Перелік основних робіт, виконаних ТОВ «Агропром-М» в 2015 році
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Вид робіт
Назва робіт
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконструкція системи опалення Комарівської ЗОШ відділу освіти Вінницької
РДА з встановленням твердопаливної котельні потужністю 200 кВт»,
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконтрукція системи опалення Писарівської ЗОШ відділу освіти Вінницької
РДА з встановленням твердопаливної котельні потужністю 450 кВт» монтажні та
пусконалагоджувальні роботи
Розробка робочого проекту «Реконструкція системи опалення Пултівецької ЗОШ
відділу освіти Вінницької РДА з встановленням твердопаливної котельні
потужністю 450 кВт»
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконструкція системи опалення Оленівської ЗОШ відділу освіти Вінницької
РДА з встановленням твердопаливної котельні потужністю 200 кВт»
Розробка проектно-кошторисної документації (ПКД)
«Капітальний ремонт
приміщення бібліотеки в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької
області»
Режимно-налагоджувальні роботи газового котла «НІІСТУ-5» ПАТ «Хмільницька
швейна фабрика «Лілея»
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Роботи з обладнання лісо-паркового господарства «Конча-Заспа» м. Київ
газогенераторними котлами потужністю 160 кВт та перевід їх на індивідуальну
систему опалення» (вул. Столичне шосе, 215)
Розробка робочого проекту «Реконструкція системи паропостачання пропарочних
камер ПрАТ «Гніванський завод СЗБ» з встановленням котла парового МСД-240 в
м. Гнівань Вінницької області»
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконструкція системи опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 1 в с. Городківка по вул. 60років СРСР Крижопільського району з встановленням блочно-модульної котельні
потужністю 440 кВт »
Режимно-налагоджувальні роботи газового котла «Е 1/9». ТОВ «Сотка-7»
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІІ ст. с. Оляниця Тростянецького р-ну з
встановленням твердопаливних котлів «АНКОТ» загальною потужністю 240 кВт.
Монтажні роботи згідно проекту: «Реконструкція вузла обліку газу зерносушарок
ПП “Юхимівське” Шаргородського р-ну з переносом в місце розташування ШРП
по вул. Гагаріна, 12 в с. Юхимівка Шаргородського р-ну, Вінницької області»
Режимно-налагоджувальні роботи і інвентаризація шкідливих викидів паливних
пристроїв зерносушарки GT 645 ХL в с. Росоші Теплицького району
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Реконструкція системи опалення ПАТ «Козятинхліб» в м. Козятин Вінницької
області з встановленням котла твердопаливного «Квартал 100» потужністю 98
кВт»
Поточний ремонт системи циркуляції котла ARS котельні Вінницькохутірської
ЗОШ І-ІІІ ст. відділу освіти Віннцької РДА.
Поточний
ремонт системи опалення з переносоми циркуляційних насосів
котельні Вінницькохутірської ЗОШ І-ІІІ ст. відділу освіти Віннцької РДА.
Режимно-налагодлжувальні роботи та інвентаризація шкідливих викидів парового
котла LOOS USL 10000 ТОВ “ Пфаннер Бар ”.
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Будівництво парової котельні на альтернативному паливі паропродуктивністю 2
т/год ТОВ «Шкірзавод «Велес» в м. Бердичів Житомирської обл.» та монтажні
роботи згідно цього ж проекту.
Проектні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту
«Роботи з обладнання КП ЛПГ «Конча-Заспа» в м. Києві по вул. Генерала
Матикіна, 11-Б (Столичне шосе, 215)» газогенераторними котлами потужністю
160 кВт та перевід їх на індивідуальну систему опалення (Коригування
кошторисної документації)
Поточний ремонт котельні ВНАУ по вул. Привокзальній, 42 в м. Вінниця
Поточний ремонт внутрішніх систем водопостачання та каналізації їдальні в/ч
А2656 КЕВ м. Вінниця.
Теплова ізоляція котла парового Buderus Logano GE 515 та ревізія запірної
арматури котельні ТОВ «Голландський корм» в с. Корделівка Калинівського
району.
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Розробка робочого проекту «Реконструкція теплопункту Рубанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Немирівського р-ну Вінницької області з встановленням котла на альтернативних
видах палива» та обстеження технічного стану приміщення теплопункту.
Виконання пуско-налагоджувальних робіт котельні Мончинської ЗОШ І-ІІІ ст. з
твердопаливними котлами «КСТ-100»
Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво модульної котельні
потужністю 330 кВт на альтернативному виді палива Гордіївскої СЗШ І-ІІІ ст.
Тростянецького р-ну»(Корегування кошторисної документації)
«Реконструкція котельні СЗШ І-ІІІст. с. Мурафа,
Шаргородського р-ну,
Вінницької обл. з встановленням котла на альтернативному паливі потужністю
1000 кВт».
Розробка робочого проекту «Капітальний ремонт системи опалення приміщення
Уладівської сільської ради по вул. Леніна, 3 Літинського р-ну Вінницької обл. з
встановленням твердопаливного котла потужністю 50 кВт»
Теплова ізоляція котла парового Buderus Logano GE 515 та ревізія запірної
арматури котельні ТОВ «Голландський корм» в с. Корделівка Калинівського
району.
