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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кишськот мгськот РАДИ

гкшвськот мтськот ДЕРЖАВНОi'
AДMIHICTP АЦй)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кийз, 01044, Саll- центр (044) 15-51, Код сито» 41348526

ВИМОГА К!! 000653-19
вiд 30.01.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пртзвище, iм'я та по-батъковзособи, яка скпадаевимогу)

на iм'я: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВIДAЛЬНIСТЮ "АЛЛО ПIЦА"
(посада, найменування юридичног особи а60 фiзичноi особи-пщприемця, пртзвище,iм'я, по-батъковт)

Адреса: 02121, м. Киiв, вул. архггектора Вербицького, буд.18а, тел.096-366'-91-70;
067-191-24-87

(район, вулиця, N2 будинку, контакгнийтелефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення эовницньог реклами, загверджених постановою
Кабiнету Мппстртв Украши вiд 29.12.2003 К2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мтсько] ради вiд 25.12.2008 К!!
1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китаськот мтськот ради вiд 22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або Правил
розмiщення реклам них засобiв у мют] Киев], затверджених рiшенням Киi"вськоi" мгськог ради вщ
20.04.2017 К!!223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсг! Киев], затвердженого рiшенням
Кигвськот мюьког ради вiд 20.04.2017 К!!224/2446.
Суть порушення: Заборгованосп бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€");
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцй; Реклампа вивтска на будинку (будiвлi), спорудi;
Примпка (.N"2 документу): Х2 39363-13 Biд 05.12.2013

у разi невиконання цiб вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкцiя буде демонтована комувальним
гпдприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлтння з питань рекпами виконавчого ОРгану
Китвськог мтськог ради (Китвськог мтськог державног адмпистрацй) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, М. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм: з фотофтксашею усунених зауважень у
термш до <О!/> СЫ2 201 gp
Вимогу еклав: головний спецiалicт Скотська о. 1. a~

(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з литанъ рекпами виконавчого органу
Кишсько! мюько! ради (Китвсько] мтськог державнот адмiнiстрацii)

Вимогу одержав

(посада, пртзвище, iм~я) по-батьковг, пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не зшйснения .демоитажурекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Кигвськог MicLKoiдержавно! адмiнiстрацii), або не внконання цiЕ:i' вимоги в
зазначений термш, вищевказаними нормагивно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та е не можливим.
ЗнаказамиУправлгння з питань реклами виконавчого органуКитвсько] мтсько!ради (КиIвськоi мтсько]державног адмтнютрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi пшлягають демонтажу можна ознайом:итися на офппйному веб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстежсння територй району Дарницький мтста Киева, за адресою:
Дарницький р-н, вул. аргггектора Вербицького, 18 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовншшьот реклами, затверджепих постановою Кабiнету Мппстргв Укратни вiд
29. 12.2003 K~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених рiшенням Кишсько] мюько) ради вiд 25.12.2008 K~1 051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмццення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Китаськот
мюько! ради вiд 22.09.201 1 К!! 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
реклам них засобiв у мтст] Киев], затверджених рiшенням Кишськот мкьког ради вiд 20.04.2017
И2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням Китвськог
мтськот ради вiд 20.04.2017 И!!224/2446, а саме: розмпцення спешально'( -их) тимчасовой -их)/
сташонарноп-их) конструкцii"(-iй) типу(-iв): Рекламна вивлека на будияку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мicяцi (п.17.2 "€")

Найменування юридичнот особи або фiзичноI особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВАРИСТВQ ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЛО ПЩА"
змiст: _
Площа РЗ: 6,42 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (К!! документу): К!! 39363-13 вiд 05.12.2013

Довщка про стан розрахункiв ТОН «АЛЛО ПlЦА» перед КП «Киiвреклама» по
рахункам-фактурам

Шдпис прашвника вiддiлу контролю та обшку рекламних засобiв Управлiння з питань
реквами виконавчогоPP~y Китвськог MicbKOI ради (Ки"iвськоi мюькот державног
адмiнiстрацii): t/C:-~ Скотська0.1.

