
                                                             
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

двадцять третя сесія 

восьмого скликання 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 

23 грудня 2021 року                     Деражня                                                      № 22 
 

Про  розгляд питання щодо надання релігійним організаціям 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 

 
 

На підставі п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 12, ст. 92, ст. 116 Земельного кодексу України,   розглянувши 

клопотання релігійних організацій, рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель житлової та громадської забудови з метою передачі в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій: 

1.1. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Миколаївського храму с. Шарки 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га, що розташована за адресоюс. 

Шарки,вул. Чорновола, 24; 

1.2. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Покровського храму с. Пилипи 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована за адресоюс. Пилипи, 

вул. Центральна, 8/А; 

1.3. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Петро-Павлівського храму с. 

Явтухи Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» 

на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, що розташована за адресою с. 

Явтухи, вул. Центральна, 34/1; 

1.4. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Іоанно-Предтеченського храму             

с. Мазники Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної 

церкви» на земельну ділянку орієнтовною площею 0,3000 га, що розташована за адресою 

с. Мазники, вул. Соборна, 12/2; 

1.5. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Дмитрівського храму с. Шпичинці 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована за адресою с. 

Шпичинці, вул. Шевченка, 15; 



1.6. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Введенського храму с. Підлісне 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована за адресоюс. Підлісне, 

вул. Козацька, 17/1; 

1.7. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Покровського храму с. Новосілка 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,08 га, що розташована за адресою с. Новосілка, 

вул. Першотравнева, 12/1; 

1.8. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Іоанно-Богословського храму                             

с. Волоське Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної 

церкви» на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2500 га, що розташована за адресою 

с. Волоське, вул. Молодіжна, 15; 

1.9. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Параскевського храму с. Божиківці 

Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,15 га, що розташована за адресою с. Божиківці, 

вул. Седзюка, 24/1; 

1.10. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Петро-Павлівського храму с. 

Коржівці Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної 

церкви» на земельну ділянку орієнтовною площею 1,80 га, що розташована за адресою с. 

Коржівці, вул. Шкільна, 12; 

1.11. Релігійній організації «Релігійна громада Свято-Різдво-Богородичного храму с. 

Літки Деражнянського району Хмельницької єпархії Української Православної церкви» на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,08 га, що розташована за адресою с. Літки, вул. 

Польова, 6/4; 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (голова комісії Олександр МОЛОЧНЮК). 

 

 

                                                                                                                                 

Міський голова                                                                          Андрій КОВПАК 
 


