
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ JV» 428

ЗО червня 2017 p ~ * с е с ія  7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М.

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи ініціативу депутата ГТП “Об’єднання 
“Самопоміч“ Ковальова А.Є., враховуючи висновок постійної комісії 
обласної Ради з питань житлово-комунального господарства 
енергоефективності та енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Міністра екології та природних ресурсів України Семерака О.М. питання 
вивозу намулу з України або його утилізації, який знаходиться на території 
Цекинівської сільської ради Ямпільського району Вінницької області 
(звернення додається).

2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної 
Ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань Житлово-комунального господарства, 
енергоефективності та енергозбережеьшя (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 21 сесії обласної Ради 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 428

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до Міністра екології та 

природних ресурсів України Семерака О.М.

Більш як двадцять років триває екологічна сага про забруднення 
території на кордоні Молдови (Сороки) й України (Цекинівка, Ямпільський 
район ) через річку Дністер. І весь цей час — лише перемовини, передмови й 
постскриптуми. А тим часом промислові відходи завдовжки 6,2 км через 
Дністер продовжують забруднювати басейн річки як на території 
Вінниччини, так і нижче за течією.

Але окремим та болючим постало питанням вивозу намулу з України 
або його утилізації. Загальний обсяг намулу (перероблених каналізаційних 
стоків з м.Сороки Республіки Молдови) становить 45 тис. тон. За 
заключениям ТОВ «Пласт» осад з намулових майданчиків містить речовини 
1-4 класу токсичності, а вміст важких металів в багато разів перевищує 
гранично допустимі концентрації для ґрунтів. Зважаючи на це, намул не 
може бути вивезений на поля у вигляді добрив.

Враховуючи викладене, просимо Вас посприяти у вирішенні питання 
вивозу намулу з України або його утилізації, який створює екологічну 
загрозу навколишньому середовищу.

Схвалено на 21 сесії обласної Ради 
7 скликання 30 червня 2017 р.


