
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
двадцять восьмої позачергової  сесії сьомого скликання 

 

 

07 вересня 2017 року № 223 

 

 

Про заключення договору суперфіцію 

 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 102-1, 116, 122, 125, 126, 133 Земельного 

кодексу України, статей 413-417 Цивільного кодексу України, враховуючи 

висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, на підставі поданих документів, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Заключити договір суперфіцію на земельну ділянку комунальної 

власності площею 6,50 га (кадастровий номер 5323810100:00:046:0012) за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації для 

будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин Пирятинського 

району Полтавської області на місці існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища строком на 3 роки. 

2. Доручити відділу із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради (Стадник Є.В.) та юридичному відділу виконкому міської ради 

(Соловйов Р.Ю.) укласти договір суперфіцію, в якому передбачити наступні 

умови: 

1) договір суперфіцію заключається без права передачі третім сторонам; 

2) договір суперфіцію припиняється достроково у разі закінчення 

Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації 

будівельних робіт в повному обсязі; 



3) після припинення дії договору суперфіцію здійснюється обов’язкова 

передача об’єкта будівництва у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради; 

4) після завершення будівельних робіт повернення земельної ділянки 

здійснюється без додаткових зобов’язань щодо використання об’єкта 

будівництва; 

5) комунальне підприємство „Каштан“ (м. Пирятин, пл. Героїв Майдану, 

8) під час дії договору суперфіцію використовує існуюче сміттєзвалище в 

обсязі, необхідному для забезпечення вивезення твердих побутових відходів, із 

заключенням відповідного договору. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В., відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.) та 

постійну комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 

 


