
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Четверта сесія  VIIІ скликання 

"12" лютого 2021 р.   смт Ємільчине № 184 

 
Про депутатське звернення  до 

обласних контролюючих та дозвільних 

служб 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 обласних контролюючих та дозвільних 

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

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

 

3.Надіслати звернення до обласних контролюючих та дозвільних служб щодо діяльності нелегальної 

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

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
  вул.Соборна 51, смт.Ємільчине, 11201, тел.(04149) 2-13-65, факс (04140) 2-12-10,  

E-mail: emrada1@ukr.net, код ЄДРПОУ 04347605 

 

від                         .20       р.  № на №           від         .2021   р. 

 

 

  Голові Житомирської обласної 

державної адміністрації 

Віталію БУНЕЧКУ 

(майдан ім. С.П. Корольова, 3/14, 

м.Житомир,10014) 

 

Голові Житомирської обласної ради 

Володимиру ФЕДОРЕНКУ 

(майдан ім.С.П.Корольова,1 каб.202      

м.Житомир, 10014) 

 

Прокуратура Житомирської області  

(вул. Святослава Ріхтера, 11, Житомир, 

10008) 

 

Головне управління Національної поліції 

у Житомирській області 

(вул. Старий бульвар, 5/37, м. Житомир, 

10008) 

 

Управління Служби безпеки України в 

Житомирській області 

(вул. Фещенка-Чопівського, 7, м. Житомир, 

10008) 

 

Головне управління ДФС в 

Житомирській області 

(вул. Юрка Тютюнника, 7, м. Житомир, 

10003) 

 

Управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у 

Житомирській області 

(вул.Героїв Пожежних, 67-Б, м. Житомир, 

10006)  
 

 

Звернення 

депутатів селищної ради до голови  Житомирської обласної державної адміністрації, 

голови Житомирської обласної ради, прокуратури Житомирської області, головного 
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управління Національної поліції у Житомирській області, управління Служби безпеки 

України в Житомирській області, головного управління ДФС в Житомирській області, 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області  

щодо діяльності нелегальної авто- та автогазозаправної станції ТОВ «Люкспромгаз» в 

смт Ємільчине 

 

Ми, депутати Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області звертаємося до Вас з проханням визначити законність діяльності автогазозаправної 

станції ТОВ «Люкспромгаз» в смт Ємільчине (код ЄДРПОУ 39755730). 

На території селища Ємільчине за адресою вул. Соборна, 2 на приватній земельній 

ділянці кадастровий номер 1821755100:07:017:0088 працює автогазозаправна (далі – АГЗС) 

станція ТОВ «Люкспромгаз». Крім заправлення автомобілів газовим моторним паливом, 

зазначена АГЗС здійснює роздрібний продаж автомобільного бензину та дизельного пального. 

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). 

Крім того, відпуск пального на зазначеній АГЗС проводиться без застосування 

реєстратора розрахункових операцій (касових апаратів) та без видачі чеків, а це в свою чергу 

приводить до зменшення надходжень до бюджету.  

За проведеним аналізом за 2020  рік дана автозаправна станція ТОВ «Люкспромгаз» 

податків та зборів до місцевого бюджету (крім податку на доходи фізичних осіб за 1 

працівника) до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади не сплачує.  

Просимо Вас 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про депутатське звернення до обласних контролюючих та дозвільних служб щодо 

діяльності нелегальної авто - та автогазозаправної станції в смт Ємільчине» 

 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 
 


