
 

 

Штутман Павло Леонідович 

 

Павло Штутман народився 10 січня                    

1962 року у місті Кіровограді.                                       

В 1984 році закінчив Кіровоградський 

інститут сільськогосподарського 

машинобудування і в цьому ж році 

розпочав трудову діяльність на 

Білоцерківському заводі сільгосп-

машинобудування на посаді інженера-

конструктора. З 1986 року по 1994 рік 

працював інженером-конструктором                      

у виробничому об’єднанні „Друкмаш”,                    

на заводі гідравлічних силових машин 

„Гідросила”, начальником виробничого 

відділу центру науково-технічної                  

творчості Кіровоградського інституту 

сільськогосподарського машинобудування,  

директором товариства з обмеженою відповідальністю „Піраміс”. У 1994 році 

Штутман П.Л. заснував акціонерне товариство  закритого типу  „Гідрокомплект”, 

яке з часом було розділене на товариства „Ельворті Груп” та „Гідросила Груп”.                 

На сьогодні Павло Леонідович є головою Наглядових рад цих підприємств.                        

У 2013 році за ініціативи Штутмана П.Л. засновано ливарний завод „Металит”,                  

за рівнем технологічного оснащення якому не має аналогів в Україні.  

До складу товариств „Ельворті Груп” та „Гідросила Груп” входять сучасні 

машинобудівні підприємства України. Їх продукція відповідає вимогам системи 

менеджменту якості та успішно реалізується не тільки в Україні, а й в країнах 

Європи та Азії.  

Павло Леонідович багато зусиль прикладає для розвитку та іміджу рідного 

міста. Яскравим прикладом цього є започаткована ним міжнародна 

агропромислова виставка „AGROEXPO”, яка входить в десятку найбільших 

агропромислових виставок Європи. Завдяки їй наше місто знане далеко за межами 

України як промисловий та аграрний центр.  

Також Штутман П.Л. опікується питаннями підготовки кваліфікованих 

фахівців для місцевої промисловості. За його підтримки і сприяння                                      

у місті Кропивницькому засновано економіко-технологічний інститут                                

імені Роберта Ельворті. Це єдиний вищий навчальний заклад Кіровоградської 

області,  де запроваджено принципи дуальної освіти. 

Нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ та ІІ ступенів (2009, 2016), 

Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004), Почесною відзнакою 

Кіровоградської області „Честь і слава Кіровоградщини” (2011),                           

відзнакою виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” 

ІІ та І ступенів (2005, 2017). Заслужений працівник промисловості України (2004). 

Рішенням Кропивницької міської ради 07 вересня 2021 року                   

Штутману Павлу Леонідовичу присвоєно звання „Почесний громадянин                        

міста Кропивницького”. 


