
 

 

 

 

 

Інвестиційний паспорт 

Летичівської селищної об’єднаної 

територіальної громади 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальна характеристика  

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади
 

Адміністративний центр  - смт Летичів 

Відстань до обласного центру - 51 км 

по автошляху М12 Стрий-Тернопіль-

Кіровоград-Знам’янка 

Кількість населених пунктів - 45 

 

Населення – 19,5  тис. осіб 

Площа – 631,97 кв. км 

Сільгоспугіддя – 37480,78 га 

Ліси – 13893,83 га 

Корисні копалини: торф, жорства, глина, 

пісок. 

 

Представницький орган: 

Летичівська селищна рада 

Адреса: вул. Соборна, 16, смт Летичів, 

Хмельницька обл., 31500 

Тел.: (03857) 9-14-50;  

факс: (03857) 2-01-29 

E-mail: letychivrada@ukr.net 

http://letychiv.km.ua/ 

 

 

В промисловості найбільшу питому вагу 

займають підприємства переробної галузі – 

виробництво комбікормів та виробів з 

полімерів. 

Функціонують 5 промислових підприємств: 

ТОВ “Термопласт”, ТОВ “Летичівська 

меблева фабрика”, ТОВ “Летичівський 

комбікормовий завод”, Державне 

підприємство “Летичівське лісове 

господарство”, ТОВ “Стімул-плюс”. 

 

 

 
 

 

В галузевій структурі сільського 

господарства переважає рослинництво. 

Найбільші сільськогосподарські 

підприємства, що розташовані на 

території громади: СТОВ “Промінь”(ТОВ 

«Агрохолдинг 2012»), ТОВ “Летичів-Агро”, 

ТОВ “Агро-Форте”, СТОВ “Агрофірма 

“Кудинка”, СТОВ “Козацька мрія”. 

 

mailto:letychivrada@ukr.net
http://letychiv.km.ua/


 



Летичівська селищна об’єднана 

територіальна громада 

відкрита до партнерства 
 

 
 

Основними пріоритетними напрямами соціально-економічного 

розвитку Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади є: 

 досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва; 

 ефективне використання на території громади виробничих територій, 

приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 

 ефективне та раціональне використання місцевих мінерально-

сировинних ресурсів; 

 залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів донорських 

організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку; 

 розвиток туризму; 

 продовження оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та 

закладів культури; 

 покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення 

надання медичних послуг населенню; 

 покращення інфраструктури систем водозабезпечення та 

водовідведення, благоустрою. 

 

 

 

 

 

 



Анкета інвестиційної пропозиції / проекту 
 

Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Оренда заводських приміщень в смт 

Летичів, вул. Савіцького Юрія, 97 

Суть та мета інвестиційного проекту Створення на виробничій базі колишнього 

продуктового заводу сучасного промислового 

підприємства (вид діяльності на розсуд 

інвестора). 

Розміщення магазинів, офісів. 

Вид економічної діяльності, що інвестується Промисловість, харчова промисловість, 

торгівля 

Організаційна форма співробітництва Створення власного підприємства, оренда 

приміщень 

Загальна вартість проекту, тис. дол. США По домовленості 

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) По домовленості 

Форма власності; частка державної власності Приватна – 100% 

Ресурсне забезпечення проекту Вільні будівлі колишнього продуктового 

заводу, загальною площею 3000 кв. м. 

Водопостачання та водовідведення. 

Енергозабезпечення – власна трансформаторна 

підстанція. 

Зручне транспортне сполучення – знаходиться 

біля автошляху М12 Стрий-Тернопіль-

Кіровоград-Знам’янка за 51 км від 

м.Хмельницький та 70 км від м.Вінниця. 

Територія асфальтована, загальна площа 2 га. 

Є транспортні ваги 45 т. 

Стадія готовності/розробки інвестиційного 

проекту 

Інвестиційна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) - 

Інформація для контактів: Скакун Сергій Петрович, тел. 0673820701 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розміщення заводських приміщень 

 по вул. Савіцького Юрія, 97 на карті смт Летичів 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



ОРЕНДА ЗАВОДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ (3000м
2
) 

Скакун Сергій Петрович (067 382 07 01) 
 

 



ОРЕНДА ЗАВОДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ (3000м
2
)  

Скакун Сергій Петрович (067 382 07 01) 



Анкета інвестиційної пропозиції / проекту 
 

Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Продаж земельної ділянки під територією 

цегельного заводу площею 4,64 га в смт Летичів, 

вул. Бугська 

Суть та мета інвестиційного проекту Створення на виробничій базі колишнього 

цегельного заводу підприємства. 

