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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ
2017 р.

сесія 7 скликання

Про депутатський запит
депутата обласної Ради 7 скликання Семенюка Юрія Васильовича
Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 43, пунктів 7, 8 статті 49 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону
України “Про статус депутатів місцевих рад”, статті 25 Регламенту
Вінницької обласної Ради 7 скликання, затвердженого рішенням 4 сесії
обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 31, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати депутатський запит депутата Вінницької обласної Ради 7
скликання Семенюка Юрія Васильовича, що додається.
2. Скерувати цей депутатський запит до голови Вінницької обласної
державної адміністрації, голови Вінницької обласної Ради, голови
Крижопільської районної державної адміністрації, голови Крижопільської
районної ради, Городківського сільського голови, начальника Державної
екологічної інспекції у Вінницькій області, Начальника центрально-західного
міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації
Міністерства юстиції та директора підприємства ДУ «Крижопільський
виправний центр № 113 для відповідного реагування і надання депутату
обласної Ради 7 скликання Семенюку Ю.В., обласній Раді відповіді у
встановлений Законом термін.
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації,
регламенту та депутатської етики (Вигонюк A.B.).
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення сесії
обласної Ради 7 скликання
від червня 2017 року №
Голові Вінницької обласної державної
адміністрації
Коровію В. В.
Голові Вінницької обласної ради
Олійнику А. Д.
Голові Крижопільської районної
державної адміністрації
Панчуку В.І.
Голові Крижопільської районної ради
Тамбовцеву П.С.
Сільському голові с. Городківка
Гаврилюку O.A.
Начальнику Державної екологічної
інспекції у Вінницькій області
Дубовому Ю.В.
Начальнику центрально-західного
міжрегіонального управління з питань
виконання покарань та пробації
Міністерства юстиції
Дремлюгі В.М.
Директору підприємства ДУ
«Крижопільський виправний центр
№ 113»
Вінніченку А.Д.
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ
Щодо скарги жителів
Крижопільського району які
вимагають зупинки виробництва
деревного вугілля
До мене, депутата Вінницької обласної ради, з письмовим зверненням 17
серпня 2017 року звернулись жителі с. Городківка, Крижопільського району з
приводу того, що державна установа «Крижопільський виправний центр №
113», яка випалює деревне вугілля, сильно забруднює димом, чадним газом,
смородом атмосферне повітря та навколишнє природне середовище. Все це
утруднює дихання та створює проблеми зі здоров’ям мешканців одного з
найбільших сіл Вінницької області, які скаржаться на головні болі, печію В

горлі, подразнення дихальних шляхів, хронічний кашель. Особливо
потерпають діти, навчальні заклади, дитячі дошкільні установи, астматики та
люди, які хворіють на алергічні захворювання. Викиди в атмосферне повітря
шкідливих речовин накопичуються також на земельних ділянках громадян та
вирощуваній і вживаній ними продукції.
Обладнання з виробництва деревного вугілля не стандартизоване,
виготовлено власноруч. Дозволи на викиди в атмосферне повітря
отримуються не належним чином, але з додержанням процедури видачі таких
дозволів. Органи місцевого самоврядування на місцях не в змозі
контролювати обсяги викидів шкідливих речовин в повітря та їх кількість ізза відсутності такого обладнання і належних фахівців. Результати діяльності
таких підприємств, таких роботодавців, ми, на жаль, бачимо із кількості
хворих та статистичної звітності місцевих рад щодо людей, які відійшли в
потойбічний світ. Нам важливіше життя та здоров’я людини чи бачити
розвинену Європу з деревним вугіллям?
Переконаний, органи місцевого самоврядування та виконавча влада не
дотримуються вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про місцеві державні адміністрації», а виробник - Законів України
«Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону
атмосферного повітря».
В результаті діяльності державної установи «Крижопільський виправний
центр № 113» з виробництва деревного вугілля, громада с. Городківка
вимагає зупинити таке виробництво.
По заявленим вимогам прошу здійснити перевірку шляхом створення
комісії і прийняти рішення.
Перевірку прошу здійснювати за моєю участю, а відповідь надати в
письмовій формі чи на електронну пошту.
Додаток:
- копія скарги громадян з підписами;
- копії двох фотографій обладнання і сам процес виробництва вугілля.

депутат Вінницької обласної
Ради 7 скликання

Юрій Семенюк

