
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять друга  сесія VІ скликання 
 

від  17.04.2014 р. №1455 
 
Про усунення порушень  вимог земельного законодавства 
 
 
         Розглянувши подання Коростенського міжрайонного прокурора  „Про 
усунення порушень вимог земельного законодавства” за вх. №306/02-13                      
від 17.03.2014р., з метою   усунення технічних помилок та  описок в рішеннях 
Коростенської міської ради, що регулюють земельні відносини,  керуючись 
ст.25, п.15 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  
міська рада 
      
ВИРІШИЛА: 
 
1. Скасувати  п.1 та пп.1.1 рішення Коростенської міської ради двадцять дев’ята 
сесія VI скликання від 26.12.2013р. №1331 „Про надання дозволу  на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди”. 
 
2.Виключити ст.98-102 Земельного кодексу України з мотивувальної частини 
рішення Коростенської міської ради двадцять  друга сесія VI скликання від 
19.03.2013р. № 1039 „Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки  на умовах оренди ПП  „Автомагістраль” . 
 
3. Виключити ст.98-102 Земельного кодексу України з мотивувальної частини 
рішення Коростенської міської ради двадцять  друга сесія VI скликання від 
19.03.2013р. № 1040 „Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки  на умовах оренди ПП  „Укрпалетсистем” . 
 
4. Виключити   Декрет КМУ №15-92 від 26.12.1992р. „Про приватизацію 
земельних ділянок”  з мотивувальної частини рішення Коростенської міської 
ради двадцять  друга сесія VI скликання від 19.03.2013р. № 1045 „Про  
погодження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують  право  власності  на земельні ділянки громадян ”. 
 



5. Виключити   Декрет КМУ №15-92 від 26.12.1992р. „Про приватизацію 
земельних ділянок ”  з мотивувальної частини рішення Коростенської міської 
ради двадцять четверта сесія VI скликання від  06.06.2013р.№1131 „Про  
погодження технічної документації її із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) у власність громадянам”. 
 
6.Виключити   Декрет КМУ №15-92 від 26.12.1992р. „Про приватизацію 
земельних ділянок ”  з мотивувальної частини рішення Коростенської міської 
ради двадцять сьома сесія VI скликання від14.11.2013р. №1283 „Про 
погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки  в натурі ( на місцевості) у власність громадянам”. 
 
7.Виключити Декрет КМУ №15-92 від 26.12.1992р. „Про приватизацію 
земельних ділянок ”  з мотивувальної частини рішення Коростенської міської 
ради тридцята сесія VI скликання від 28.01.2014р. № 1374 „Про погодження  
технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі ( на місцевості) у власність  громадянам ”  . 
 
8.В  мотивувальній  частині рішення Коростенської міської ради двадцять  
друга сесія VI скликання від 19.03.2013р. №1048 „Про  затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо  складання  документів по встановленню 
меж земельних ділянок в короткострокову оренду” п.2 ст.125 Земельного 
кодексу України  замінити на ч.2 ст.125 Земельного кодексу України. 
 
9.  В мотивувальній  частині рішення Коростенської міської ради двадцять   
третя сесія VI скликання від  25.04.2013р. №1089 „Про  затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо  складання  документів по встановленню 
меж земельної ділянки в натурі на місцевості) на умовах оренди ” п.2 ст.125 
Земельного кодексу України  замінити на ч.2 ст.125 Земельного кодексу 
України. 
 
10. В мотивувальній  частині рішення Коростенської міської ради двадцять   
четверта сесія VI скликання від  06.06.2013р. №1134 „Про  затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо  складання  документів по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах          
оренди ” п.2 ст.125 Земельного кодексу України  замінити на ч.2 ст.125 
Земельного кодексу України. 
 
11. В мотивувальній  частині рішення Коростенської міської ради двадцять    
п’ята сесія VI скликання від  28.08.2013р. №1184 „Про  затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо  складання  документів по встановленню 
меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) на умовах  оренди  Приватному 
вищому навчальному закладу товариства  сприяння обороні України 
„Коростенський технічний коледж” п.2 ст.125 Земельного кодексу України  
замінити на ч.2 ст.125 Земельного кодексу України. 



 
12. В мотивувальній частині рішення Коростенської міської ради двадцять     
сьома сесія VI скликання від  14.11.2013р. №1288 „Про  затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо  складання  документів по 
встановленню меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) на умовах     
оренди ” п.2 ст.125 Земельного кодексу України  замінити на ч.2 ст.125 
Земельного кодексу України. 
 
13. В мотивувальній  частині рішення Коростенської міської ради тридцята    
сесія VI скликання від  28.01.2014р. №1377 „Про  затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо  складання  документів по встановленню 
меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) на умовах     оренди ” п.2 ст.125 
Земельного кодексу України  замінити на ч.2 ст.125 Земельного кодексу 
України. 
 
