
Додаток 2 
до Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та 
фінансування оцінки впливу на довкілля 
____________________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не 
зазначається суб’єктом господарювання) 
____________________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності (автоматично 
генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для 
паперової версії зазначається суб’єктом 
господарювання) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІСТОН ОЙЛ»  
(ТОВ «РІСТОН ОЙЛ» код ЄДРПОУ 41437757 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –підприємця, ідентифікаційний код або 
у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 
1.Інформація про суб’єкта господарювання 
місцезнаходження юридичної особи: 01030, м. Київ, провулок Георгіївський, буд.2, кімната 12; 

+380676227166; 
місце провадження діяльності: вул. Вербна, 11 Б в м. Перещепине, Новомосковського району 

Дніпропетровської області. 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),  

контактний номер телефону) 
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* 
Планова діяльність, її характеристика. 
Виробництво соняшникової олії та шроту методом переробки насіння соняшнику на базі 

комплексу переробки олійних культур за адресою: вул. Вербна, 11 Б в м. Перещепине, 
Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Проектна потужність об’єкту по переробленню олійних культур методом пресування становить 
640 т/добу по насінню соняшнику. 

Технічна альтернатива 1. 
Виробництво нерафінованої соняшникової олії методом пресування насіння соняшнику 

(шеретування насіння соняшнику, фракціювання рушанки та відокремлення лушпиння від ядра; 
подрібнення ядра; волого-теплової обробки м’ятки та пресування мезги; очищення пресової олії 
тощо). 

Технічна альтернатива 2. 
В якості технічної альтернативи № 2 розглядається варіант виробництва рафінованої 

соняшникової олії методом, що включає в себе етапи механічної очистки, гідратації, нейтралізації, 
відбілювання, виморожування, дезодорації і азотування. 
 * Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 
Місце провадження планованої діяльності:  
Територіальна альтернатива 1: 
Виробництво соняшникової олії передбачається на виробничих потужностях комплексу  

переробки олійних культур за адресою: вул. Вербна, 11 Б в м. Перещепине, Новомосковського 
району Дніпропетровської області, який знаходиться в оренді згідно договору № 34-ГР від 
01.02.2020. 

Комплекс переробки олійних культур знаходиться на земельних ділянках з кадастровими 
номерами 1223210500:01:400:0005 та 1223210500:01:400:0004. 

Територіальна альтернатива 2: 

tel:+380676227166


Не розглядається, територіальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом, оскільки комплекс  
переробки олійних культур за адресою: вул. Вербна, 11 Б в м. Перещепине, Новомосковського 
району Дніпропетровської області знаходиться в межах відведених земельних ділянок з відповідним 
цільовим призначенням. 
 4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є можливість поповнення місцевого 
бюджету і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні, забезпечення 
соняшниковою олією галузь харчової промисловості, зайнятості місцевого населення. 

Економічний вплив планової діяльності відображається зарахуванням податкових зобов'язань 
до бюджетів всіх рівнів. 

З метою недопущення погіршення соціально-економічного та екологічного стану регіону 
планованої діяльності при виробництві соняшникової олії заплановано використовувати сучасні 
технології та якісне обладнання. 

Оцінка економічної ефективності виробництва, здійснюється за матеріалами виробничого 
регламенту, фінансової та виробничої звітності підприємства тощо. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)  

Виробництво соняшникової олії та шроту методом переробки насіння соняшнику на базі 
комплексу переробки олійних культур за адресою: вул. Вербна, 11 Б в м. Перещепине, 
Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Проектна потужність об’єкту по переробленню олійних культур методом пресування становить 
640 т/добу по насінню соняшнику. 

Найменування показників % т/добу 
Вихід пресової олії (Р1) 42,21 270 
Вихід жмих (Ж1) 35,55 228 
Вихід лушпиння (Л5) 17,04 109 
Сміття 0,81 5 
Втрати вологи (П5) 4,39 28,00 
Разом  100 640,0 

Загальна площа комплексу переробки олійних культур за результатами технічної 
інвентаризації складає 7898,66 м2, з них: 

- площа маслопресового цеху – 5481,66 м2; 
- площа цеху екстракції – 575,6 м2; 
Поверховість цеху екстракції – 6 поверхів; 
Будівельний об'єм цеху екстракції – 10644,0 м3; 
Будівельний об'єм маслопресового цеху – 44751 м3; 
Загальна площа земельних ділянок – 14,8969 га; 
Режим роботи – безперервний, двозмінний, 12 годин в зміну, 320 робочих діб на рік. 
Орієнтовна кількість працюючих – 150 – 200 чоловік. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:  
щодо технічної альтернативи 1: 
- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