На розсуд інвестора. 
Вид економічної діяльності, що інвестується Промисловість, інші 

Організаційна форма співробітництва  

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 600 дол. США – вартість продажу земельної ділянки 

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 600 дол. США 

Форма власності; частка державної власності Приватна форма власності – 100% 

Ресурсне забезпечення проекту Земельна ділянка під територією цегельного заводу 

Стадія готовності/розробки інвестиційного проекту Земельна ділянка на продаж 

Реквізити підприємства (організації) - 

Інформація для контактів: Арбітражний керуючий  

Чернецька Алла Анатоліївна, тел. 0673074888, 

e-mail: 709293@ukr.net 

 

 
 



Анкета інвестиційної пропозиції / проекту 
 

Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Реконструкція будівлі під музей Устима 

Кармалюка по вул. Чорновола, 3 в смт. Летичів, 

Хмельницької області 

Суть та мета інвестиційного проекту Проект спрямовано на вирішення проблеми 

збереження історичної пам’яті на території 

Летичівської об’єднаної територіальної громади, 

популяризацію в суспільстві позитивної думки 

щодо культурної, історичної спадщини, що в 

подальшому дасть змогу залучити інвестиції в 

розвиток туризму та супутньої інфраструктури.  

Мета проекту: розвиток туризму на території 

громади, створення музею, збереження пам'яті 

про Устима Кармалюка та представлення якісного 

туристичного продукту. 

Завдання проекту: створення якісного, нового 

музею для залучення туристів, збереження 

історичної будівлі та популяризації в суспільстві 

позитивної думки щодо культурної спадщини. 

Опис діяльності у рамках проекту: 

- роботи з демонтажу дерев’яних, цегляних 

елементів; 

- кладка стін та перегородок; 

- улаштування покрівлі, стін, підлоги, стелі; 

- опорядження фасаду; 

- електропостачання; 

- улаштування водопроводу та каналізації; 

- облаштування постійно діючих експозицій; 

- підбір персоналу; 

 - проведення інформаційної кампанії та 

відкриття музею. 

Вид економічної діяльності, що інвестується Туристична галузь 

Організаційна форма співробітництва  

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 95 тис. дол. США  

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 90 тис. дол. США (94,7%) 

Форма власності; частка державної власності Комунальна форма власності – 100% 

Ресурсне забезпечення проекту Потреба в інвестиціях – 90 тис. дол. США  

Власні джерела – 5 тис. дол. США 

Стадія готовності/розробки інвестиційного проекту Інвестиційна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) - 

Інформація для контактів: Контактна особа – Ліщинський Олег 

Володимирович, перший заступник Летичівського 

селищного голови 

тел. (03857) 91450, факс (03857) 20129, 

моб. тел. 0960517051, е-mail: letychivrada@ukr.net 
 

mailto:letychivrada@ukr.net


 
 

 



 
Анкета інвестиційної пропозиції / проекту 

 

Розділ Коментар 

1 2 

Назва інвестиційного проекту Обладнання в смт Летичів місця організованого 

відпочинку населення на воді 

Суть та мета інвестиційного проекту Метою проекту є створення комфортних та 

безпечних  умов для організованого, сімейного 

відпочинку населення на воді в смт Летичів, 

розвиток туризму. Завданням є облаштування 

земельної ділянки з прилеглим водним простором, 

призначеної для організованого відпочинку 

населення на прибережній захисній смузі р.Вовк. 

Можливість розташувати засоби розваг і 

атракціони, а також місця для заняття водними 

видами спорту та місця любительського рибальства. 

Вид економічної діяльності, що інвестується Туристична галузь 

Організаційна форма співробітництва  

Загальна вартість проекту, тис. дол. США 40  тис. дол. США  

Потреба в інвестиціях, тис.дол.США (%) 40 тис. дол. США (100%) 

Форма власності; частка державної власності Комунальна форма власності 

Ресурсне забезпечення проекту Земельна ділянка знаходиться в мальовничому місці 

на березі річки Вовк поблизу р. Південний Буг 

(недалеко від центру смт Летичів) біля автошляху 

М12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка за 

51 км від м.Хмельницький та 70 км від 

м.Вінниця. Є міст, приміщення рятувальної 

станції. 
Стадія готовності/розробки інвестиційного проекту Інвестиційна пропозиція 

Реквізити підприємства (організації) - 

Інформація для контактів: Контактна особа – Ліщинський Олег 

Володимирович, перший заступник Летичівського 

селищного голови 

тел. (03857) 91450, факс (03857) 20129, 

моб. тел. 0960517051, е-mail: letychivrada@ukr.net 

 

 

mailto:letychivrada@ukr.net


 
 

 

 



 
 

 

 
 



ПЕРЕЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ПРОМИСЛОВИХ МАЙДАНЧИКІВ) 

ЛЕТИЧІВСЬКОЇ ОТГ,ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ЗАПРОПОНОВАНІ ДЛЯ 

БУДІВНИЦТВА ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ, ТУРИСТИЧНО-

РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ, ОБ’ЄКТІВ ТОРГІВЛІ ЧИ ІНШИХ ВИДІВ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
№ 

п/п 

Земельна ділянка, 

промисловий 

майданчик 

Місце 

розташування 

(індекс, район, 

населений 

пункт, вул., № 

будинку) 

Загальна 

площа 

(м
2
/га) 

Форма 

власності 

(державна, 

приватна, 

колективна) 

Умови 

залучення 

інвестицій 

(продаж, 

оренда) 

Контактна особа 

(посада, ПІБ,  

телефон/ факс,  

e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Земельна ділянка 

під територією 

цегельного заводу 

смт Летичів, 

вул. Бугська 

4,64 приватна продаж Арбітражний 

керуючий 

Чернецька Алла 

Анатоліївна, 

тел. 0673074888, 

 e-mail: 

709293@ukr.net 

2 Земельна ділянка За межами 

с.Бохни 

3,8 державна оренда * 

3 Земельна ділянка За межами 

с.Варенка 

6,8 державна оренда * 

4 Земельна ділянка За межами 

с.Бохни 

4,69 державна оренда * 

5 Земельна ділянка За межами 

с.Майдан 

6,2 державна оренда * 

6 Кар’єр За межами 

с.Снітівка  

кар’єр з 

запасами 

вапняків та 

буд.піску 

4 державна оренда * 

7 Землі 

сільськогосподарсь

кого призначення, 

торфородовище 

За межами 

с.Бохни 

30 державна оренда * 

 

*За довідками звертатись в земельний відділ Летичівської селищної ради, тел. (03857) 2-03-89, 

факс (03857) 2-01-29, e-mail: letychivrada@ukr.net, адреса: вул. Соборна, 16, смт Летичів, 

Хмельницька обл., 31500. 
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НАЯВНІ ВИРОБНИЧІ, ОФІСНІ  ПРИМІЩЕННЯ, ЯКІ МОЖУТЬ 

ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ІНВЕСТОРАМИ ПІД ПРОМИСЛОВІ ОБ’ЄКТИ, 

ТУРИСТИЧНІ ТА ВІДПОЧИНКОВІ КОМПЛЕКСИ,  

ТОРГОВІ ТА ОФІСНІ ЦЕНТРИ ТОЩО 

 

№ 

п/п 

Інвестиційний 

об’єкт 

Місце 

розташування 

(індекс, район, 

населений 

пункт, вул., № 

будинку) 

Загальна 

площа  (м
2
) 

Форма 

власності  

(державна, 

приватна, 

колективна) 

Умови залучення 

інвестицій  (продаж 

або оренда) 

Контактна 

особа 

(посада, ПІБ,  

тел./факс,  

e-mail) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Заводські 

приміщення 

смт Летичів, 

вул. Савіцького 

Юрія, 97 

3000 Приватна продаж або оренда 

в стадії 

інвестиційної 

пропозиції, 

Скакун 

Сергій 

Петрович, 

 тел. 

0673820701 

2 

Приміщення 

контори 

СТОВ 

«Козацька 

Мрія» 

с.Козачки, вул. 

Центральна,55 
150 Приватна 

продаж або оренда 

(лікарський кабінет, 

клуб дозвілля, кімната 

урочистих подій, на 

розсуд інвестора) 

в стадії 

інвестиційної 

пропозиції, 

власник 

СТОВ 

«Козацька 

мрія», тел. 

(03857) 9-44-

32 

3 

Приміщення 

школи-

садочку 

с.Бохни, 

вул.Героїв 

Небесної Сотні, 

56/1 

785 Комунальна 

оренда  

(за цільовим 

призначенням, 

готельно-ресторанний 

напрям, виробництво, 

дитячий табір 

відпочинку, на розсуд 

інвестора) 

* 

4 
Приміщення 

школи 

с.Рожни, 

вул.Квітнева, 2 
180 Комунальна 

оренда  

(м'ясо-ковбасний цех, 

швейний цех, на 

розсуд інвестора) 

* 

5 

Частина 

приміщення 

адмінбудівлі 

с. Майдан-

Вербецький, 

вул.Центральна, 

7 

600 Комунальна 

оренда  

(магазин, перукарські 

послуги, пошиття та 

ремонт одягу, на 

розсуд інвестора) 

* 

6 
Приміщення 

школи 
с.Терлівка 605 Комунальна 

оренда  

(виробничі 

приміщення, на розсуд 

інвестора) 

* 

7 

Приміщення 

школи з 

будівлями та 

спорудами 

с.Сахни, 

вул.Центральна 

Приміщення 

школи – 

326 кв.м 

Котельня – 

74 кв.м 

Комунальна 

оренда  

(створення нового 

виробництва: цех для 

переробки 

сільськогосподарської 

* 



Земельна 

ділянка  

1,14 га – під 

будівлями і 

спорудами 

 

продукції, швейний 

цех, кафе, на розсуд 

інвестора) 

8 
Приміщення 

школи 

с.Снітівка, вул. 

