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Історія компанії:
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«Укрколхозпроект» і «Укрсельхозпроект».

ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ «ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ».

«Реорганізація пов'язана, перш за все, з бажанням «влити свіжу 

кров» в організацію бізнес-процесів та в активацію амбіцій персоналу. І, 

звичайно ж, з переходом до моделі профільного спеціалізованого 

підприємства, завдання якого комплексно і кваліфіковано допомагати 

партнерам у розвитку їх аграрного бізнесу», - говорить директор компанії 

Руслан Гаврилов.

Маючи більш ніж піввіковий досвід багатогалузевого проектування, 

історія підприємства починається у 1961 році, коли в серпні був створений 

проектний інститут «Колхозпроект». У 1986 році відбулася реорганізація 

шляхом злиття ще двох інститутів: 

За високу якість проектування указом Держбуду України в 1998 році 

інститут був нагороджений дипломами І та ІІ ступеня. Також неодноразово 

були отримані почесні грамоти Мінагробуд. 

На сьогоднішній день компанія працює під назвою 

У 2000-х інститут перейшов на комп'ютеризоване управління 

проектами. І, незважаючи на економічну ситуацію в країні, яка привела до 

скорочення штатів, інститут «Полтавагропроект » залишився одним з 

найбільших колективів проектних організацій МінАПК.
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Нове будівництво комплексу з приймання, переробки, 
зберігання та відвантаження зернових по 

вулиці Енгельса, 32 в місті Гадяч Полтавської області

Замовник: ТОВ «УЗТК ТРЕЙД»
Проект видано у червні 2020 року
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Нове будівництво комплексу з приймання, переробки, 
зберігання та відвантаження зернових за адресою вул.Покровська,78 

в с.Козятин, Козятинського району, Вінницької області.

Замовник: ТОВ «Сігнет-Центр»
Проект видано у липні 2020 року
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Нове будівництво елеватора по вул. Миру, 69 
в с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області

Замовник: ТОВ «ТРЕЙДСОФТКОРН»
Проект видано у липні 2020 року
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Замовник: ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС»
Проект видано у вересні 2020 року

Реконструкція елеватора за адресою: 
Днпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Клименка,1в
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Нове будівництво свинокомплексу
з закінченим виробничим циклом відгодівлі до 12-ти тис. голів на рік

за межами населених пунктів с.Василівка та с.Левенцівка,
Чутівського району, Полтавської області.

Замовник: ТОВ «АГРО ДЖІ-ЕФ-ПІ»
Проект видано у 2020 році
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Для нотаток:



Наши партнеры:
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ТОВ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

«ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ»

Адреса юридична: 
вул. Котляревського, 1/27,
м. Полтава, Україна, 36020

Адреса поштова:
вул. Довженко, 2 Ж,

м. Полтава, Україна, 36002

Телефон: +380 (532) 61-32-70
       Факс: +380 (532) 61-32-72
         Моб: +38 (067) 401-35-77

     Viber: +38 (067) 401-35-77
Skype: poltavagroproekt

       E-mail: office@agropro.in.ua

Сайт : www.agropro.in.ua

Контакти:

ПРОЕКТУЄМО МАЙБУТНЄ!


