
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

15.09.2021 № 584 

 

Про надання ФОП Мотичаку І.В. 

дозволу на розміщення  

рекламного засобу (міні-борду) 

по вул.Європейська в м.Пирятин 

 

Відповідно до статей 30, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 16 Закону України „Про рекламу“, Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами), Правил розміщення 

зовнішньої реклами та вивісок на території населених пунктів Пирятинської 

міської ради, затверджених рішенням шістдесят четвертої сесії сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 524, із метою дотримання вимог Правил 

благоустрою територій населених пунктів Пирятинської міської ради, 

затверджених рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 23 грудня 2019 № 526, регулювання відносин у сфері 

розміщення зовнішньої реклами, на підставі заяви ФОП Мотичака І.В. від 

12.07.2021 № П 22766 та поданих документів виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дозволити фізичній особі-підприємцю Мотичаку Ігорю 

Володимировичу розмістити рекламний засіб (міні-борд розміром 2х4м) на 

земельній ділянці Пирятинської міської ради в м.Пирятин по вул.Європейська 

(в районі житлового будинку по вул.Європейська, 62). 

2. Зобов’язати ФОП Мотичака І.В.: 

постійно утримувати конструкцію в належному технічному стані; 

забезпечити постійне рекламно-інформаційне заповнення рекламних 

площин та своєчасне оновлення їх зовнішнього вигляду; 

систематично сплачувати до міського бюджету плату за користування 

місцем, що перебуває в комунальній власності та на якому розташований 

рекламний засіб; 

постійно утримувати в належному санітарному стані закріплену прилеглу 

територію, викошувати бур’яни (для опор рекламних щитів – 5м від опори); 
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на опорі конструкції нанести вертикальну дорожню розмітку із 

світлоповертаючих матеріалів; 

надавати за зверненням виконавчого комітету площину рекламного 

засобу для розміщення соціальної реклами. 

3. Відділу містобудування та архітектури Пирятинської міської ради 

(Зергані М.І.) підготувати Договір про тимчасове користування місцем, що 

перебуває в комунальній власності та на якому розташований рекламний засіб. 

4. Відповідальність за технічний стан конструкції, порушення Правил 

благоустрою території м.Пирятин та вимог техніки безпеки під час її 

встановлення та експлуатації покласти на ФОП Мотичака І.В. 

5. Термін дії рішення – до 08.09.2026 року. 

6 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


