
                                                               
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 
восьмого скликання 

                                                                                                                                                
РІШЕННЯ 

 

 
  25 березня 2021 р.                          Деражня                                               № 20 
 
   Про розгляд пропозиції щодо продажу  
земельної ділянки на земельних торгах  
 
   На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
відповідно до ст. 12, ст. 118 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 
висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища,  міська рада  
 

    ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити Тимосевичу Ігорю Івановичу щодо продажу на земельних торгах 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га, що розташована за адресою вул. І. 
Зубкова м. Деражня із земель промисловості у продажу на земельних торгах у зв’язку з 
тим що бажане місце розташування земельної ділянки не передбачене для даного виду 
використання.  

Згідно положень діючої містобудівної документації населеного пункту, а саме Плану 
зонування м. Деражня Хмельницької області, який затверджено рішенням сесії 
Деражнянської міської ради   №1  від 22.04.2016 року, розглянута вище територія 
відноситься до зони розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації КС-5 і 
призначається для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього 
середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.  

 В дану зону включені склади, криті і відкриті бази, а також супутні об’єкти 
обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг. До зазначеної 
зони висуваються певні вимоги режимів забудови, а саме існують переважні види 
забудови земельних ділянок: 

- об’єкти складського призначення різного профілю; 
- бази для зберігання продукції і матеріалів; 
- підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-пральні, хімчистки, 

ремонт побутової техніки, одягу, меблів); 
- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання; 
- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, бази 

експлуатації і ремонту житла та інженерних комунікацій). 
Зважаючи на вищевикладене, а також відповідно  до п. 34 ч.1 ст.26 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на даному етапі прерогатива використання зазначеної 
території розглядається лише в напрямі формування в її межах підприємств тільки 
комунального господарства (парків комунального транспорту, баз експлуатації і ремонту 
житла та інженерних комунікацій). 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Валентину 
СИДОРУК та постійну комісію міської ради з питань містобудування, земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища (голова комісії Олександр 
МОЛОЧНЮК). 

 
 

 
 

    Міський голова                                                                   Андрій КОВПАК 
         

 