ФОТО фiксацiя розмпцення спецiальноi твмчасовогстацюнарногконструкцй;



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мкъкот РАДИ

гкитвсько! мюькот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТР АЦIi)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Саll-ценmр (044) 15-51, Кодедрпоу 41348526

ВИМОГА N! 000652-19
вщ 30.01.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою lванiвною
(посада, пргзвише, ;м'. та по-батькоы особи, яка склада€вимоry)

на iм'я: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ "АЛЛО ПIЦА"
(посада, найменування юридично! особи або фтзично]особи-пщприемця,пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 02121, м. Кигв, вул. apxiтeктopa Вербицького, буд.18а, тел.096-366-91-70;
067-191-24-87 .

(район, вупиця, N2 будинку,контакгнийтелефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньо] реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мппстртв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених рiшенням Кишськог мюькот ради вiд 25.12.2008 N2 105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням Китвсько! мтськог
ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил розмiщення реклам них
засобiв у мюп Кисы, затверджених рiшенням Кшвськот мтсько] ради вiд 20.04.2017 N!!223/2445, а
також Порядку розмiщення вивiсок у мгеп Киев], затвердженого рiшенням Китаськот мтськот ради вiд
20.04.2017 N~224/2446.
Суть порушення: Заборrованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С");
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Конструкцй на даху будияку (будiв.'1i), спорудi;
Примггка (K~ документу): К2 39364-13 вiд 05.12.2013

у разi невиконання цiЕ:1 вимоги протягом 3 (трьох) днтв, конструкшя буде демонтована комувальним
шдпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китаськот мтськог ради (Кишськот мтськог державнот апмппстрацй) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвтз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофжсашею усунених зауважень у
тервпн до < 0$1> QQ 20~ Р

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. __ {]_~_~_L_~-ь•.•... _
(ПIБ та пiдпис працiвникавiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Киiвськоiмтськог ради (Киiвсъкоi мюько] державногадмiнiстрацii)

Вимогу одержав

(посада,прввище, iм'я, по-батьковт, пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не здiйснения демонтажу рекламного засобу, який мае бути здтйснсний на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китвськог мтсько] ради (Китвськог мюьког державно] алмпистрацй),або не виконання цiСl вимоги в
зазначений термэн. вищевказаними нормативно-правовами актамив сферi реклами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлiння з питаньрекпами виконавчого органу Киiвськоi мтськог ради (Кигвськог MicbKOi державнот адмiнiстрацii)
«Про демонтаж РСЮ1ЗМНИХ засобгв» та перетиком РЗ, якi гпдлягаютъдемонтажу можна ознайомитися на офппйному всб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстеження територй району Дарницький мгста КИЕ:Ва, за адресою:
Дарницький р-н, вул. архiтектора Вербицького, 18 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо] реклам и, затвсрджених постановою Кабiнету Мгнгстрш Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змтнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
эатверджених рiшенням Кигвськог мюько] ради вiд 25.12.2008 N21 05111051 (iз змшами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого ршгенням Кишськот
м.ськот ради вш 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мют! Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмiщення вивкок у мгсп Киев], загвердженого рiшенням Китаськот
мтсько] ради вiд 20.04.2017 N~224/2446, а саме: розмiщення спешальноа-их) тимчасовон-ихз/
сташонарноя-их) конструкцiI( -гй) типу(-iв): Конструкцй на даху будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")

Найменування юридичнот особи або фтзичнот особи-тцдприсмця, якiй належить:
ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВlДАЛЬНIСТЮ "АЛЛО ПЩА"
Змiст:~~~~ _
Площа РЗ: 8,14 К:В.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ документу): K~ 39364-13 вiд 05.12.2013

Додаток: Довщка про стан розрахунктв ТОВ <<АJlЛО ПlЦА» перед КП «Китврекяама» по
рахункам-фак:турам

Пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння э питань
реквами виконавчого 0l?rJl~II'iBc~Oi MicbKOi ради. (Китвськог мтськотдержавног
адмiнiстрацii): t:/.;t:~ Скотська 0.1.

