
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Дев’ята сесія 

Перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

" 03 " грудня  2021 р.   смт Ємільчине № 1498 

 

Про депутатське звернення  до 

Прем’єр – Міністра України 

щодо діяльності нелегальної 

авто – та автогазозаправної  

станції в смт Ємільчине 

 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою привернення уваги незаконної діяльності нелегальної авто – та автогазозаправної 

станції в смт Ємільчине,  селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Прем’єр Міністра України щодо 

діяльності нелегальної авто – та автогазозаправної станції в смт Ємільчине (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

 

3.Надіслати звернення до Прем’єр Міністра України   щодо діяльності нелегальної авто – та 

автогазозаправної станції в смт Ємільчине. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

 

«Про депутатське звернення  до Прем’єр – Міністра України щодо діяльності 

нелегальної авто – та автогазозаправної  станції в смт Ємільчине»                                                                                        

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. утримався 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. утримався 

Лугина О.М. утрималась 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. утрималась 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 15 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

Рішення 9 сесії, першого пленарного 

засідання селищної ради VІІІ 

скликання від 03.12. 2021 року № 1498 

 

                                                                                              

Прем’єр – міністру України 

Денису  ШМИГАЛЮ 

 

 

Звернення 

депутатів селищної ради до  Прем’єр - міністра України щодо діяльності нелегальної 

авто- та автогазозаправної станції ТОВ «Люкспромгаз» в смт Ємільчине 

 

Ми, депутати Ємільчинської селищної ради Новоград -Волинського району 

Житомирської області  не одноразово  зверталися до державних структур: Головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області, 

Відділення  поліції №1 Новоград –Волинського РВП ГУНП в Житомирській області, 

Управління Служби безпеки України в Житомирській області, Житомирської обласної ради, 

Управління Держпраці у Житомирській області, Головного управління державної податкової 

служби у Житомирській області, Житомирської обласної державної адміністрації, 

Житомирської обласної прокуратури, Головного управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, Головного управління державної фіскальної служби у Житомирській 

області, Управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Житомирської області, 

щодо незаконної діяльності автогазозаправної станції ТОВ «Люкспромгаз» в смт Ємільчине 

(код ЄДРПОУ 39755730). 

Зазначена АГЗС проводить діяльність без погодження режиму роботи із селищною 

радою, без дозволу селищної ради на розміщення об’єкта підвищеної небезпеки відповідно до 

Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», без погоджень із органами 

архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності».  

 Також  відсутні слідуючі документи:  

- дозволи органів Держпраці України на експлуатацію автозаправного обладнання 

(постанова Кабінету міністрів України №1107 від 26.10.2011),  

- паспорт потенційно- небезпечного об’єкту та декларація безпеки об’єкту (Закон 

України «Про об’єкти підвищеної небезпеки),  

- оцінка впливу на довкілля (Закону України «Про оцінку впливу на довкілля). 

Просимо Вас, звернути увагу на відписки державних структур (додаються) та  в межах 

компетенції визначити законність діяльності зазначеної АГЗС, у разі незаконної (нелегальної) 

діяльності – вжити заходів для припинення функціонування цієї авто - та автогазозаправної 

станції. 

 

За дорученням депутатів селищної ради 

 

 

 

Ємільчинський селищний голова                                                         Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 


