


Конотоп – один із сучасних промислових центрів України, який має
високорозвинений економічний потенціал та великий залізничний вузол.
Промисловий комплекс міста має значну питому вагу у реальному секторі економічної
діяльності, суттєво впливає на рівень і якість життя населення міста.

Провідними промисловими галузями є машинобудування та металообробка,
харчова і легка, будівельна та інші галузі промисловості.

Лідируючим по місту є галузь машинобудування. Яка в загальних обсягах
виробництва промислової продукції по місту має найбільшу питому вагу.





ДП «АВІАКОН» – сучасне, конкурентоспроможне підприємство,
авторитет якого відомий не тільки на території України, але і далеко за її
межами.

На сучасному етапі головними напрямками діяльності  є :
• капітально-відновлювальний ремонт, переобладнання та модернізація 

вертольотів Мі-17, Мі-8, Мі-24, Мі-35, Мі-26, Мі-2, усіх модифікацій;
• ремонт агрегатів вертолітного, приладного, спец- та радіоелектронного 

обладнання;
• дослідження технічного стану вертольотів в місцях, де вони експлуатуються;
• продовження міжремонтних ресурсів;
• антикорозійна обробка планеру  ЛА, фарбування поліуретановими емалями 

фірми «Дюпон»;
• виготовлення засклення вертольотів Мі всіх типів та модифікацій;
• виготовлення гумотехнічних виробів для агрегатів вертольоту;
• навчання та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу Замовника.

Якість виконання робіт та надійність відремонтованої авіатехніки
підтверджується наявністю у ДП «АВІАКОН» сертифікатів українських та
міжнародних Аерокосмічних стандартів ISO 9001-2000, AS/EN 9110.

Контактна інформація:

Адреса: ул. Рябошапка, 25,

м.Конотоп, Сумска обл.,

Україна, 41601

Телефони: +380 (5447) 6-61-00

+380 (5447) 3-21-99

Факс: +380 (5447) 6-61-02

E-mail: aviakon@konotop.net



Контактна інформація:

Адреса: ул.Вировська, 64, м.Конотоп,

Сумска обл., Україна, 41600

Телефон: +380(5447) 2-25-03
Факс : +380(5447) 2-31-07

E-mail: administration@motordetal.com.ua

«Мотордеталь-Конотоп» виробляє гільзи циліндрів по повному
замкнутому технологічному циклу, включаючи ливарне і механічне
виробництво:
• гільза циліндра для автотракторних ДВЗ з компресійним запалюванням;
• гільза циліндра для автотракторних ДВЗ з іскровим запалюванням;
• гільза (втулка) циліндру для тепловозних, суднових та стаціонарних

дізілей.

Виробництво відповідає вимогам міжнародного автомобільного
стандарту ISO/TS 16949:2009 та має сертифікат та стандарту ISO
9001:2008.

"Мотордеталь-Конотоп" пов'язують ділові відносини з споживачами в
більш ніж 30 країнах світу.

Найбільш великими країнами - споживачами продукції є - Німеччина,
Франція, Англія, США, Чехія, Польща, країни СНД.



Публічне акціонерне товариство "Конотопський арматурний завод" є
спеціалізованим підприємством з розробки та виробництва сталевої
трубопровідної арматури високого тиску, гирлового і фонтанного
обладнання для видобутку нафти і газу.

Особливу увагу ПАТ "Конотопський арматурний завод" приділяє якості
продукції, що випускається.

Розроблено та впроваджено систему менеджменту якості відповідно до
вимог Специфікації Американського Нафтового Інституту (API) на Програми
Якості для обладнання нафтової, нафтохімічної та газодобувної
промисловостей API Q1/ISO TS 29001 та вимогами міжнародного стандарту
ISO 9001:2008.

Підприємство сертифіковане і має ліцензію № 6А-0505 API на право
нанесення на продукцію Монограми АР1 при виробництві гирлового і
фонтанного обладнання.