Фото фiк:сацiя розмiщення спецiальноi тимчасовопстацюнарног конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мгськот РАДИ

гкишсько! мтсъкогдвгжхвног
хдмппстгхшп

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0104-1, СаZl- центр (044) 15-51, Код €ДРПQУ41348526

вимогх в 000660-19
вiд 30.01.2019 р.

Складенас головним спецiалiстом Скотською Ольгою lванiвною
(посада, npiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складае вимогу)

на iм'я: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "BIНCAHTO"
(посада, найменувапня юридичног особи або фiзичнqi особи-пщприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01004, м. Китв, вул. Пушктнська, 20, тел.0672095549
(район, вулиця, И~ будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мшютргв Украши вiд 29.12.2003 N!! 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вщ 25.12.2008 N!! 105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в М. Киев], затвердженого рiшенням Кишськог мтсько!
ради вiд 22.09.2011 N!! 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил розмiщення реклам них
засобiв у мюп Кисвт, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 20.04.2017 N!!223/2445, а
також Порядку розмццення вивicок у Micтi Киев], затвердженого рiшенням Китвсько] мтсько! ради вiд
20.04.2017 N!!224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€");
у зв'язку 1 ЦИМ, необхiдно эшйсвити демонтаж коиструкцй: Реклам на вивгска на будинку (будiвлi), спорудi;
Примггка (Х2 документу): Х2 49172-15 вiд 20.04.2015

у разi невиконання IIic! вимоги протягом 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комунапьним
пщприемством «Китврекпама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китаськот мтськог ради (Китвськог мтськог державно! адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань рекнами (01044, м.Китв, вул. Хрещагик. Зб,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмоый формi з фотофгксашею усунених зауважень у
термiНДО<~/> CtQ 2013Р

Вимогу склав; головний спецiалiст Скотська о. 1. в ~о. 'Ц)~

(ПIБ та шдпис прашвника вiддiлy контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань реквами виконавчого органу
Киiвськоi мтсько! ради (Китвсько! мюьког державно! алмпистрацй)

Вимогу одержав

(посада" пргзвище, iм'я, по-батькоы, пiдлис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйсненнядемонтажу рекламного засобу, який МЗЕ:бути здгйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекпами виконавчого органу Киiвськоi мтсько! ради (Киiвськоi мюькот державно. адмгнютрацп), або не виконання цifl вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими ш...етами в сферi реклам и не передбачено та е не можливим,
3 наказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Киiвськоi мтсько! ради (Киiвськоi мюько] державног адмгнютрашг)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyivГa)kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстеження територй району Шевченктвський мтста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул. Пушкшська, 20 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнпцньо] реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 N!!2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Китаськот мтсько] ради вщ 25.12.2008 N2 1 051/1051 (iз эмгнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в М. Киев], затвердженого рцценням Китвськог
мiськоiради вiд 22.09.2011 N!! 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил роэмпцення
реклам них засобiв у мтсп Киевг, затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 20.04.2017
N!!223/2445, Порядку розмпцения вивкок у мют] Кисы, затвердженого рпценням Кигвсько!
мiськоiради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення спешальноц-их) тимчасовоi(-их)/
стацiонарноi(-их) конструкцii(-iй) типу(-iв): Рекламна вивтска на будияку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мкяц! (п.17.2 "€")

Найменування юридично] особи або фiзичноi особи-щдприемця, якiй належить:
ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВlДАЛЬНlСТЮ "BIНCAHTO"
Змiст:~~~~ _
Площа РЗ: 3,075 кв. м
Докумеити, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х! Документу):Х! 49172-15 вш 20.04.2015

Довiдка про стан розрахункiв ТОВ «BIHCAHTO» перед КП «Китвреклама» по
рахункам-фактурам

Шдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчи ~HY КИ:iвськоi мтсько! ради (Китвськог мгськот державног
адмiнiстрацii): ~ ').Qlf Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiальноi тимчасовот/сташонарнот конструкцй;



[1
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкитвськотмюькот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код слпюу41 348526

ВИМОГА Х!! 000656-19
вiд 30.01.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада., прiзвище, iм'я та по-батъковт особи, яка скпадас вимогу)

на iм'я: ПП "АНТАРIС-БУД"
(посада, найме~ування юридичног особи або фiзичноi особи-пшприемця, прiзвище, iм'я, по-батъковг)

Адреса: 01025, вул. Володимирська, 7, оф. 1, тел.512-56-46
(район, вулиця, NQ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення эовншгньот реклами, затверджених по становою
Кабiнету Мгнтстргв Украiни вiд 29.12.2003 N!! 2067 (iз змтнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мюьког ради вiд 25.12.2008 N!!
105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмццення реклам и в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськог мтськог ради вш 22.09.2011 N!! 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил
розмiщення реклам них засобiв у мтсп Киев], затверджених рiшенням Кигвськог мюько] ради вiд
20.04.2017 N~223/2445, а також Порядку розмнцення вивкок у мтст! Киев], затвердженого рiшенням
Кигвськог мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (0.17.2 "€");
у зв'язку з цим, необхiдно эшйснвти демонтаж конструкцйе Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), спорудi;
Примггка (К! документу): К! 55197-16 вщ 05.08.2016

у разi невиконання цiСl вимоги протягом 3 (трьох) Дlliв, конструкшя буде демонтована комунальним
пшприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдноro наказу Управлiння з пигань реклами виконавчого органу
Китаськот мюьког ради (Кишськог мюьког державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiния з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричтв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофтксашею усунених зауважень у
тервив до < 9<.t> Щ 201gp :
Вимоry склав: головний спецiалiст Скотська о. 1. C(?~

{ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю тз облiку реклам них засобтв Управлiння з литан:ь реклами виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi мгсько! державног адмiнiстрацii)

Вимоry одержав

(посада. прiзвище, iм'я, по-багьковт, гпдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здгйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з пигань
реклами виконавчогооргану Киiвськоi мюьког ради (Кигвськог мэсько! державног адмiнiстрацii), або не виконання шст вимоги в
зазначений термш, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кигвськот мюько! ради (Кигвськот мтсько! державнот адмiнiстрацil)
«Про демонтаж реклам них засобiв» та перетиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
rеklаmа.kуivЩ)kmdа.gоv.uа.

АКТ обстеження

За результатами обстеження територй району Подшьський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Хорива, 23/9-А виявлено порушення Типових правил розмццення
зовницньо] реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мцпстргв Украгни вiд 29.12.2003
N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням
Китаськот мтськог ради вiд 25.12.2008 N21 05111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку
розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Китаськот м.ськог ради вiд 22.09.2011
NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення реклам них засобiв у мтсп Киев],
затверджених рiшенням Китвськог мтськог ради вiд 20.04.2017 N!!223/2445, Порядку
розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням Китаськот мтсько] ради вiд
20.04.2017 N!!224/2446, а саме: розмiщення спецiальноl( -их) тимчасовой-ихз/ сташонарнои-их)
конструкцЩ-iй) типу(-iв): Кронштейн на фасадi будияку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")
Найменування юридично] особи або фтзичнот особи-пщприсмця, якiй належить:
ПП "АНТАРIС-БУД"
Змiст:.-::--::-...,..-::-::-::-:- _
Площа РЗ: 1,2261 кв.м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К!! документу): К!! 55197-16 вiд 05.08.2016

Довщка про стан розрахункiв ТОВ «АНТАРIС-БУД» перед КП «Китвреклама» по
рахункам-фактурам.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами ВlIконавчог,9)ОР~НУ Киi!,!ськоi' MicbKOl ради (Киiвсько'i мюьког державног
адмiнiстрацii): V. ~~.QL# Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiальноi тимчасовоi/стацiонарноi конетрукцй:



[1
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот MIChKOi РАДИ

гкитвськот мтськог двгжхвно!
АДМIНIСТРАЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Сай=центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х! 000655-19
Biд 30.01.2019 р,

Складенас головним спецiалiстом Скотсысою Ольгою Iванiвною
(посада, прiзвище, iM'g та ло-батьковi особи, яка СЮIзд3€ вимогу)

на iм'я: ПП "Бюро економiчноiта правовот безпеки"
(посада, найменування юридичноi особи а5о фiзично\ особи-шдприемця, пргзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01021, м. Китв, вул. Iнститутська/Садова,15/5, тел.067 502 93 80
(район, вулиця, И. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення эовнпцньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету МппстртвУкратни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мюта Киева, затверджених рiшенням Китаськот мкьког ради вiд 25.12.2008 NQ 105111051(iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Китаськот мтськог
ради вщ 22.09.2011 К!! 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил розмiщення рекламних
засобiв у мюп Киевт, затверджених рiшенням Кигвськот мюько] ради вiд 20.04.2017 NQ223/2445, а
також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого рiшенням Китаськот мтськог ради вiд
20.04.2017 NQ224/2446.
Суть порушення: 3аборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi(п.17.2"€");
У'зв'язку з цим, необхiдно зшйснитидемонтаж консгрукцй; Рекламна вивкка нз будинку (будiвлi), спорудi;
Примггка (Х2документу):Х2 54620-16 вiд20.04.2016

у разiневиконання uic! вимогипротягом3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтованакомунапьним
гпдприсмством«Китврекпама» нз пiдставi вiдnов.iдного наказу Управлтння з питань реклами виконав.чогооргану
Китвськот мтсько! ради (Ки[вськог мюько) державнот адмтнютрацй)«Про демонтажрекламних засобтв».
Проусунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або04070, м. Киiв, Боричiв узвiз,8 тел. 481-47-18) в письмовтй формiз фотофгксашею усунених зауваженьу
термiндо<~> CCQ 201_gp

Вимогу еклав: головний спецiалiст Скотська О. 1. {)в~
(ПIБ та пщпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань рекнами виконавчого органу

Китвсько! мюьког ради (Китвсько]мiськоi державно! здмiнiстрацii)

Вимогу одержав

(посада, пргзвище, iм'я, по-батьковг, пщпис)

Увага:
Вштермгнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекпами виконавчого органу Китвськог млсько! ради (Китвськог мгсько! державног адмiнiстрацii), або не виконання цiЕl вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та Е не можпивим.
3 наказами Управлiння з питань рекнами виконавчого органу Кигвсько] ьпськог ради (Кигвсько!мюьког державно) адмгнютрацй)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перельком РЗ? якi ишлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстежсннятериторй району Печерський мтста Киева, за адресою:
Печерський р-н, вул. Iнститутська /вул. Садова, 15/5 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовнiшньоI реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв У краши вш
29.12.2003 NQ2067 (iз змiнами j доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рппенням Кигвсько) мюькот ради вiд 25.12.2008 NQI05111051 (iз змтнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженогорiшенням Кишськот
мтськот ради вiд 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мтст! Киевг, затверджених рiшенням Кигвсько] мтсько? ради вiд 20.04.2017
NQ223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мюп Кисы, затвердженого рiшенням Кигвськот
мтськот ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмiщення спешальноп-их) тимчасовоI(-их)/
сташонарно'(-их) конструщi1(-iй) типу(-iв): Рекламна вивкка на будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")
Найменування юридично]особи або фвичнот особи-гпдприемця, якiй належить:
ПП "Бюро економгчног та правовоiбезпеки"
зМiст: _
Площа РЗ: 2,3595 кв. м
Документи, якi були надзнi пiд час обстеження:

Примггка (К! документу): К! 54620-16 вiд 20.04.2016

Довiдка про стан розрахункiв ПП «Бюро економгчнот та правовот безпеки» перед
КП «Киiвреклама» по рахункам-фактурам

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами викоНавчого,.&рm~ськО·jMicbKOi ради (Китвськог мюькот державноi
адмiнiстрацii): ((_./I cz. ~ - Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiальноi тимчасевот/сташонарнот конструкцй;



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсъкот РАДИ

(КИIвськоi мгськот ДЕРЖАВНО)
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, CalZ <центр (044) 15-51, Код еппюк 4/348526

ВИМОГА Х! 000654-19
вiд 30.01.2019 р.

