
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання  

П’ятдесят першої (позачергової) сесії 

 

14.06.2018 р.                                      Летичів                                                  №  8 
 

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 передачі на баланс Летичівської селищної ради дамби та 

заставних споруд на річці Вовк Летичівського району (текст звернення 

додається). 

 2. Виконання даного рішення покласти на першого заступника 

селищного голови Ліщинського О.В. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

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

(Остаховська Л.В.)  

 

 

 

Селищний голова    І.Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Додаток 

до рішення 51 (позачергової)  

сесії Летичівської селищної 

ради від 14.06.2018р. № 8 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Летичівської селищної ради  

 

           Ми, депутати Летичівської селищної ради Хмельницької області 

глибоко стурбовані ситуацією, що склалася навколо водойми, яка перебуває 

у користуванні Хмельницької обласної організації УТМР. 

           Звертаємо і Вашу увагу на те, що на території Летичівської селищної 

ради Хмельницької області на південний захід від центральної частини 

смт.Летичів знаходиться ландшафтний заказник загальнодержавного 

значення Долина, територія якого відповідно до Указу Президента України 

від 12 вересня 2005 року №1238/2005 «Про території та об»єкти природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення» перебуває у віданні 

Летичівської районної ради Українського товариства мисливців та рибалок. 

 Територія має площу 255,9га. в т.ч. 76,8га.-Летичівське водосховище, 

4,7га.-річка Вовк, 158,9га.-болото, 15,5га.-вільха. 

 В даному місці на річці Вовк у свій час мешканці смт.Летичева 

проводили масовий відпочинок на воді. Тут було облаштовано місця для 

купання для дітей та дорослих, забезпечено безпеку купання, так як на 

прилеглій території розміщено аварійно-рятувальну службу,  на прибережній 

смузі знаходилися дитяче обладнання, лавки, переодягальні тощо.  

 З часом, на територію, де знаходилося місце для купання дітей прибило 

сплав, площею 0,45га., який покрив плесо,  вріс і потребує вичищення.  

Дамба у деяких місцях просіла та потребує укріплення. На сьогоднішній день 

дана територія утримується не належним чином, захаращена сміттям, не 

доглядається, перебуває у вкрай непривабливому вигляді та потребує 

проведення капітальних робіт та благоустрою.  

 Дана ситуація викликає негативний громадський резонанс та 

незадоволення місцевого населення. 

         Зважаючи на вищеперераховане, маючи на меті облаштування місця 

відпочинку на воді та організації змістовного відпочинку мешканців селища, 

депутатський корпус Летичівської селищної ради просить передати на баланс 

селищної ради дамбу та заставні споруди на річці Вовк Летичівського 

району, які знаходяться у користуванні Хмельницької обласної організації 

УТМР. 

 

  

 

 

 

 