Основними видами діяльності є виробництво апаратури стальної
трубопровідної, нафтогазопромислового обладнання та ковально-пресове
виробництво.

Контактна інформація:

Адреса: Україна, 41600, Сумська обл., 
м.Конотоп, ул. Вирівська, 60

Телефон: +38 (05447) 2-32-01
Факс: +38 (05447) 6-40-92

E-mail: office@kaz.com.ua



Контактна інформація:

Адреса: вул. Професійна, 40 , м. Конотоп, 

Сумська обл., Україна, 41600

Телефони:+38 (05447)6-03-17,

+38 (05447) 6-06-86
Факс: +38 (05447) 6-63-92

E-mail: kmz_konotop@mail.ru

Конотопський механічний завод є відокремленим структурним підрозділом Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства. Основний вид виробничої діяльності -
випуск деталей і вузлів для літаків, які збирають на Харківському авіазаводі, а також
виробництво засобів наземного обладнання, необхідного для обслуговування літаків.

Перелік послуг, надаваних Конотопським механічним заводом ХДАВП :
• токарне оброблення деталей діаметром до 1000 мм і довжиною 1500 мм;
• фрезерна обробка деталей на універсальному і вертикально-фрезерному обладнанні з ЧПУ 
розмірами до 1500 мм;
• кругло -, плоско-, бесцентро-шліфувальні роботи;
• термічна обробка деталей зі сталевих та алюмінієвих сплавів при температурах до 1000  
градусів С;
• розкрій матеріалу листового товщиною до 20мм і кола до 220мм в діаметрі;
• накатка різьби до М24 з кроком від 0.8 до 1.5;
• зварювально-складальні роботи з використанням ручного дугового електрозварювання і 
напівавтоматичного зварювання в середовищі вуглекислотного газу;
• виготовлення металоконструкцій різного ступеня складності;
• піскоструминне очищення виробів;
• виготовлення зубчастих коліс;
• виготовлення деталей будь-якої складності з власне матеріалу або матеріалу замовника за 
наданими кресленнями;
• перемотування електродвигунів змінного струму до 10 кВт.



Галузь виробництва КВЦ №130 – машинобудування, деревообробка.

Державне підприємство Конотопського виправного центру (№130) надає послуги
промисловим, бюджетним організаціям та приватним особам:

- розпилювання деревини на стрічкових пилорамах;
- виготовлення виробів з дерева та металу по індивідуальним замовленням;
- доставка вантажу вантажними автомобілями по області та Україні;
- послуги по ремонту кузова автомобілів;
- вантажно-розвантажувальні роботи;
- роботи по прибиранню території.
А також виготовляє вироби для продажу з металу та деревини.

Контактна інформація:

Адреса: вул. Батуринська, 2, м. 
Конотоп, Сумська область, 
Україна, 41600

Телефон: +38 (05447) 2-34-60
Факс: +38 (05447) 2-31-10

E-mail: dpkvc130@gmail.com



Контактна інформація:

Адреса: вул. Червонозаводська, 5, 

м.Конотоп, Сумська обл.,

Україна, 41600

Телефон: +38 (05447) 2-25-74
Факс: +38 (05447) 2-25-73

E-mail: kemz@inters.com.ua

ТОВ НВО «Червоний металіст» займається виробництвом
наступних видів продукції:
• апартура автоматизована;
• апаратура диспетчеризації, сигналізації і зв’язку;
• апаратура захисту і техніки безпеки;
• рудникове обладнання;
• свердла електричні гірничі, пускова і сполучна апаратура.



• ПАТ «Конотопм’ясо»

• ПрАТ «Конотопський
хлібокомбінат»

• ТОВ «Конотопський елеватор»



Контактна інформація:

Адреса: вул. Червонозаводська, 5, 

м. Конотоп, Сумська обл.,

Україна, 41600

Телефон: +38 (05447) 6-20-22
Факс: +38 (05447) 6-25-31

E-mail: konmjaso@SM.UKRTEL.NET

Виробництво та реалізація м’ясопродуктів, ковбасних виробів.

