
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №429

ЗО червня 21 сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання 
до Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, враховуючи ініціативу депутата ПП “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 Кабінету Міністрів України щодо висвітлення ситуації, яка склалася 
навколо очисних споруд 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 (Ковальов А.Є.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення 21 сесії обласної Ради 
обласної Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 року № 429

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання, 

до Кабінету Міністрів України
Ситуація, яка склалася навколо очисних споруд міста Сорока Республіки 

Молдови на території Цекинівської сільської ради Ямпільського району 
Вінницької області викликає велике глибоке занепокоєння та потребує 
негайного реагування.

Існування такого об’єкту як «очисні споруди» створюють постійну 
екологічну загрозу навколишньому середовищу та великі проблеми 
територіальній громаді села Цекинівки, району і області, оскільки 
законодавчо не врегульовані.

Очисні споруди міста Сорока Республіки Молдови, де проживає біля 40 
тис. жителів із 1980 року щоденно очищали до 15 тисяч кубічних метрів 
каналізаційних стоків. Із 2000 року об’єкт не працює, і стоки потрапляють 
напряму у річку Дністер. Півтора десятка років питання їх існування, 
відновлення чи демонтажу не вирішене, не врегульоване у тому числі і через 
відсутність правовстановлюючих документів на споруди.

Як відомо, сьогодні права власності на даний об’єкт не має ні 
молдовська, ні українська сторони. Відомо також, що Урядами України і 
Молдови проведено десятки зустрічей і перемовин, а наразі готується 
Протокол про передачу данного об’єкта під юрисдикцію Молдови, тобто 
планується визнати даний об’єкт молдовським. Це дозволить фактичним 
власникам - управлінню водно каналізаційного господарства Республіки 
Молдови оформити своє право власності на майно - споруди і обладнання.

Проте, не дивлячись на підготовку Урядів України та Молдови до 
узаконення очисних споруд, станом на теперішній час невідомі особи під 
керівництвом молдовських охоронників демонтують і вивозять з території 
об’єкта усе обладнання. Факт демонтажу насосів, обладнання був 
зафіксований.

Крім того станом на сьогодні існує заборгованість за оренду 5 га земель 
Цекинівської сільської ради, яка складає 208802,5 грн.

Також є необхідність зазначити, що цекинівчани протягом десятиліть 
страждали від забруднення криниць, річки фекальними масами. Через 
прориви і протікання колекторів, які проходять землями комунальної 
власності, постійно руйнувались дороги, земельні ділянки, поля, протягом 
десятиліть вимушені терпіти бруд і сморід від прямих стоків каналізаційної 
системи міста Сороки Республіки Молдови у річку.

Враховуючи викладене, просимо Вас посприяти у питанні правового 
вирішення, так і в екологічному, адже річка Дністер є водною артерією, що 
живить багато міст і сіл питною водою.

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


