
 

ПРОЄКТ 

 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

     ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Одинадцятої сесії 

__.05.2021 р.                                        Летичів                                             №  

 

Про затвердження містобудівної 

документації - генеральних планів та 
планів зонування територій сіл 

Летичівської селищної ради  

 

Розглянувши містобудівні документації - Генеральні плани та плани 
зонування територій сіл Грушківці, Бохни, Гречинці, Снітівка, Буцні, 

врахувавши пропозиції громадських слухань, з метою забезпечення 
планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку міста, 
підвищення його рівня благоустрою та створення сприятливих умов 

життєдіяльності населення, взявши до уваги витяг з протоколу № 5 засідання 
архітектурно – містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, відповідно до ст.ст.16, 17 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Земельним кодексом України, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Затвердити містобудівну документацію - генеральний план та план 

зонування території села Грушківці Летичівської селищної ради Хмельницької 
області розроблений ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто». 

 

2. Затвердити містобудівну документацію - генеральний план та план 
зонування території села Бохни Летичівської селищної ради Хмельницької 

області розроблений ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто». 
 

3. Затвердити містобудівну документацію - генеральний план та план 

зонування території села Гречинці Летичівської селищної  Хмельницької 
області розроблений ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто». 

 
4. Затвердити містобудівну документацію - генеральний план та план 

зонування території села Снітівка Летичівської селищної Хмельницької області 

розроблений ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто». 
 



5. Затвердити містобудівну документацію - генеральний план та план 

зонування території села Буцні Летичівської селищної Хмельницької області 
розроблений ДП УДНДІ проектування міст «Діпромісто». 

 
6. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення через 

засоби масової інформації. 

7. Виконання даного рішення покласти на відділ будівництва, архітектури 
та земельних відносин Летичівської селищної ради. 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища (голова комісії Скрипник М.В.). 

 

Селищний голова                                   Ігор ТИСЯЧНИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автор проєкту     _______________ Поліщук О.М. 

Погоджено 

Заступник селищного голови   _______________ Пузарецький В.І. 

Начальник юридичного відділу  ________________ Коберник О.В. 

Секретар селищної ради   ________________ Провозьон В.М. 

 


