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Історія компанії:

2

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: «Укрколхозпроект» і «Укрсельхозпроект».

  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.

 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 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.



Реконструкція вузла приймання, сушки і відвантаження зерна
 в селі Засулля Лубенського району Полтавської області

Замовник: Державна продовольчо-зернова корпорація України
Проект виданий в липні 2016 р. 
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Реконструкція комплексу приймання, зберігання, первинної обробки 
і сушки зерна з будівництвом споруд приймання, зберігання і відвантаження зерна

 в місті Старокостянтинів Хмельницької області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в червні 2014 р.
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Технічне переоснащення підприємства для забезпечення
 підготовки зберігання посівного матеріалу продуктивністю 12 т/год

 в селі Лазірки Оржицького району Полтавської області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в грудні 2014 р.



Технічне переоснащення лінії переробки насіння соняшнику
 на об'єкті ТОВ «Українська Чорноморська Індустрія»,

 в місті Іллічівськ Одеської області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в лютому 2016 р.
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Реконструкція нежитлових приміщень з будівництвом 
виробничих і допоміжних будівель і споруд

 в смт Линовиця Прилуцького району Чернігівської області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в червні 2017 р.
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Реконструкція цілісного майнового комплексу
 з будівництвом виробничих і допоміжних будівель і споруд

 в місті Ніжин, Чернігівської області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в липні 2018 р.



79

Комплекс прийому, зберігання і відвантаження зерна на залізничний транспорт
в смт. Ярмолинці, Хмельницької області 

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в листопаді 2019 р. 



Реконструкція станції розвантаження №3 з будівництвом сушарки 
в місті Чорноморськ Одеської області

Замовник: Kernel Holding S.A.
Проект виданий в грудні 2018 р
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Будівництво підприємства з виробництва комбікормів на 90 000 т
 в селі Радчиці Овруцького району Житомирської області

Замовник: UkrLandFarming
Проект виданий в квітні 2014 р.
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Будівництво підприємства по виробництву комбікормів на 100 000 т
 в селі Оліївка Житомирського району Житомирської області

Замовник: UkrLandFarming
Проект виданий в квітні 2014 р.
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Будівництво підприємства по виробництву комбікормів на 100 000 т
 в селі Тщенець Мостиського району Львівської області

Замовник: UkrLandFarming
Проект виданий в квітні 2014 р.
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Нове будівництво зерносушильного комплексу 
в селі Белозір'я Черкаського району Черкаської області

Замовник: Приват-Агрохолдинг
Проект виданий в листопаді 2014 р. 

14



Нове будівництво сушарки SD-12 продуктивністю 15т / год
в смт Чапаєве Кегичівського району Харківської області

Замовник: Приват-Агрохолдинг
Проект виданий в травні 2015 р. 
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Нове будівництво зерносушильного комплексу і зернового
складу в смт Машівка Машівського р-ну Полтавської області

Замовник: Приват-Агрохолдинг
Проект виданий в серпні 2018 р.



Реконструкція комплексу прийому, зберігання і первинної обробки
зерна в смт Талалаївка Талалаївського району Чернігівської області

Замовник: ТАС Агро
Проект 2019 р. 
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Будівництво зерносховищ, відділення сушіння зерна та
допоміжних споруд у складі «Комплексу по прийому

і відвантаження зернових та олійних культур на залізничний
і автомобільний транспорт в місті Сватове Луганської області

Замовник: ТОВ СП «Нібулон»
Проект виданий в липні 2017 р. 

18



Перевантажувальній термінал з відвантаженням зернових и олійних культур
на річковий транспорт в селі Біленьке Запорізького району Запорізької області

Замовник: ТОВ СП «Нібулон»
Проект виданий в квітні 2017 р. 
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Замовник: AVIS Україна
Проект виданий у липні 2014 р. 

Реконструкція цеху збагачення комбікормів під комбікормовий цех
продуктивністю 10 т в годину ТОВ «АВІС-УКРАЇНА»
в с. Косовщіна Сумського району Сумської області
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Комплекс з приймання, доведення до товарних кондицій,
зберігання і відвантаження зернових та олійних культур місткістю

120 000 т в смт Низи Сумського р-ну Сумської області

Замовник: AVIS Україна
Проект виданий в січні 2017 р.
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Будівництво комплексу з приймання, доведення до товарних
кондицій, зберігання і відвантаження зернових та олійних культур місткістю

60000 т в селі Біловод, Роменського району, Сумської області

Замовник: AVIS Україна
Проект виданий в червні 2018 р.



Будівництво комплексу з приймання, очищення, сушіння та зберігання
зерна в селі Греблі, Семенівського району, Полтавської області

Замовник: ТОВ «АГРІС»
Проект виданий в серпні 2018 р. 
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Елеватор на 77 000 т зерна в місті Білопілля Сумської області

Замовник: група компаній ЛНЗ
    Проект виданий у вересні 2014 р.



Нове будівництво чотирьох силосів загальної місткістю 20 730 т  на території
зерно приймального комплексу в селі Веселий Гай Охтирського р-ну Сумської області

Замовник: ПрАТ «Сад»
Проект виданий в червні 2014 р. 
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Будівництво цеху по переробці сої в селі Настасів
Тернопільського району Тернопільської області

Замовник: АГРОПРОДСЕРВІС
Проект виданий в грудні 2015 р. 



Будівництво цеху рафінації і дезодорації соняшникової олії
потужністю 150 т/год на підприємстві з переробки сільськогосподарської

продукції в селі Михайлівка Кам'янського району Черкаської області

Замовник: ТОВ "Соната-ОІЛ"
Проект виданий в липні 2017 р. 
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ТДВ «Диканський комбікормовий завод» в смт. Диканька Полтавської області

Замовник: група компаній «Единство»
Проект виданий в серпні 2015 р.
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Зернопереробний і зернозберігаючий комплекс
на 60 000 т зерна в селі Андрушки Попільнянського р-ну Житомирської області

29

Замовник: CYGNET AGROCOMPANY
Проект виданий в травні 2014 р.



Комплекс прийому, зберігання, сушіння, очищення і відвантаження зерна
в м. Волочиськ, Хмельницької області

Замовник: VІTAGRO 
Проект виданий в грудні 2019 р. 
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Комплекс прийому, зберігання, сушіння, очищення і відвантаження зерна
в с. Зоря, Рівненській області

Замовник: VІTAGRO 
Проект виданий в грудні 2019 р. 
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Будівництво пункту накопичення, зберігання та первинної 
переробки зернових та олійних культур на території

  в с. Яреськи, Шишацького району, Полтавської області

Замовник: Агропромхолдінг «Астарта-Київ»
Проект виданий в грудні 2016 р. 
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Будівництво пункту накопичення, зберігання і первинної 
переробки зернових і олійних культур на території

 Ганівского бурякопункту в селі Лутовинівка,
 Козельщинського району, Полтавської області

Замовник: Агропромхолдінг «Астарта-Київ»
Проект виданий в листопаді 2017 р.
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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!
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