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виконаних за 2008-2018 роки
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1

Назва проекту
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102-05

Очисні споруди потужністю 8 тис. м3/добу ЗАТ «Комплекс
Агромарс» в с. Гаврилівка, Вишгородського р-ну, Київської обл.

52-06

Робочий проект електропостачання бази УПТК по вул. Кутузова
в м. Бровари, Київської обл.

134-06

Розширення міського сміттєзвалища в м. Сміла

166-06

Реконструкція виробничої зони бригади № 1 по вирощуванню
курчат-бройлерів на 270 тис. птахомісць ДП «Перемога Нова» в
с. Свідівок, Черкаського р-ну

212-06

Бригади по вирощуванню курчат-бройлерів на 640 тис. птахомісць ВТФ «Миронівська» в с. Ліпляве Канівського р-ну

21-07

Бригади по вирощуванню курчат-бройлерів № 8…№ 13 по
640 тис. птахомісць птахофабрики «Миронівська» в с. Козарівка,
Канівського р-ну

111-07

Реконструкція житлового будинку під адміністративний корпус
відділення пробірного контролю ЦК ППК по вул. Франка, 81 в
м. Черкаси

120-07

Реконструкція бази відпочинку «Рось» в с. Виграїв, КорсуньШевченківського р-ну

190-07

Реконструкція цеху по виробництву комбікормів ТОВ «Птахофабрика «Орловецька» в с. Орловець, Городищенського р-ну

238-07

Інкубатор на 32 млн. курчат в рік ТОВ «Інкуба» в с. Петрушки,
Корсунь-Шевченківського р-ну

266-07

Бригади по вирощуванню курчат-бройлерів № 14...№ 20 по
640 тис. птахомісць птахофабрики «Миронівська» в с. Степанці,
Канівського р-ну

3-08

Робочий проект цеху по переробці насіння ріпаку з елеватором
на 30 тис. тон зерна в с. Антипівка, Золотоніського р-ну

83-08

Рабочий проект расширения производственных мощностей
кукурузокалибровочного завода ООО «Черлис» в с. Белозорье,
Черкасского р-на

76-08

Розподільчий пункт = 10 кВ «Центральне» з кабельними лініями
в м. Черкаси, вул. Гоголя, 285

94-08

Реконструкція очисних споруд в м. Чигирин

104-08

Свинотоварний комплекс із закінченим виробничим циклом
(середньорічне поголів'я 54 тис. голів) з виходом 84700 голів на
рік ТОВ «СП «Золотоніське» в с. Піщане, Золотоніського р-ну

133-08

Лінія сушки зерна ДП «Косарський спиртозавод» в с. Косарі,
Кам'янського р-ну
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162-08

Рабочий проект реконструкции бывшей МТФ
сельскохозяйственный комплекс по производству
семян кукурузы, подсолнечника и рапса общей
18250 т/год ООО «Маїсадур Семанс Україна» в
Царичанского р-ну, Днепропетровськой обл.

№ 2 под
и хранению
мощностью
с. Могилев,

11-09

Реконструкция зданий и сооружений МТФ и хозяйственного
двора под завод по производству консервов из сахарной
кукурузы и зеленого горошка мощностью 90,8 млн. условных
банок в год с линией заморозки на 15000 тонн в год ООО «МаякХудяки» Черкасского р-на

14-09

Комплекс очищення та зберігання зерна в об'ємі 30 тис. тон в
м. Корсунь-Шевченківський, пров. Промисловий, 6 ВАТ
«Корсунь - Шевченківське ХПП»

32-09

Насіннєвий завод з елеватором для зберігання до 20 тис. тон
зерна в м. Черкаси вул. Сурикова, 12а ПП «КВТФ «Колор»

36-09

Будівництво холодильника для зберігання фруктів потужністю
4445 та 4725 тон ТОВ «АПК «МАЇС» в с. Боровиця,
Чигиринського р-ну

45-09

Перепелина товарна ферма на 115200 голів в с. Новосілки,
Макарівського р-ну, Київської обл.

63-09

Склад для зберігання аміачної води ємкістю 500 м3 в
с. Свічківка, Драбівського р-ну

74-09

Зерносушильний комплекс на 10000 тон ТОВ «Інвестагропром»
в с. Телепино, Кам'янського р-ну

78-09

Елеватор на 31,59 тис. тон зерна ПСП «Плешкані» в с. Плешкані,
Золотоніського р-ну

1-10

Комплекс очищення, сушіння та зберігання зерна в об'ємі 76 тис.
тон в м. Корсунь-Шевченківський, «Корсунь - Шевченківський
ХПП»

3-10

Склад промислових товарів по пров. Залізничний, 14 в м. Черкаси

4-10

Зернозберігаючий комплекс об'ємом 20 тис. тон зерна СТОВ
«Агрофірма «Маяк» в с. Піщане, Золотоніського р-ну

9-11

Лінія приймання зерна та видачі готової продукції із переробки
кукурудзи, ТОВ «Альтера АЦТЕКА мілінг Україна»
пров. Комунальний, 29 в м. Черкаси

25-11

Реконструкція комбікормового заводу «Лінія виготовлення
соєвої олії, жмиху, як добавки до комбікормів» ПАТ
«Переяславський ЕКХП», в с. Переяславське, ПереяславХмельницького р-ну, Київської обл.

41-11

Насіннєвий завод з елеватором для зберігання зерна в
м. Черкаси, вул. Сурікова, 12, ІІІ черга

54-11

Насіннєвий завод потужністю 28000 тон на рік СТОВ «Колос» в
с. Шелестове, Коломацького р-ну, Харківської обл.
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20-12

Будівництво насіннєсховища бункерного типу місткістю
10200 тон на заводі по виробництву гібридного насіння
кукурудзи та інших зернових культур ПрАТ «Райз-Максимко» в
с. Зоря, Рівненського р-ну, Рівненської обл.

36-12

Робочий проект преміксів (система мікродозування і
змішування) на комбікормовому заводі ПАТ «Переяславський
ЕКХП» в с. Переяславське, Переяслав-Хмельницького р-ну,
Київської обл.

6-13

Будівництво комбікормового заводу із відділенням складу
зберігання зерна ТОВ «Регіонпродукт-Україна» в Козелецькому
р-ні, Чернігівської обл.

17-14

Будівництво картоплесховища місткістю 2900 тон СТОВ
«Колос» по вул. Леніна, 117 в с. Вергуни, Черкаського р-ну

27-14

Будівництво підприємства з виробництва комбікормів
продуктивністю 30 т/год у с. Алтинівка, Кролевецького р-ну,
Сумської обл.

141-14

Нове будівництво заводу з переробки сільськогосподарських
культур
на
території
Почуйківської
сільської
ради,
Попільнянського р-ну, Житомирської обл.

8-15

Риболовецька база АСРПТЗТ «Вільшанка» по вул. Лиманна, 2 в
с. Лозівок, Черкаського р-ну

2-17

Будівництво складського комплексу в адміністративних межах
Геронімівського сільської ради (за межами населеного пункту)
Черкаського р-ну в урочищі «Щедре» ділянка № 1

Інженерні вишукування - 121 проект.
Усього проектів - 352.
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