Перелік реєстраційних справ з оцінки впливу на довкілля на розгляді УЦО
Суб’єкт господарювання

Реєстраційний
номер у
Реєстрі

Опис планованої діяльності

КП «Жилкомсервіс»
Кирилівської селищної ради
Мелітопольського району
Запорізької області
ДП «Шепетівський лісгосп»

202112149116

Видобування підземних вод здійснюється електрозанурювальними
насосами із свердловин, з проходженням вхідного контролю якості

20217288313

23.6.2022

ТОВ «Карбонтранссервіс»

20211148832

Товариство з обмженою
відповідальністю «ЛІГНІТ
+»
ТОВ «ТЕХНО-ВСЕСВІТ»
ТзОВ «Агролайф
транссервіс»
Служба автомобільних доріг
у Харківській області

202111118911

Проведення рубок головного користування і проведення суцільних
санітарних рубок
Реконструкція резервуарного парку №2, промислового об’єкту ТОВ
«Карбонтранссервіс» шляхом будівництва вертикального сталевого
резервуару із стаціонарним покриттям об’ємом 6000 м3
Продовження терміну дії спеціального дозволу для видобування
бурого вугілля Ільницького родовища

202110198765
202112299205

Видобування торфу родовище "Старники"
Реконструкція пташників у Львівській області

24.6.2022
24.6.2022

202111238971

28.6.2022

КП «Дніпроприродресурс»
ДОР
Служба автомобільних доріг
у Полтавській області

202111118902

ПрАТ «ІВАНОФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

202110208779

ТОВ «АРКОНА ГАЗЕНЕРГІЯ»

202111248978

Будівництво автомобільної дороги загального користування
державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський у Харківській
області
Видобування піску, придатного у якості сировини для виготовлення
будівельних матеріалів та дорожнього будівництва
Будівництво обходу м. Полтава автомобільної дороги державного
значення М-22 до автомобільної дороги державного значення М-03
під час реконструкції автомобільної дороги державного значення
М-03, Полтавська область
Продовження промислової розробки Дубовецького родовища
вапняків в Івано-Франківській області, зміна цільового призначення
земельної ділянки
Облаштування Свистунківсько-Червонолуцького ГКР

20213297612

Кінцева дата
громадського
обговорення Звіту з
ОВД
23.6.2022

24.6.2022

24.6.2022

1.7.2022
30.6.2022

11.7.2022

20.7.2022

Суб’єкт господарювання

Реєстраційний
номер у
Реєстрі

Опис планованої діяльності

КВП «Теплоенерго»
м. Горішні Плавні»
ДП «Тульчинське
лісомисливське
господарство»
ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»
АТ «Укргазвидобування»,

202110128744

Реконструкція будівлі центральної опалювальної котельні

20211229033

Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення
рубок головного користування

20.7.2022

20221269333

20.7.2022

ПрАТ «ІваноФранківськцемент»
ПрАТ «ІваноФранківськцемент»
ТОВ «Самбірський кар’єр»

20216308149

ДП «Бродівське лісове
господарство»
ДП «Берегометське
лісомисливське
господарство»
ГПУ
«Шебелинкагазвидобування»
АТ «Укргазвидобування»

2021868362

Спорудження експлуатаційних свердловин №№ 532, 533, 534, 545
Західно-Хрестищенського ГКР на газ і конденсат, підземні споруди.
Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої
сировини
Видобування корисних копалин Межигірсько-Маринопільського
родовища, зміна цільового призначення земельних ділянок
Видобування корисних копалин Межигірсько-Маринопільського
родовища, зміна цільового призначення земельних ділянок
Видобування піщано-гравійної сировини Страшевицького
родовища у Львівській області
Спеціальне використання лісових ресурсів

202111198956

Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок
головного користування

20.7.2022

20211299098

Спорудження експлуатаційних свердловин №№535, 536, 541, 543
Західно-Хрестищенського ГКР на газ і конденсат, підземні споруди.
Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої
сировини
Проведення усіх суцільних та поступових рубок головного
користування та суцільних санітарних рубок
Планованою діяльністю передбачається функціонування
репродукторної свиноферми (вирощування свиней до ваги 30 кг та
відпуск споживачу живою вагою)
Нове будівництво комплексу на території репродуктора по
розведенню свиней постійного утримання у Полтавській області

20.7.2022

20216308150
20216308148

ДП «ІЗЯСЛАВСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
ПП «АГРАРНА КОМПАНІЯ
2004»

20217288312

ТОВ «НВП» Глобинський
свинокомплекс»

20211068710

2022329543

Кінцева дата
громадського
обговорення Звіту з
ОВД
20.7.2022

20.7.2022
20.7.2022
20.7.2022
20.7.2022

20.7.2022
20.7.2022

20.7.2022

Суб’єкт господарювання

Реєстраційний
номер у
Реєстрі

Опис планованої діяльності

ТОВ «МАРКОВЕЦЬКИЙ
КАР'ЄР»
ТОВ
«АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС НАСТАШКА»
ТОВ «НДІ
«УКРЕКОПРОЕКТ»

2021788195

Видобування корисних копалин (гранітів) Марківецького родовища

202112219157

Функціонування свинокомплексу ТОВ «АПК НАСТАШКА»
Київська обл.

20.7.2022

20215277953

Планована діяльність полягає в здійсненні операцій в сфері
поводження з небезпечними відходами шляхом збирання,
зберігання, оброблення (перероблення), знешкодження та утилізації
небезпечних відходів на території існуючого проммайданчик
Планована діяльність пов’язана із виробництвом медичної техніки,
лічильників електроенергії, газу та води, спецтехніки, автоматичних
вимикачів
Видобування вуглеводнів на Ромашівському родовищі

20.7.2022

Планована діяльність підприємства полягає в прийманні, зберіганні,
приготуванні та реалізації рідких мінеральних добрив
Видобування корисних копалин (вапняків, глин та суглинків)
Григор'ївського родовища для подальшого використання у
виробництві клінкеру

21.7.2022

ДП «НОВАТОР»

20217218277

ПАТ "УКРНАФТА", (НГВУ
"ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗ")
ТОВ «Агрохімпродукт»

2022299425

ПрАТ «ДІКЕРГОФФ
ЦЕМЕНТ Україна»

20214167705
20222119448

Кінцева дата
громадського
обговорення Звіту з
ОВД
20.7.2022

20.7.2022

20.7.2022

20.7.2022

