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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китаськот мюько! РАДИ

гкитвськот мтськот ДЕРЖАВНО}
АДМIНIСТРАЦIi')

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, М.КиГв, 0/044, сьи: центр (044) 15-5/, Код елпю» 4/348526

вимогх ю 000634-19
вiд 22.01.2019 р.

Складена: головним спецiалicтом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батькоы особи, яка складае вимогу)

на iм'я: ТОВ "РТМ - YKPAIНA"

(посада, найменуванняюридичнот особи або фтзичног особи-гпдприемця, прiзвище, [мя, по-батьковi)

Адреса: 03028 м. Ки"iв, вул. О.Кошового, 2-Б, тел.490-63-33
(район, вупиця, N. будинку, контакгнийтелефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньот реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мипстр.в Украши вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Китвсько) мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китвсько) мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мтсп Киев], затверджених рiшенням Китвськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мют! Киевт, затвердженого
рiшенням Китаськот мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з доз волом (п.17.2 "Д") ;
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж консгрукцй: Лайтпостер, що стотть окремо (беклайт);
Примггка (X~ документу): X~ 00279-03 вiд 11.02.2003

у разi невиконання цiс'i вимоги протягом 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комувальним
пiдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мтськот ради (Китвськог мюьког державног адмгнютраци) «Про демонтаж реклам них засобiв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, M()l<J!iB, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацiсю усунених зауважень у
термтн до <z>(..> 0-1 201.# () (3
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. о __ l-..:~:...,_-9' _

(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння з питань реклам и ВИКОнЗВЧОГО органу
Кигвськог мюьког ради (Кизвсько] мтськог державнот адмгнютрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, iм~я. по-батьковг, пiдпис)

Увага:
8iдтермiнування чи не здiйсненнядемонтажу рекламногозасобу, який мае бути здiйснений на гидстаы наказу Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мтсько]' ради (Китвськог мтсько] державно! адмгнютрацп), або не виконання ui(j' ВИМQГИ 8

зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбаченота е не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Китаськот мгсько] ради (Кигвськог мюько! державнот адм.н.страцп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелiком РЗ. якi гпдлягаютъдемонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкiвський мгста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, просп. Перемоги, 5-7 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо] реклами, затверджених поетановою Кабiнету Мппстр!в Украгни вiд
29.l2.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених рiшенням Китвсько) мтськот ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Кисы, затвердженого рпценням Китвськот
м.ськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгсп Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мюько] ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням Китаськот
мгськог ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а еаме: розмiщення спецiально\(-их) тимчасовоi'(-их)/
сташонарнок-их) конструкцй(Чй) типу(-iв): Лайтпостер, що стоУть окремо (бекяайт)
Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з дозволом (п.17.2 "Д")
Найменування юридичнот особи або фiзично'i особи-пщприсмця, якiй належить:
ТОВ "РТМ - YKPAIНA"
змiст: _
Площа РЗ: 2,16 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (К!! документу): К!!00279-03 вiд 11.02.2003
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Киiвреклама»:
----_..J.~~:;i!II.I!!!!:.__ Максименко А.Ю.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реквами виконавчого органу Киiвськоi мкькот ради (Китаськот мтськог державвот
адмiнiстраpif~
_____ и=-...:c=.;~~)!:::,o:_~-Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiальноi тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськог РАДИ

пситвськог мтськот двтжхвнот
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, СаП- центр (044) 15-51, Код €ДРПОУ 41348526

вимогх эо 000636-19
вiд 22.01.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьковт особи, яка склада€ вимогу)

на iм'я: ТОВ "РТМ- УКРАIПА"

(посада, найменування юридично] особи або фтзичног особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 03028 м. Кигв, вул. о.кошового, 2-Б, тел.490-63-33
(район, вулиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньо] реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстртв Укратни вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Кигвсько] мтсько) ради вiд 25.12.2008
И~ 1051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевт, затвердженого
рiшенням Китвськог мтськог ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтсп Киев], затверджених рiшенням Китвськот мтськог ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмiщення вив.сок у мгст! Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 20.04.20 17 N~224/2446.

Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з дозволом (п.17.2 "Д") ;
у зв'язку з цнм, необхщно зшйсниги демонтаж конструкцп: Лайтпостер, що стотть окремо (беклайт);
Примггка (N~ документу): N~ 00289-03 вiд 11.02.2003

у разi невиконання цi€i вимоги протягом. 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комунальним
пiдпри€мством «Китврекпама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Китвськог мгськог державнот адмiнiстрацil) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термш до б!§ O..-r 201Ур
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. O~

(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку реклам них ззсобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Китаськот мтсько] ради (Кигвськог мюьког державно] адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада, пшзвище, [м'н, по-батъкоы, пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не зшйснсння демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мтськог ради (Кигвськот мюько; державног адмпистрацп), або не виконання цiei" вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекламп не передбачено та е не можливим.
Знаказами Управлiння з пигань реклами виконавчого органу Кишськог мтсько; ради (Кигвсько] мтсько] державнот адмiнiстрацil)
«Про демонтаж реклам них засобтв» та перелiком РЗ. якi гпдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський мгста Киева, за адресою:
Шевченкгвський р-н, просп. Перемоги, 3 (N22) виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо) реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
эатверджених рiшенням Китвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 И~ 105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Китвсько]
мгськог ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 20.04.2017
И2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого рiшенням Китаськот
мтсько] ради вiд 20.04.20 17 И~224/2446, а саме: розмiщення спешальнои -их) тимчассвои -их)/
сташонарноц-их) конструкцЩ-iй) типу(-iв): Лайтпостер, що стопь окремо (бекл айт)
Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з дозволом (п.17.2 "Д")
Найменування юридичног особи або фтзичнот особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "РТМ - УКРАIПА"
змiСт: _
Площа РЗ: 2,16 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): Х2 00289-03 вiд 11.02.2003
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ"iврекла~/7
_______ ---'~~~"""--_ Максименко А.Ю.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськог мтськог державног
аДМiНiСТРa,r(ij~

iU'c:'~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовопсташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мкъкот РАДИ

гкитвсъкот мтськот двежхвнот
хдмппстгхцш

УПР АВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код слпюк 41348526

ВИМОГА Х!! 000635-19
вщ 22.01.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складас 8ИМОГУ)

на iм'я: ТОВ "РТМ - YКPAIНA"

(посада, найменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприемця, пртзвише, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 03028 м. Ки"iв, вул. О.Кошового, 2-Б, тел.490-63-33
(район, вулиця, N, будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення эовнпцньо] реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Укратни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мтсько] ради вш 25.12.2008
N2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмццення реклам и в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китвсько] мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгстт Киев], затверджених рiшенням Кигвсько] мгсько) ради
вщ 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивicок у мтсп Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з дозволом (п.17.2 "Д") ;
у зв'язку з цим, необхiдно здiйснити демонтаж конструкцй: Лайтпостер, що стоггь окремо (беклайт);
Примггка (K~документу): K~ 00285-03 вiд 11.02.2003

у разi невиконання шсг вимоги протягом 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комунадьним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Китаськот мтськог ради (Китвськог мгськог державног адмппстрашт) «Про демонтюк реклам них засобiв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлтиня з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. K~, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофтксашсю усунених зауважень у
термтн до <09.> 0/ 20!_5Р Q . /)
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. ~О~_-=.::UJe_::..::..,.,~~-:...._ _

(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння 3 питань ремами виконавчого органу
Китвськот MicLKOI ради (Ки.вськог мтсько] державнот адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада. пргзвище, iм'я, по-багьковг, пщпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Кигвськот мгськог ради (Кигвськог мтсько] державног адмтнзстрацп), або не виконання цi€1 вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сфер: реклами не передбачено та е не можливим.
Знаказами Управлiння 3 питань реклам и виконавчого органу Китвськог мтськот ради (Кишськог мюькот державнот здмiнiстрацii)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелiком РЗ. якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження
вщ 21.01.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченктвський мтста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, просп. Перемоги, 3-5 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовнгшньо) реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киша,
затверджених рiшенням Кишськот мгськот ради вiд 25.12.2008 N210511l051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог
мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
реклам них засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Китаськот мгсько] ради вiд 20.04.2017
NQ223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько]
мгсько) ради вiд 20.04.2017 N~224/2446, а еаме: розмiщення спецiальноi'(-их) тимчасовоi'(-их)/
стацiонарно'i(-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Лайтпостер, що стотть окремо (беклайт)
Суть порушення: РЗ встановлено не вiдповiдно з дозволом (п.17.2 "Д")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "РТМ - YKPAIНA"
ЗМiст: _
Площа РЗ: 2,16 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К! документу): К! 00285-03 вiд 11.02.2003
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИi'врекла~

(~ Максименко А.Ю.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку реклам них засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськог мтськот ради (Китвськот MicbKO. державног

аДМiНicШс_§l~
Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