Основна продукція: яловичина, свинина, субпродукти, м’ясні
напівфабрикати, кісткова мука, жири тваринні харчові.



Контактна інформація:

Адреса: вул. Генерала Тхора, 99,

м. Конотоп, Сумська обл.,

Україна, 41600

Телефон: +380 (5447) 2-50-66
Факс: +38 (05447) 2-51-67

E-mail: office@konotop-elevator.com.ua

Надає послуги по прийманню, сушінню та зберіганню
зернових.



ПрАТ ”Конотопський хлiбокомбiнат” являє собою сучасне
пiдприємство Мiнiстерства агропромислового комплексу. Основнi
цехи: хлiбний, булочний, кондитерський. Основнi види продукцiї
пiдприємства: хлiбобулочнi вироби, в т.ч. хлiб, булки та здобнi
вироби, бараночнi, сухарi шкiльнi здобнi, сухарi панiровочнi,
кондитерськi вироби.

Контактна інформація:
Адреса: вул. Генерала Тхора, 104 , 

м. Конотоп, Сумська обл., 
Україна, 41600 

Телефон: +380 (5447) 6-67-78
Факс: +38 (05447) 6-11-90
E-mail: khk@list.ru



• Конотопське УВП УТОГ

• ТОВ Конотопський завод
«Буддеталь»

• ПАТ «Радуга»

• ТОВ «Конотопська міська
друкарня»

• ТОВ «Тара-сервіс»



Контактна інформація:

Адреса: вул.Сарнавська, 2, 

м.Конотоп, Сумська обл., 

Україна, 41600

Телефон: +380 (5447) 2-33-46
Факс: +38 (05447) 2-30-45

E-mail: uppkonotop@bigmir.net

Спеціалізується на виготовленні широкого асортименту
спецодягу, речового майна для Збройних сил України, костюмів
для спецпідрозділів, постільної білизни та інших товарів народного
споживання.

Для пріоритетного замовлення на підприємстві, пропонується
продукція високої якості, яка досягається завдяки наявності
високотехнологічного обладнання та працівників відповідної
кваліфікації.



Контактна інформація:

Адреса: вул.Парківська, 16,

м.Конотоп, Сумська обл., 

Україна, 41600

Телефон: +380 (5447) 6-33-02
Факс: +38 (05447) 6-33-40

E-mail: buddetal@mail.ru

Виробництво та реалізація сумішей бетонних,
залізо-бетонних виробів. Роздрібний продаж
щебню, піска, цемента, керамзита.



Контактна інформація:

Адреса: вул. Батуринська, 26, 

м. Конотоп, Сумська обл., 

Україна, 41600 

Телефон: +380 (5447) 2-33-73
Факс: +38 (05447) 2-53-96 

Випускає фарби акварельні медові,
фарби гуашеві, пластилін дитячий.



Контактна інформація:

Адреса: вул.Красногірська, 9 , 

м.Конотоп, Сумська обл., 

Україна, 41600

Телефон: +380 (5447) 2-33-67
Факс: +38 (05447) 2-50-22 

E-mail: facts@konotop.net

Газети, буклети, брошури, календарі, візитки,
вітальні адреси, грамоти, запрошення, цінники, бланки,
ксерокопія (формат А4, А3), ламінування,
переплетення, офсетний друк, оперативний друк на
різографі.



Виготовляє паперову та картонну тару,
упаковку з гофрокартону, які реалізує на
ринках України.

Контактна інформація:

Адреса: вул.Чехова, 2/14,

м. Конотоп, Сумська обл., 

Україна, 41600

Телефон: +380 (5447) 2-62-84
Факс: +38 (05447) 6-74-23  




