
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Сімдесят п’ятої (позачергової) сесії 

 

03.09.2019р.                                         Летичів                                                 № 1 
 

Про звернення депутатів  

Летичівської селищної ради 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Звернутися з клопотанням до Хмельницької обласної організації 

УТМР, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної 

ради щодо правомірності продажу водоскиду та земляної греблі на річці Вовк 

Летичівського району гр. Глуховському Руслану Івановичу (текст звернення 

додається). 

           2. Виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Гущака В.М. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова 

комісії Остаховська Л.В.).  

 

 

 

 

Селищний голова                                       Ігор ТИСЯЧНИЙ 

                     

 

 

 

 

 

 



                Додаток 

до рішення 75(позачергової) сесії  

Летичівської селищної ради 

від 03.09.2019р. № 1 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Летичівської селищної ради  

 

         Ми, депутати Летичівської селищної ради Хмельницької області глибоко 

стурбовані ситуацією, що склалася навколо водоскиду та земляної греблі на 

річці Вовк Летичівського району. 

Водоскид та земляна гребля до цього часу перебувала на балансі 

Хмельницької обласної організації УТМР. 

Маючи на меті облаштування місця відпочинку на воді та організації 

змістовного відпочинку мешканців селища, депутати Летичівської селищної 

ради неодноразово звертались до Хмельницької обласної організації УТМР, 

Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради 

про необхідність передачі на баланс селищної ради дамби та заставної споруди 

на річці Вовк Летичівського району, однак, звернення задоволено не було. 

Після чого, не врахувавши позицію громади, 26 липня 2019року за заявою 

Хмельницької обласної організації УТМР товарна біржа «Подільська» згідно 

протоколу №1 проведення аукціону, здійснила продаж водоскиду та земляної 

греблі гр.Глуховському Руслану Івановичу. 

Про продаж водоскиду та земляної греблі, Летичівській селищні раді 

стало відомо лише 30.08.2019р. згідно звернення гр.Глуховського Руслана 

Івановича. 

Враховуючи вищевикладене, просимо повідомити правомірність продажу 

водоскиду та земляної греблі на річці Вовк Летичівського району гр. 

Глуховському Руслану Івановичу та причини не передання даного водоскиду та 

земляної греблі на баланс Летичівської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


