Інформація про висновки з ОВД
№ з/п

Реєстраційний
номер справи
в Реєстрі

Назва суб'єкта
господарювання

201842472

ПрАТ "Черкаський
шовковий комбінат"

2.

2018412547

КП
"Черкасиводоканал"

3.

201821114

ТОВ "Запорізька
гідроенергетична
компанія"

2018220202

Мошнівська сільська
рада

20189181733

ТОВ "Бон Буассон
Беверідж"

1.

4.

5.

Планована діяльність
Отримання спеціального
дозволу на користування
надрами
(видобування
корисних копалин
питні підземні води)
Експлуатація
Черкаського родовища
питних підземних вод
Реконструкція
і
експлуатація мікро ГЕС
"Велика
Яблунівка"
загальною встановленою
потужністю до 90 КВт
Підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річки Вільшанка вздовж
вулиці Вільшанська на
відрізку
2,3
км
в
адміністративних межах
Мошнівської сільської
ради Черкаського району
(капітальний ремонт)
Здійснення діяльності з
видобування
питних
підземних
вод
з
водозабору
Придніпровського
родовища в Черкаській
області

Висновок з ОВД

Дата офіційного
оприлюднення

Висновок
від 20.09.2018
№8377/02/10-04-06/1

21.09.2018

Висновок
від 02.10.2018
№8874/02/10-04-06/1

02.10.2018

Висновок з ОВД
від 02.10.2018
№8881/02/10-04-06/1

03.10.2018

Висновок з ОВД
від 18.10.2018
№9623/02/10-04-12/1

19.10.2018

Висновок з ОВД
від 26.12.2018
№12479/02/10-04-06/1

28.12.2018

20181081887

Товариство з
додатковою
відповідальністю
"Золотоніський
маслоробний
комбінат"

20188201524

Драбівське колективне
підприємство
"Агропромбуд"

201810191959

Державне
підприємство
"Підприємство
Державної
кримінальновиконавчої служби
України (№92)"

9.

201810221971

ТОВ "Запорізька
гідроенергетична
компанія"

10.

201811302287

11.

2018312276

6.

7.

8.

Виробництво продуктів
харчування
шляхом
переробки
молока,
виробництво молочних
продуктів,
пакування
тваринних
продуктів,
видобування
питних
підземних вод, забір
води
з
родовища
підземних вод
Видобування суглинків
на
Драбівському
родовищі-2 в Черкаській
області для виробництва
керамічної цегли
Видобування незмінених
гранітів в обємі 20
тис.м³/рік придатних для
виробництва
блоків,
продовження
дії
Спеціального дозволу на
користування надрами

Реконструкція
і
експлуатація мікро ГЕС
"Велика
Яблунівка"
загальною встановленою
потужністю до 90 КВт
Експлуатація
Уманського
родовища
підземних
вод,
КП "Уманьводоканал" Городецька
ділянка
Уманської міської ради (водозабори
"Городецький",
"Паланківський",
"Олександрівський").
Реконструкція міні ГЕС
ТОВ "Гідроресурс–К"
на р. Гірський Тікич в

Висновок з ОВД
від 28.12.2018
№12890/02/10-04-06/1

29.12.2018

Висновок з ОВД
від 11.01.2019
№464/02/10-04-06/1

11.01.2019

Висновок
від 15.02.2019
№2275/02/10-04-06/1

18.02.2019

Висновок з ОВД
від 19.02.2019 №
2433/02/10-04-06/1

21.02.2019

Висновок з ОВД
від 03.04.2019
№4948/02/10-04-06/1

04.04.2019

Висновок з ОВД

18.04.2019

12.

13.

20192132833

20193113035

ТОВ "Будівельна
компанія "Ескадор"

ТОВ "Відродження"

Маньківському районі,
Черкаської області на
землях Буцької сільської
ради
Розміщення
та
експлуатація мобільної
асфальтозмішувальної
установки типу "TBA
4000"
компанії
"BENNINGHOVEN
GmbH & Co.KG"
Розширення
меж
та
внесення
змін
до
спеціального дозволу на
користування надрами
Жашківського
–
1
родовища
цегельної
сировини
ПівденноЗахідна
ділянка
та
видобування суглинків
Західної
ділянки
Жашківського
–
1
родовища
цегельної
сировини
(ПівденноЗахідна ділянка)

від 16.04.2019
№5735/02/10-04-06

Висновок з ОВД від
16.05.2019
№7349/02/10-04-06/1

17.05.2019

Висновок з ОВД від
18.06.2019
№8928/02/10-04-06/1

18.06.2019

