

пивзавод" 
виробництво пива вул. Чорновола, 24 78-42-31 www.khmelpyvo.com 
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40.  ПП "Рудпол" 
виробництво мінеральних вод та інших 

безалкогольних напоїв 
вул. Кам’янецька, 257 2-04-33  

41.  
ТОВ "Хмельницька універсальна 

компанія“ 

виробництво мінеральних вод та інших 

безалкогольних напоїв 
вул. Козацька, 55 70-04-85  

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

42.  ТОВ "Взутекс" виробництво взуття прс. Миру, 69 78-96-60  

43.  
КП "Хмельницька фабрика 

індивідуального пошиття взуття" 
виробництво взуття вул. Володимирська, 74 79-56-31  

44.  МПП "Схід" виробництво взуття вул. Трудова, 5/3 78-50-01  

45.  ТОВ "Літма" виробництво взуття вул. Чорновола, 174/6 74-85-93 www.litma.com.ua 

46.  ПП "Гофра" виробництво взуття вул. Курчатова, 8/8 Б 78-39-98 www.gofra.org.ua 

47.  ПП "Кредо" виробництво взуття прс. Миру, 69 71-51-54 www.top-kredo.com.ua 

48.  ПП "Ніке" виробництво одягу вул. Гагаріна, 37/2 71-49-59  

49.  ПВКП "Авіню" виробництво одягу вул. П. Мирного, 25 77-33-52  

50.  ПП "Леон-стиль" виробництво одягу вул. Чорновола, 174/8 71-27-06  

51.  ТОВ "Хмельничанка" виробництво одягу вул. Кам’янецька, 173 72-01-32 www.luxik.com.ua 

52.  ПП "Афродіта - Альфа" виробництво верхнього одягу 
вул. Паркова, 6/1,  

кв. 45 
79-46-03  

53.  ТОВ "Хмельницьклегпром-плюс" виробництво швейних виробів вул. С. Бандери , 28 71-03-80 www.kmlegprom.com 

54.  ТОВ ТПП "Універсал" виробництво швейних виробів вул. Правди, 6/1 76-24-24 www.universal-ua.com 

55.  ПФ "Імунітет" виробництво трикотажних виробів вул. Будівельників, 22/1 55-17-13  

56.  ТОВ "Карат" 
виробництво килимів та килимових 

виробів 
вул. Чорновола, 88/8 74-65-65 www.karatcarpet.com 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

http://www.litma.com.ua/
http://www.luxik.com.ua/
http://www.karatcarpet.com/


57.  ТДВ "Хмельницькзалізобетон" виробництво будівельних матеріалів вул. Чорновола, 31 64-43-96 www.hzb.com.ua 

58.  
КП "Хмельницький комбінат 

будівельних матеріалів" 
виробництво будівельних матеріалів вул. Курчатова, 16 55-15-32 - 

59.  ТОВ "Будкомплект" виробництво будівельних матеріалів 
вул. М. Кропивницького,  

3 
63-23-47 www.budkomplekt.in.ua 

60.  ТОВ "Будматеріал" виробництво будівельних матеріалів вул. Міцкевича, 33 78-37-04  

61.  
Хмельницький підрозділ ТОВ 

"Завод гідроарматури" 
виробництво будівельних матеріалів вул. Курчатова, 118 66-36-66 www.gidroprom.com.ua 

62.  ПФ "Вуд" 
виробництво дерев'яних будівельних 

конструкції та столярних виробів 
вул. Тернопільська, 19 72-58-00 www.parket-wood.com 

63.  ПТ "Листопад" 
виробництво дерев'яних будівельних 

конструкції та столярних виробів 
прс. Миру, 69 78-96-69  

64.  ТОВ "Деймос" 

виробництво інших дерев'яних 

будівельних конструкцій і столярних 

виробів 

вул. Курчатова, 8/1 78-39-50 www.khmelnitskiy.info/dejmos 

65.  ТОВ "Мрія Забудовника" 
виробництво будівельних виробів з 

пластмас 
вул. Чорновола, 31/1 64-32-47 www.mz.km.ua 

66.  ПП "Гринь" 
виробництво будівельних виробів із 

пластмас 
вул. Пілотська, 77/5 78-35-35  

67.  ПП "Віконні системи ЕМ" 
виробництво будівельних виробів із 

пластмас 
вул. Гарнізонна, 26 А 64-60-17 www.wsem.com.ua 

68.  ПП "Нові технології" 
виробництво будівельних виробів із 

пластмас 
вул. Лікарняна, 3/1 75-22-18  

69.  ТОВ "Веснянка" виробництво метало пластикових вікон вул. Шевченка, 55 70-05-10 www.vesnyanka.com.ua 

70.  ПНВП "Корпускула" 
виробництво добавок до будівельних 

сумішей, металопластикових вікон 
вул. Кам’янецька, 161 66-50-74  

http://www.hzb.com.ua/
http://www.budkomplekt.in.ua/
http://www.vesnyanka.com.ua/


71.  
ПрАТ видавництво "Поділля" 

Корпоративне підприємство ДАК 

"Укрвидавтополіграфія" 

видавнича справа пр. Миру, 59 63-13-37  

72.  ПАВФ "Інтрада" виробництво поліграфічної продукції вул. Курчатова, 6 70-20-56 - 

