
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

                                             

06.12.2019                       № 466 

 
 

Про затвердження Протоколу засідання журі з визначення переможця 

архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору 

вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин 

 
 

Відповідно до статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Програми з проведення архітектурного конкурсу щодо облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин, затвердженої рішенням п’ятдесят першої сесії сьомого 

скликання від 04.03.2019 № 136, Порядку проведення архітектурного конкурсу 

щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 

територіальної цілісності України в місті Пирятин, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 25.04.2019 № 161 (зі змінами, 

затвердженими рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.10.2019), 

враховуючи представлені ескізні пропозиції, протокол засідання журі з 

визначення переможця архітектурного конкурсу щодо облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин  від 05.12.2019 №1, виконком міської ради                     

 

ВИРІШИВ: 

 

    1. Затвердити Протокол засідання журі з визначення переможця 

архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору 

вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин  від 

05.12.2019 № 1 (додається). 
 2. Визнати переможцем архітектурного конкурсу щодо облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин  учасника конкурсу Зергані Марину Ігорівну. 

    3. Начальнику відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) забезпечити 

висвітлення  повідомлення про результати конкурсу у місцевих ЗМІ та на 

офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради.   



    4. Начальнику відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) відповідно до 

обраного на конкурсній основі ескізного проекту громадського простору                        

та пам’ятного знаку замовити розроблення робочого проекту організації, що має 

в своєму штаті особу із відповідним кваліфікаційним сертифікатом. 

    5. Начальнику відділу  бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюрі І.О.) забезпечити виплату переможцю архітектурного 

конкурсу грошової премії на підставі „Програми облаштування громадського 

простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті 

Пирятин“. 

    6. Завдання на проектування громадського простору погодити з 

виконкомом міської ради. 

    7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань 

діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ATBEPAxtEHO

PirueuHqln{ BI4KoHKoMY

ruicmol parv
06,12.2019 Ns 466

W
MICbKA PAAA IOJITIIITPflTI{HCbKA

IIPOTOKOJI N 1

saciAaHHq xypi 3 Br43HaqeHHt nepeMo)Kufl apxirerryp":T.,-nonnlp-tl,^i:1?

o6naurrynaHHfl rpoMaAcbKoro npocTopy BIxaHyBaHHs 3axl4cuuxin repl{ToplanbHol

qinicuocri YrpaiHu e I'aicri llnpxruu

05.r2.2019

r,aicqe npoBeAeuHx - KnyS rpoMaAcbKoro AlaJlory

floqaroK :aciAasHs - 15:00

ABCbKOI OS"UACTI

rt.flupxrun

llpracyrui'IneHI'I NYPi :

Bare.{xo
lOpift OnexcauApoBI4t{

Feccouona
Oxcasa InaHinHa

Byponuen

!,rraurpo CePrifionu't

3y6aruuu
Enyapa Mnxafiroen'I

tlepueHxo

Iprana BixroPinHa

flopea
Oxcaua BixroPinua

3acryrtHl'IK roJIoBI4 CeH'{aHclxoT cillcxoT pa4u

3acryfrHl4K HaqarbHl4Ka ynpaeniuHa

apxiiexrypra ra AepxaBHoro apxirexrypHo-

6y.{ieenruoro KoHTponrc BI4KoHaBqoro

xtuirery MrapropoAclxoi vricrxoi pal.w

npeAcraBHL'IK ,,flupxtuucrxoi p"fioil:l
oprauirauii yuacuuxin aurlrrepopl4crl4tlHol

onepauii,,V'{acHt'tKin 6oironrax Aifi "

roJIoBa npanniuur llolrancrxoi o6lacnoi

opranieaqif HauioHalluoi cnilru apxirexropin

Yxpaiuu

HaqaJIbHI4K ni,qairy r'licro6yayBaHHfl'

apxirexrypn Ta )KHTJIoBo-KoMyHaJIbHofo

rocnoAapcrBa llHprrunclxoi paftoHHoi

AepxaBHoI alu inicrPauii

roroeHufi cneuianicr eiAAiny uicro6-vr1'BaHHJl'

apxirerrypra Ta xHTJIoBo-KoM)'HiLlbHofo



Peea

llanro fpuropoeu.r

Crorerlr,
Orexcau4p Maxafi JroBarr

Oxpiveuxo
Orercaugp @e4oponuu

LLluouAeHro
AHapift fpzroponuv

f oc lro/lap e'f ga Ir I.r Ko rr Ko N,ry l,t i c r, r< o i p {ri t u

apxirexrop

ro,t oBa rpoN{aJ lc i)t<ol op ra rr i:: art il' 1'.racrr r.r rr i n

aHTHTepop r4crh L{rroT o n eparliI,,Yu acr rn rri n

6ofronax Aifi"

