
Додаток 3  
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 Реєстру, не зазначається суб’єктом 
господарювання) 

202011126911 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту  

з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 
 

1. Планована діяльність 
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. 

 
Проектна потужність об’єкту по переробленню олійних культур 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; 
Режим роботи – безперервний, двозмінний, 12 годин в зміну, 320 робочих діб на рік. 
Орієнтовна кількість працюючих – 150 – 200 чоловік. 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)  

 



2. Суб’єкт господарювання  
Товариство з обмеженою відповідальністю «РІСТОН ОЙЛ», код ЄДРПОУ 41437757; 
місцезнаходження юридичної особи: 01030, м. Київ, провулок Георгіївський, буд.2, 

кімната 12; контактний номер: +380676227166 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові  фізичної особи - підприємця, 

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 

відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону) 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
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, 
контактна особа - Черниш Дар’я. 

 (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 
 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається Департаментом 
екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, згідно вимог Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря» 

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що 
передбачає його видачу) 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не 
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля. 

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби (СОVID-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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться - 
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

 
Громадські слухання (другі) відбудуться - 

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 
 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

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, 
контактна особа - Черниш Дар’я  

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 



7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

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, 
контактна особа - Черниш Дар’я 

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу) 
 
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, 

зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення. 
 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 121 аркуші з додатками 

 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
 

Наведено в звіті з оцінки впливу на довкілля 
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 

 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайомитися з ними 

 
Перещепинська міська рада, що знаходиться за адресою вул. Шевченко буд. 42; тел. 098-

503-59-86; контактна особа -секретарь Копитько Марина Григорівна. 
 
Адміністративна будівля ТОВ «РІСТОН ОЙЛ», що знаходиться за адресою: вул. Вербна,  

11 Б в м. Перещепине, Новомосковського району Дніпропетровської області, тел. 
+380676227166. 

 
Копії Звітів з оцінки впливу на довкілля знаходяться в Перещепинській міській раді в 

приміщенні адмінбудівлі ТОВ «РІСТОН ОЙЛ», а також занесено до Єдиного реєстру з оцінки 
впливу на довкілля – можливо ознайомитися за посиланням http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-6911. 

 
Громадськість може ознайомитися з документами з 15 лютого 2021 року. 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з 
документами) 

tel:+380676227166








 
 



 



 



 



 
 



 



 
 



 


	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, контактна особа - Черниш Дар’я.