73.  ТОВ "Тріада-М" виробництво поліграфічної продукції вул. Грушевського, 39 78-76-76 www.triada-m.com 

74.  ТОВ "Ена ЛТД" виробництво поліграфічної продукції 
вул. Героїв Майдану, 

54 
76-37-87  

75.  ПП "Приватна друкарня" виробництво поліграфічної продукції 
вул. Тернопільська, 

17/2 А 
72-53-43  

76.  ТОВ "Поліграфіст - 2" 
виробництво картонної упаковки та 

поліграфічної продукції 
вул. Курчатова, 8 72-00-50 www.poligrafist.com 

77.  ТОВ "Грасс" 
виробництво гофрованого картону, 

паперової та картонної тари 
вул. Довженка, 4/7 74-99-10  

78.  ПрАТ виробнича компанія "Ера" 
виробництво тари та упаковки, 

транспортні послуги 
вул. Трудова, 6/2 63-08-28 www.vk-era.km.ua 

79.  ТОВ "СНЕ.Т" 
виробництво фарб, лаків і подібної 

продукції, друкарської фарби та мастик 

вул. Тернопільська, 

17/2 А 
72-53-43  

80.  
ТДВ Управління виробничо-

технологічної комплектації 

"Хмельницькбуд" 

виробництво металевих виробів, оптова 

торгівля металопрокатом 
вул. Курчатова, 117 55-13-37  

81.  
ТДВ "Хмельницький завод 

будівельних матеріалів" 
виробництво цегли керамічної вул. Кам’янецька, 161 2-12-56  

82.  

Відокремлений підрозділ ДТ ГО 

"Південно-Західна залізниця" 

Хмельницький завод 

залізобетонних конструкцій 

функціонування інфраструктури 

залізничного транспорту 
вул. Курчатова, 108 55-12-78  

83.  ТОВ НВП "Віднова" 

ремонт і технічне обслуговування машин 

і устаткування промислового 

призначення 

вул. Гагаріна, 35 76-48-32  

http://www.poligrafist.com/


Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

84.  МКП "Хмельницькводоканал" забір, очищення та постачання води вул. Водопровідна, 75 78-75-01 www.water.km.ua 

85.  МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" 

енергопостачання, постачання пари, 

гарячої води та кондиційованого 

повітря 

вул. Пересипкіна, 5 70-06-35 www.teplo.km.ua 

86.  КП "Південно-Західні тепломережі" 

енергопостачання, постачання пари, 

гарячої води та кондиційованого 

повітря 

вул. Курчатова, 17/1 78-39-04 www.pivzahteplo.com 

87.  ХКП "Спецкомунтранс" 
збирання, оброблення та видалення 

безпечних відходів 
вул. Толстого, 1 2-13-94 www.skt.km.ua 

88.  
ПАТ по газопостачанню та газифікації 

"Хмельницькгаз" 
газопостачання та газифікація пр. Миру, 41 71-22-20 www.kmgas.com.ua 

89.  ПАТ "Хмельницькобленерго" енергопостачання вул. Храновського, 11 А 78-78-59 www.hoe.com.ua 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

90.  ТОВ "Полі-пак" 
виробництво інших виробів із 

пластмас 
вул. Заводська, 34/3 70-28-00 www.pol-pak.uaprom.net 

91.  ТОВ "Агротехмаш" 
виробництво пластмас у первинних 

формах 
вул. Толбухіна, 4 76-43-24  

92.  ТОВ "Сиріус Екстружен" 
виробництво преформ та стретч-

плівки 
вул. Пілотська, 20 70-21-41 www.sirius-extrusion.com 

93.  ТОВ "Екопласт" 
виробництво товарів із полімерних 

матеріалів 
вул. Зарічанська, 5/3 71-66-05 - 

Інші галузі промисловості 

94.  ПАТ "Втормет" відновлення відсортованих відходів вул. Курчатова, 109 78-43-61  

95.  
ДП "Хмельницький державний центр 

науки, інновацій та інформатизації" 

дослідження й експериментальні 

розробки у сфері інших 

природничих і технічних наук 

вул. Свободи, 36 65-03-54 www.cntei.com 

http://www.teplo.km.ua/
http://www.skt.km.ua/
http://www.kmgas.com.ua/
http://www.hoe.com.ua/
http://www.sirius-extrusion.com/


96.  ТОВ "Побутрадіотехніка" 

ремонт і технічне обслуговування 

машин і устаткування 

промислового призначення 

вул. Прибузька, 3 76-27-75  

97.  
Хмельницьке учбово-виробниче 

підприємство Українського товариства 

сліпих "УТОС" 

виробництво канцелярської 

продукції 
вул. Будівельників, 22 66-34-73  

98.  ТОВ "Каскад-Холод ЛТД" 

виробництво промислового 

холодильного та вентиляційного 

устаткування 

вул. Виговського, 4 76-32-52 www.kaskad-xolod-

ltd.uaprom.net 

99.  
Державне експериментальне протезно-

ортопедичне підприємство 

виробництво протезно-

ортопедичної продукції 
вул. Чорновола, 159/1 64-73-78 www.protez.km.ua 

100.  ТОВ "Металсервіс" 

демонтаж (розбирання) машин і 

устаткування, відновлення 

відсортованих відходів 

вул. Чорновола, 41/2 64-41-05  

 

 

 