Пуско-налагоджувальтні роботи котельні Мончинської ЗОШ І-ІІІ ст. відділу освіти
Погребищенської РДА з твердопаливними котлами «КСТ-100».
Корегування проектно-кошторисної документації
«Реконструкція будівлі
котельні ДНЗ «Веселка» в с. Вороновиця з встановленням твердопаливних котлів
загальною потужністю 160 кВт
Розробка робочого проекту «Реконструкція системи опалення Вороновицького
ПТУ №14, Вінницького р-ну, Вінницької обл. з встановленням котла на
альтернативному паливі потужністю 400 кВт»
Виконання монтажних робіт згідно робочого проекту «Реконструкція системи
опалення Вороновицького ПТУ №14, Вінницького р-ну, Вінницької обл. з
встановленням котла на альтернативному паливі потужністю 400 кВт»
Розробка робочого проекту «Реконструкція котельні ЗОШ № 1 Шаргородського
р-ну, Вінницької обл. з встановленням котла на альтернативному паливі
потужністю 700 кВт»
Режимно-налагоджувальні роботи і інвентаризація шкідливих викидів котельні з
двома котлами «Колві-170» ЗОШ № 2 в м. Калинівка.
Режимно-налагоджувальні роботи і інвентаризація шкідливих викидів котельні з
твердопаливним котлом «КВ-250» ЗОШ № 2 в м. Калинівка
Режимно-налагоджувальні роботи і інвентаризація шкідливих викидів котельні з
двома котлами «Колві-140» ЗОШ № 2 в м. Калинівка.
Проектно-кошторисні роботи: «Розробка схеми електропостачання та схеми
КВПіА котла парового твердопаливного КЕ 10/14 та котла парового газового ТМ280 ТОВ «Еко-Сфера».
Режимно-налагоджувальні роботи котла парового твердопаливного КЕ 10/14 та
котла парового газового ТМ-280 ТОВ «Еко-Сфера».
Розробка проектно-кошторисної документації : «Реконструкція газової котельні і
зовнішніх теплових мереж ВПУ №41 по 2т.2. Леніна, 133, в м. Тульчин
Вінницької області.
Технічне обслуговування і налагодження автоматики безпеки котла «НІІСТУ-5»
Вороновицького ПТУ №14, Вінницького р-ну, Вінницької обл.,
Режимно-налагоджувальні роботи та інвентаризація шкідливих викидів
зерносушарки ДСП-50. СТОВ «Тростянчик»
Обслуговування КВПіА двох котлів на газовому паливі у котельні буд. №73/37 в/ч
А2287, м. Гнівань.
Поточний ремонт автоматики безпеки котла «Колві-200» котельні Степанівської
СЗШ І-ІІІ 2т.. відділу освіти Віннцької РДА.
Поточний ремонт котельні з вузлом обліку Малокрушлинецької СЗШ І-ІІІ ст.
відділу освіти Вінницької РДА.
Розробка робочого проекту «Житловий будинок на 30 квартир №1 з вбудованими
офісними приміщеннями по вул. Мічуріна в с. Агрономічне Вінницького району
Вінницької області (коригування внутрішнього газопостачання) і монтаж системи
газопостачання
Розробка робочого проекту «Реконструкція системи опалення Крижопільської
ОЛІЛ в смт. Крижопіль по вул. 9січня, 10 з встановленням котлів на
альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт»
Капітальний ремонт пекарської шафи «Сальве» ДП Рітейл ВЕСТ»
Розробка робочого проекту «Реконструкція теплопункту Вищекропивнянської
ЗОШ І-ІІІ ст. Немирівського р-ну Вінницької області з встановленням котла на
альтернативних видах палива» та обстеження технічного стану приміщення
теплопункту.
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Поточний ремонт котельні котельні Побережненської СЗШ І-ІІІ ст. відділу освіти
Віннцької РДА.
Капітальний ремонт міксера магазину «Фуршет№2»
Розробка
проектно-кошторисної
документації
«Реконструкція
системи
теплопостачання зі встановленням блочно-модульної котельні потужністю 440
кВт в СЗШ І-ІІІ ст. № 2 с. Городківка, Крижопільського р-ну Вінницької обл.»
Субпідрядні роботи по капітальному ремонту з заміною котлів та встановлення
резервного блочного опалювальний пункт ЗШ І-ІІІ ст. в с. Лозова Хмільницького
району Вінницької області
Розробка робочого проекту «Реконструкція котельні СЗШ І-ІІІ ст. с. Плебанівка
Шаргородського р-ну, Вінницької обл. з встановленням котла на альтернативному
паливі потужністю 250 кВт»
Технічне обслуговування автоматики безпеки в школах Вінницького,
Калинівського та інших районів Вінницької обл.
Обстеження димових та вентиляційних каналів котельних по Вінницькій області
Паспортизація димових труб котельних
Виготовлення контейнерів і блок-контейнерів під котельні
Виготовлення і встановлення метало-виробів на замовлення
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