здійснювати за наявності відповідного дозволу; 
- здійснювати контроль за обсягом  і складом забруднюючих речовин, що викидаються в 

атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;  
- забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів 

забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел;  
- передбачити заходи по запобіганню та недопущенню перевищення встановлених рівнів 

акустичного, та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я 
людини; 

- операції у сфері поводження з відходами здійснювати із додержанням санітарних та 
екологічних норм у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як 
вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей; 

- виконання правил протипожежної безпеки; 



- забезпечити обладнання відповідною вимірювальною апаратурою, що здійснює облік 
об'ємів забору води. 

щодо технічної альтернативи 2: 
аналогічно до технічної альтернативи 1. 
щодо територіальної альтернативи 1: 
- дотримання містобудівних умов та обмежень; 
- дотримання режиму та розмірів санітарно-захисної зони; 
- дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами. 
щодо територіальної альтернативи 2 
не розглядається 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 
Технічна альтернатива 1:  
топографо-геодезичні, інженерно-геологічні вишукування будуть виконуватися в необхідному 

обсязі згідно чинного законодавства. 
Відповідно до розробленого графіку моніторингових досліджень проводити інструментальні 

вимірювання: вмісту забруднюючих речовин у атмосферному повітрі на межі СЗЗ та житлової 
забудови; вмісту забруднюючих речовин у вихлопних газах автотранспорту; рівню шумового 
навантаження на території найближчих житлових забудов. 

Технічна альтернатива 2: 
аналогічно до технічної альтернативи 1. 
Територіальна альтернатива 1: 
компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони праці і 

виробничої санітарії 
Територіальна альтернатива 2:  
не розглядається. 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 
Технічна альтернатива 1: 
Атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел 

викидів в процесі виробництва олії; 
Земельні ресурси – вплив не значний. Можливе забруднення земель в результаті виливу олій в 

аварійних ситуаціях; 
Водні ресурси – забір води для санітарно-гігієнічних та виробничих потреб з свердловини.  

Можливе не значне зниження рівня підземних вод в районі проведення планованої діяльності. 
Поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними 

нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  планованої діяльності 
будуть  передані відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  безпеки спеціалізованим 
організаціям. 

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа території та об'єкти природно-заповідного 
фонду, об'єкти та структурні елементи екомережі відсутні. 

Архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об'єкти архітектурної, археологічної та 
культурної спадщини не обліковуються. 

Шум, вібрації та сейсмологічний вплив: під час провадження планованої діяльності можливий 
незначний та допустимий вплив шумового забруднення в результаті роботи виробничого 
обладнання. 

Технічна альтернатива 2: 
Аналогічний до технічної альтернативи 1. 
Територіальна альтернатива 1: 
Навколишнє соціальне середовища підприємство по виробництву олії буде позитивно 

впливати на місцеву економіку через цілорічну роботу підприємства, зайнятість місцевого 
населення, податкових надходжень, залучення інвестицій в економіку регіону. 

Навколишнє техногенне середовище: негативний вплив на промислові, житлово-цивільні і 
сільськогосподарські об’єкти та інші елементи техногенного середовища під час виробництва олії  
незначний та допустимий. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/parao48#o48


Рослинний та тваринний світ: вплив на середовища перебування,  умови  розмноження  і  
шляхи міграції тварин не значний. Вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне 
різноманіття об'єктів рослинного світу не значний. 

Територіальна альтернатива 2: 
Не розглядалася. 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 

об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”)  

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля пункт 8, частини 3 статті 3 Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля” (харчова промисловість: виробництво продуктів харчування шляхом 
обробки та переробки:  сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції 
понад 300 тонн на добу (середній показник за квартал). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)  

Транскордонний вплив на довкілля відсутній. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до статті 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності;  
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 

інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої 
інформації; 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.  

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.  

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 



днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що 
припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля. 

 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 

уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.              
.         Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.  

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час 
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде  

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закон України «Про оцінку впливу на довкілля») 

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської 
облдержадміністрації, згідно вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до 

Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, 
м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (056) 46-41-61 

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа) 


	- виконання правил протипожежної безпеки;
	Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, 49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69, e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (056) 46-41-61