:ani4ynav si,iuiry u ic'r'o6y,tynaHHr.
apxireruypu, )I{IZ "f r'l O B O - IiO NI \/ H ilJl I) I I O f O

rocrro/Iapc'rrla're 6yltinnnlu'na ['pc6irrrcir]cr,r((r:
pau ouuol I teplKanrroi a:t;v i r r ic'r'pa r 1iI

r"ralraJrbrn{K ni4ai,ry nricro6y,tyBarr-rHr ra
apxirexrypll unr(onaBqoro r<ol,li'rsr\
,IIy5eu cuxoi nr ic r,rcoi paitrz

foloeynaB Ha :aciAarrni 3ac'r'yilrrr4x uicr,rtofo loJrour4

BHKoHaBT{oro xoruirery uicrroi pa4r.r LC.lllunep14Herlr,.

noP-flAoK [EHHralr:

1, flpo po3rnlA rloAalrnx ua apxirexrypuaii KorrKypc ecxi:rrr.rx nporro'*lrrili
uloAo oSlaulrynaHllt rpoMalAcbriof'o npoc'fop) Brualryr]aHnl .llrxrrcrirri;i ;

repraropia,rrHoi qinicuocri Vxpairra s Naicri Ilnparur.r.

2. Bu:Ha.{eHHtI [epeMo)I{qs apxilex'rypr{olo Kor'rKypcy rrio4o o6rrarrrlyr]aLrr-ll
rpoMaAcbltoro rlpoclopy BIxaHyBar-rHrr :axncunrip repn-i'opiallnoi rti,ricsoc'ri
Vxpainra s \,{icri lluprruu.

CJIVXAIIh:
3epraHi M.I., HaqaJIblII4r<a ni44iny naic'ro6ylyBalurr, apxi'rexrypr.i la )rc4r;,roeo-

Ko\,{yHanbHoro roc[oAapcrBa I;HI(oHI(oMy naicr,r<oT pa.qll, flr(a rrpoirr$opN4vl]il-'ra
npucynrix trpo Br.IMorI4 Ao noAaLIi npoexrin ei4uoniAHo Ao floroxerrrir, lrrr y.racr i

B apxirexrypHoMy r<ouxypci rqoAo o6laru'r'yratttr fpoMaAcr,noro npocrop\
BITIaHyBaHHtI gaxucnnxin repnropiarnuoi Uilionoc'ri Yxpaiuu B Hric'ri fllrpu't'lrii
noAaHo 4 upoexrni npono:nqii.

Plt6orous O.n., viclitoro ronony ttxuii 3ayrlalrc4B, u1o ueo6al,rluo ulla\oB\ i;;r-,.

Sinaucoey MoxnuBicrr pealisauii rpocr{ra.
3eprarii M.I., uaqaJlblll4r<a ni44ilry nric'r'o61,71ynarrru, apxi'r'eK'r'\'l)u rrl;K:r'.'-.,1E.-

I(oMyHaJIbHofo rocnoAapc'rBa Bur(oHr{oMy iraicr,rcoT pa/lr.r, lKa 3crlpol:u-r::i i--.-:
ni4xpnrra KoIlKypcHLIX [po[o3l4uir.r niAnoniArro Ao )\arn ix narrxo:',l.ei]H,q.

I{ouxypcunfi rrpoeK"r J\b1 urra(rp 2404415 (:apecc'ipou3r:,.i: -, . -

pe€crpallii :asnox 4ru yuacri n apxi'r'cxl'ypuoN,ry xorrrypci rrto:ro tr6.'.-:-^....--



rpoluancbKoro npocropy BrxaHyBaHHq 3axr{cHr4KiB Tepr4Topi€LnbHoi qinicnocri
Yrpainu e N{icri llupxrr.rH).

KoHrcypcHufi npoeKr J\b2 ruu$p 000002 (sapeecrpoeaHufi B Nypnani
peecrpauii :asnor rrrfl y-rracri r apxirexrypnoMy KoHKypci rqo4o o6laurryBaHHt
rpo\ra.{cbKoro rlpocropy BIxaHyBaHH.rr saxr4cHzrie repzropialruoi qinicnocri
YrcpaiHu s rricri lluparun).