14. Виключити Постанову КМУ від 26.05.2004р. №667 „Про затвердження 
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок ”  з  мотивувальної частини рішення Коростенської міської ради 
двадцять п’ята  сесія VI скликання від  28.08.2013р. №1185 „Про  затвердження  
проекту  землеустрою щодо зміни  цільового призначення земельної ділянки”.   
 
15.Виключити Постанову КМУ від 26.05.2004р. №667 „Про затвердження 
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок”  з  мотивувальної  частини рішення Коростенської міської ради 
двадцять дев’ята  сесія VI скликання від  26.12.2013р. №1185 „Про  
затвердження  проектів  землеустрою щодо зміни  цільового призначення 
земельних ділянок”. 
 
16. Виключити Постанову КМУ №2073 від 25.12.1998р. „Про затвердження 
порядку державної реєстрації договорів оренди” з п.37 рішення Коростенської 
міської ради двадцять  друга сесія VI скликання від 19.03.2013р. №1051 „Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”. 
 
17. Виключити Постанову КМУ №2073 від 25.12.1998р. „Про затвердження 
порядку державної реєстрації договорів оренди” з п.9 рішення Коростенської 
міської ради двадцять четверта сесія VI скликання від 06.06.2013р.№1135 „Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”. 
 
18. Виключити ст.145 Земельного кодексу України та доповнити п. „б” ст.140 
Земельного кодексу України   мотивувальну  частину рішення Коростенської 
міської ради двадцять  друга сесія VI скликання від 19.03.2013р.№1037 „Про 
визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  „Про 
передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам міста”. 



19. Виключити ст.145 Земельного кодексу України та доповнити п. „б” ст.140 
Земельного кодексу України  мотивувальну  частину рішення Коростенської 
міської ради двадцять  третя сесія VI скликання від 25.04.2013р. №1082 „Про 
визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  „Про 
передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам міста”. 
 
20. Виключити п. „а” ст.140 ,  ст.145 Земельного кодексу України та доповнити 
п. „б” ст.140 Земельного кодексу України мотивувальну частину рішення 
Коростенської міської ради двадцять  четверта сесія VI скликання від 
06.06.2013р. №1137 „Про визначення окремих пунктів додатків до рішень 
міськвиконкому  „Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
громадянам міста”. 
 
21. Виключити ст.145 Земельного кодексу України та доповнити п. „б” ст.140 
Земельного кодексу України мотивувальну частину рішення Коростенської 
міської ради двадцять п’ята сесія VI скликання від 28.08.2013р. №1179 „Про 
визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому „Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність громадянам міста”. 
 
22. Замінити ст.21  Земельного кодексу України  на ст.20 Земельного кодексу 
України  в мотивувальній частині рішення Коростенської міської ради двадцять 
третя сесія VI скликання від  25.04.2013р. №1179 „Про  затвердження проектів 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок”. 
 
23. Виключити пункт 12 розділу X  „Перехідних положень”  Земельного 
кодексу України  з мотивувальної   частини рішення Коростенської міської               
ради двадцять третя сесія VI скликання від 25.04.2013р. №1092 „Про              
надання дозволу ФОП Соловйову А.Ф на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського  призначення у власність шляхом продажу”. 
 
24. Виключити пункт 12 розділу X  „Перехідних положень”  Земельного 
кодексу України  з  мотивувальної частини рішення Коростенської міської             
ради двадцять третя сесія VI скликання від 25.04.2013р. №1093 „Про              
надання дозволу ФОП Мельнику С.Ф. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського  призначення у власність шляхом продажу”. 
 
25. Виключити пункт 12 розділу X  „Перехідних положень”  Земельного 
кодексу України  з мотивувальної  частини рішення Коростенської міської               
ради двадцять п’ята сесія VI скликання від 28.08.2013р. №1094 „Про              
надання дозволу ФОП Іскандярову В.А. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського  призначення у власність шляхом продажу”. 
 
 
 



26. Виключити пункт 12 розділу X  „Перехідних положень”  Земельного 
кодексу України  з  мотивувальної частини рішення Коростенської міської               
ради двадцять п’ята сесія VI скликання від 28.08.2013р. №1095 „Про              
надання дозволу ФОП Іскандярову Г.А. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського  призначення у власність шляхом продажу”. 
 
27. Виключити ст.93, ст.124 Земельного кодексу України  з  мотивувальної 
частини рішення Коростенської міської ради двадцять  четверта сесія VI 
скликання від 06.06.2013р. №1138 „Про  надання дозволу Коростенській 
міській раді на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки”. 
  
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                         В.Вигівський 
  
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


