Перелік основних робіт, виконаних ТОВ «Агропром-М» в 2013 році
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Назва робіт
Виконання робіт по проекту «Обладнання теплично-парникового господарства
Печерського КП УЗН м. Києва газогенераторними котлами на твердому паливі та
перевід їх на індивідуальну систему опалення».
Виконання робіт по проекту «Обладнання теплично-парникового господарства
Оболонського КП УЗН м. Києва газогенераторними котлами на твердому паливі та
перевід їх на індивідуальну систему опалення».
Виконання робіт по проекту «Обладнання теплично-парникового господарства
Дніпровського КП УЗН м. Києва газогенераторними котлами на твердому паливі
та перевід їх на індивідуальну систему опалення».
Виконання робіт по проекту «Обладнання теплично-парникового господарства
Деснянського КП УЗН м. Києва газогенераторними котлами на твердому паливі та
перевід їх на індивідуальну систему опалення».
Виконання робіт по проекту «Роботи з обладнання Голосіївського КП УЗН
газогенераторними котлами потужністю 240 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення (просп. 40-річчя Жовтня, 87-г»
Виготовлення робочого проекту «Роботи з обладнання Дарницького КП УЗН
газогенераторними котлами потужністю 500 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення (вул. Тростянецька,58А)»
Виготовлення робочого проекту «Роботи з обладнання Подільського КП УЗН
газогенераторними котлами потужністю 1000 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення»
Виготовлення робочого проекту «Роботи з обладнання Шевченківського КП УЗН
газгенераторними котлами потужністю 196 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення (вул. Кудрявська, 23)»
Виготовлення робочого проекту «Роботи з обладнання Шевченківського КП УЗН
газгенераторними котлами потужністю 500 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення (пер. Герцена, 6)»
Виготовлення робочого проекту «Роботи з обладнання Шевченківського КП УЗН
газгенераторними котлами потужністю 440 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення»
Надання послуг по розробці робочого проекту «Капітальний ремонт котельні
Пеньківської ЗОШ І-ІІІ ст. відділу освіти Літинської РДА з заміною котла КГБ100 на котел КС-Г-100Ds».
Розробка робочого проекту «Капітальний ремонт системи опалення з побудовою
опалювального пункту потужністю 500 кВт на твердому паливі НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст.-гімназія» по вул. Короленко, 7 в м. Жмеринка та монтажні роботи
Заміна автоматики безпеки котла ТМ-280 котельні ТОВ «Еко-Сфера
Розробка робочого проекту «Реконструкція котельні Гайсинської ЦРЛ з
встановленням газогенераторних котлів загальною потужністю 1000 кВт»
Проект, монтаж і пуско-налагодлжувальні роботи системи диспетчеризації
газифікованої котельні ПМП ВФ «Панда» на базі апаратно-програмного комплексу
(АПК) «СИГНАЛ-ДИСПЕТЧЕР» в кількості 1 комплект
Розробка робочого проекту «Реконструкція будівлі котельні дитячого садка в с.
Заможне Барського р-ну по вул. Кармелюка з встановленням твердопаливних
котлів загальною потужністю 160 кВт»
Розробка робочого проекту «Реконструкція котельні та системи опалення
Городківської ЛАЗПСМ з встановленням твердопаливних котлів загальною
потужністю 200 кВт»
Монтаж автоматики безпеки зерносушарки ЖЗСК
ТзОВ «Надвірнянський
цегельний завод» в м. Надвірна Івано-Франківської області.
Проектні і монтажні роботи: «Реконструкція витяжної вентиляції житлового
будинку на 127 квартир по вул. Стахурського 2А в м. Вінниця».
Розробка проектно-кошторисної документації «Технічне переоснащення котельні
ТОВ “Понінківська картонно-паперова фабрика”
з встановленням котла
парового твердопаливного Е-25-24-Р3 продуктивністю 25 т пари в годину»»
Поточний ремонт котлів «Елга-Г» котельні ЗОШ №1 м. Шаргород відділу освіти
Шаргородської РДА.
Розробка робочого проекту «Реконструкція системи опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 3
м. Гайсин з встановленням твердопаливних котлів загальною потужністю 330
кВт», включаючи обстеження технічного стану будівлі котельні
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