Konr.ypcHufi npoeKr J\!3 IIrkI$p 28f lI9 (:apeecrporlauuit B Nypnani
pe€crpauii :ageor nnr yqacri n apxirer<rypnoMy KoHKypci rqo4o o6laruryBaHH.s
rpo\{aJcbKoro npocropy BIxaHyBaHH.rr saxzcHzrie repuropialrHoi qinicnocri
Yrcpainu s lricri lluparuu).

KoHxrpcHrafi npoeKr J\!4 Irru$p 190815 (:apeecrposanHff B Nypnani
peecrpauii :aseox .It,rt yqacri e apxirer<rypnoMy KoHKypci u1o4o o6laurryBaHHfl
rpo\ra-tcbl(oro npocropy BtrraHyBaHHr saxHcHraKie repHropianruoi qinicHocri
Yr.painu n rricri [IupxrHH).

BHCTYTII4JIH
3epraHi M.I, uavarbHllKa ei44iny uicro6y,uyBaHHf,, apxirerrypr4 ra )Kr4rJroBo-

Ko\ft.I{afbHoro rocnoAapcrBa Br{KoHKoMy uicrxoi pa4kr, flKa 3arrponoHyBura
foJoc\B€rTE rro Ko)KHoMy rroAaHHoMy rrpoeKTy oKpeMo.

31-6auurr E;ry,'ap,u Muxafinonuu, roJroBa upaeniHHq llomascrroi o6nacnoi
opraHi:auii Hauiona.rruoi cnirru apxirercropin Vr<paisu , xxui,t 3ayBaxr4B, rqo nepuri
JBil [po€riru He ni.qnoniaalorb KoHKypcHHM Br4MoraM Ta B HHX He BnTprzt.l^arruit

clcral KoHKlpcHoi npouo:uuii, ToMy 3anponoHyBaB ix se po3rnrAarr4.

EeccoHoea OxCaHa InauinHa, 3acryrrHr4K HaqanbHlaKa ynpanninHr apxireKrypr.r
Ta .lep;r(aBHoro apxirexrypno-6yaiBenbHofo KoHTponrc Br4KoHaBrroro xorr,rirery
Mupropolcrxof uicrr<oi pa4u 3a[ponoHyBana He AonycKaru Ao yvacri repuy
ilporro3nuiro - xoHrcypcHraft npoeKr J\11 ruu$p 2404475.

3A. - l0
IPOTH - O

YTPHMAJWTCfl,-O

BHCTYTII,UIH
Croreus O;rercan4p Mzxafironuu, roJroBa rpoua4crxoi opranieaqii

yracHuxiB aHTnTepopl4crl4tluoi onepaqii ,,VuacHurie 6ofioeux 4ifi" sanporroHyBaB
AorlycrHru Jo )n{acri 4pyrzfr rpoeKr.

3epraHi M.I. 3€BHar{LIJIa, Ir1o B AaHoMy KoHKypcHoMy npoerri ei4cyrHi
reHepallbHufi nran, texuiro-exonorraiqni rora^sHLrKpr, HeMae po3roprKu 4ilxuxz.

Becconosa Orccaua InauinHa, 3acryrrHuK Har{€LrrbHr4Ka ynpanninnr apxireKTyprr
Ta AepxaBHoro apxirerrypHo-6yaiBeJrbHoro KoHTponrc Br4KoHaBr{oro xorrrirery
Mupropo.qcrroi rraicrroi pa4vr 3anporroHyBaJra Aonycrr.rrr{ Ao yracri nepurufi ecxis



Jplroi rpono3l{Ilii, BpaxoBylor{r4 npono3r4rlirc roJroBr4 rpoMaAcbKoi opranisarlii
luac HnriB aHruTepopucrr4rrHoi onepaqii,,Vuacur,rxis 6ofi onux 4ifi "
|ONOCYB AIIIzI:

34. - 10

IIPOTI,I _O

YTPI4MAJTVICfl_O

3a xonrypcHI,rft npoeKr J\b2 rrr4$p 000002 (aapeecrpoeaHrafi B xypuani
peecrpal{ii sa.f,eoK Anq yqacri n apxireruypnoMy KoHKypci ulogo o6laurryBaHHt
rpoMaAcbKoro npocropy BrxaHyBaHHr saxzcHarie repHropianrHoi qinicHocri
Vr<painz e N{icri llupxruH)., xxuit cKJlaAa€rbcfl 3 3 upouosnqift, ane ronycrr4nu Ao
fonocyBaHHtr Jrr4rrre oAHy.
|ONOCYBAIII,I:

3A-2
IIPOTI,I -1
YTPI,IMAIII4Cfl, - 7

3a ronr<ypurufi npo€Kr J\&3 ruuQp 28lll9 (:apeecrposauufr B Nypnani
peecrpallii sassoK Anr yrracri n apxirerrypnoMy r(oHKypci rqo4o o6laurryBaHH.tr
rpoMa.{cbKoro npocropy BIxaHyBaHHr saxracHuxie repzropialruoi qinicHocri
Vrpainra s rvricri llupxrun).
|ONOCYBAII,I:

3,4.-0
TIPOTI4 -O
YTPI,IMATIVICfl _O

3a roHrypurufi npo€Kr JYl4 urv$p 190815 (eapeecrposaHzfi B xypuani
peecrpallii gaqaor Ins, yqaari n apxirer<rypHoMy KoHKypci u1o4o o6laurryBaHH-s
rpoMaAcbKoro ilpocropy BruaHyBaHHr saxucHurie repraropialrsoi qinicnocri
Vr<painu s Naicri lftzpmzn).
|OJIOCYBAIII,I:

3A- 7
IIPOTI,I -1
YTPP{MAIIVTCfl -2

BI"IPIT]]VIIIW:
1. In$oprraaqiro rqoAo noAaHr4x KoHKypcHr{x npoeKris ssqrz Ao eiAoNaa.

2. Bi4noei4no Ao ronocyBaHHt Bkr3Haril4Tu nepeMolxrleM apxirexrypHoro
KoHKypcy uloAo o6naunyBaHHr rpoMaAcbKoro npocropy BruaHyBaHHf, 3axr4cuuKie
reprzropianrnoi uinicrrocri VxpaiHra B lricri llnpxrnH xouxypcHafi npoeKr J\l4
uru$p 190815.

3. AopyqLITI4 HatIzubHHKy riagiry uicro6yayBaHHr, apxirexrypr4 ra )KHrJroBo-
KoMyH€LrIbHoro roctloAapcrBa BHKoHKoMy rraicrroi palu (3eprani M.I.) [LrcbMoBo
iHQopuynarl{ nepeMoxtqr ilpo pe3yJrbrarr4 KoHKypcy ra sa6esneqr,rri4 eracsirreHHt



inSopvrauii upo pe3ynbraru zacil:aHur >nypi y uicrienux 3MI ra Ha o{iiuifirrovy nc6-
cafifi llupxruncrxoi nicsrcoi pauw.

4. Hauaruuraxy Biaainy uicro6yaynaHr{r, apxirerryprz ra }r(plrrroro-
KoMyHanbHoro rocnoAapcrBa Br4r(oHr(oMy r,ticr,xoi paavr (3epraui M.I.) siAnoniAr-ro

4o o6pauoro Ha KoHKypcHifi ocuoni ecxisHoro rrpoeKry rpoMaAobr(ofo ilpoaropy
Ta naM'trHoro 3HaI(y 3aMoBHTH po:po6reuHa po6oqoro npoenry oprarri:ar1ii, rrto

Mae B cBoeMy rurari oco6y i: niAnosiAnnu rcnani(rixaqiiiuuna ceprudrixaloM.
5. HaqanbHI,IKy niaainy 6yxranrepcbr(oro o6rii<y ra snirnocri Br4r(oFrnoMy

uicrr<oi pal4u ({rcpi I.O,) sa6esne.{nrl4 Bl4rrnary repeMoxrlro apxirerrypuofo
KoHKypcy rporuoBoi upeuii ua niAcrani ,,llporpaMn o6naurryraHHrr rpoMarcbr(oro
npocropy BIxaHyBaHHt saxl4cHr4xin repnropiaru,uoi qinicHocri Vr<pair-rra B irricri
llnprtzu".

Fareqxo IOpifi OlexcauApoBl4r{

Feccosona Oxcaua IsaHinHa

Fyponilen.{rrar,rrpo Ceprifi onau

3y6aurrau Eayapa MHxaffronu.r

9epHeHro IpraHa Bixropinna

flopea Oxcasa Bixropinua

Pesa llasro fpnroponnv
.-'4:-,-

Croneql OrercasAp MzxaftJloBlrrr

Oxpinaeuxo Orercaugp OegopoBnrl

LlluouAesxo Au4pift fpzropoBnrr