Садова, 18 
400 Комунальна 

оренда  

(перукарські послуги, 

пошиття та ремонт 

одягу, на розсуд 

інвестора) 

 

* 

9 

Частина 

приміщення 

адмінбудівлі 

с.Снітівка, вул. 

Садова, 22 
68 Комунальна 

оренда  

(перукарські послуги, 

пошиття та ремонт 

одягу, на розсуд 

інвестора) 

* 

10 
Приміщення 

школи 

с. Чапля, 

вул.Небесної 

Сотні 

300 Комунальна 

оренда  

(квартири, офіси, 

дитячий табір 

відпочинку, на розсуд 

інвестора) 

* 

11 
Приміщення 

школи 

с.Ялинівка, 

вул.Центральна, 

1 

120 Комунальна 

оренда  

(будинок-інтернат 

для пристарілих, 

швейний цех, 

дитячий табір 

відпочинку, на розсуд 

інвестора) 

* 

12 

Приміщення 

колишнього 

Будинку 

тваринника 

с.Гречинці,  

вул. Світанкова, 

26/1 

83,6 Комунальна 

продаж або оренда  

(ремонт взуття, 

швейний цех, на 

розсуд інвестора) 

* 

13 

Приміщення 

колишньої 

контори 

колгоспу 

«Більшовик» 

с.Гречинці,  

вул. Світанкова, 

24 

215,9 Комунальна 

продаж або оренда 

(ремонт взуття, 

швейний цех, на 

розсуд інвестора) 

* 

 

*За довідками звертатись в відділ економіки, торгівлі та інвестицій Летичівської селищної ради, 

тел. (03857) 9-14-50, факс (03857) 2-01-29, e-mail: letychivrada@ukr.net, адреса: вул. Соборна, 16, 

смт Летичів, Хмельницька обл., 31500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:letychivrada@ukr.net


На території Летичівської селищної ради відбувається  

будівництво житлового комплексу «Летичівська Брама» 

 по вул. Героїв Крут, 12 в смт Летичів 

 

 
 

 

 



 



ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

Транзитне положення, близькість до обласного центру, розвиненість 

транспортної інфраструктури дає змогу включити туристичні об’єкти 

Летичівщини у туристичні маршрути: 

 Санктуарій Летичівської  Богородиці (Костел Успіння Пресвятої Діви 

Марії) в смт Летичів (XVII ст.– ХVІII ст.); 

 замкові  мури  та кругла вежа в смт Летичів;  

 могила та пам’ятник очільнику селянського руху на Поділлі Устиму 

Кармалюку в Летичеві; 

 Св. Михайлівська церква в смт Летичів (поч. XVII ст.); 

 Св. Успенська церква в смт Летичів (сер. XIX ст.);  

 Батьківщина Блаженнішого митрополита Володимира – с. Марківці; 

 городище літописного міста Кудина (ІХ-ХІІІ ст.); 

 недіюча церква Св. Анни в с. Свічна (поч. ХVIII ст.);  

 недіючий костел Св. Анни (Римсько-католицька парафія) в 

с.Новокостянтинів (близько сер.XVII ст.); 

 дерев’яна церква Покрови Пресвятої Богородиці в с.Голенищеве (XVIII 

ст.); 

 Святе джерело і каплиця, освячена на честь Вознесіння Господнього на 

кордоні Хмельницької та Вінницької областей між с. Майдан-Сахнівський 

Летичівського району та с. Яблунівка Літинського району;  

 залишки Летичівського укріп-району с. Суслівці; 

 родинний маєток дворян Моркових, могили графів Дмитра Аркадійовича 

Моркова та його братів Михайла і Володимира в с.Грушківці; 

 Кармалюкова криниця в с. Бохни; 

 Урочище “Кармалюкове крісло” неподалік с.Кудинка; 

 хутір Закіт в с.Рудня. 

 

Візитівкою Летичева є відомий на всю країну рибний ринок, на якому 

цілодобово продають сушену, копчену, в'ялену рибу та рибні продукти. 

                                   



 