Складена: ГОЛОВНИ М спецiалiстом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пргзвище, iM'я та по-батьковi особи, яка скпадае вимогу)

на iм'я: ПП "Бюро економiчноi' та правовот безпеки"
(посада, найменування юридичног особи або фвичног особи-пщприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 01021, М. KlliB, вул. Iнститутська/Садова, 15/5, TeJI.067 502 93 80
(район, вупиця, K~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мтнютргв Украши вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених ргшенням Кигвськог мюькот ради вц 25.12.2008 N2
105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китвсько] мтськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнямирта/абоПравил
розмiщеннярекламних засобiв у мтст! Киев], затверджених риценням Китаськот мтськот ради вiд
20.04.2017 NQ223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мюп Кисы, затвердженогорппенням
Китаськот мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть перушения: Заборгованосп бшьше lIiж2 мiсяцi (11.17.2 "(О");
У зв'язку з цим, необхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Рекламна вивкка на будинку (будiвлi), спорудi;
Примпка (К! документу): К! 54619-16 Biд 20.04.2016

у разi невиконання цiс'i вимогипротягом3 (трьох) дшв, конструкшябудедемонтованакомувальним
гпдприемством«Китврекпама» на пiдставi вшповшногонаказу Управлiнняз питань рекламивиконавчогооргану
Китаськот мтсько) ради (Китвськот мюьког державно! азмгнютрацй)«Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усуненнязазначенихпорушень повiдомитиУправлiння з питань реклами (01044, м.Киш, вул. Хрещатик,36,
або 04070, м. Китв, Боричтв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацiею усунених зауваженьу
термш до < О с1 O~ 201ДР

Вимогу склав: головний спецiалiстСкотська о. 1. ?(?to~
(ПIБ та пiдnис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Улравлiння з питань реклами виконавчого органу

Киiвськоi мюьког ради (Кигвськот мюько! державноi адмпистрацй)

Вимогу одержав

(посада, пргзвище, iм'я, по-батьков], пiдпис)

Увага:
Вшгермтнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який Ma€ бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвсько] мтсько! ради (Китвськот MicLKOiдержавног адмипстрацй), або не викоиания цiE:i вимоги в
зазначений терм.н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реквами не передбачено та е не можпивим.
3 наказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Китвськог мюько! ради (Кигвськот мюьког державно} здмiиiстрацii)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелiком РЗ~ якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офтшйному веб-сайп:
reklama.ky;v(@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстеження гериторирайону Печерський м.ста Киева, за адресою:
Печерський р-н, вул. Тнститутська /вул. Садова, 15/5 виявлено порушення Тилових правил
розмiщення зовнгшньог реклами, затвердженихпостановою Кабiнету МппстргвУкрагнивiд
29.12.2003 NQ2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтстаКиева,
эатверджених риценням Кишськот мгськог ради вщ 25.12.2008 NQI05111051 (iз змтнами i
доповненнями), Порядку розмицення реклами в м. Кисы, затвердженогорiшенням Кигвсько]
мюькот ради вщ 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмнцення
рекламних засобiв у MicтiКиев], затвердженихрiшенням Китаськот мюькот ради вщ 20.04.2017
К!!223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого рiшенням Китаськот
мтськот ради вщ 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення спешальнон-их)тимчасово!(-их)/
стацiонарно!(-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Рекламна вивкка на будинку (будiвлi), спорудi
Суть оорушення: Заборгованостiбiльше нiж 2 мiсяцi (0.17.2 "€")

Найменування юридичнот особи або фiзично! особи-гпдприемця, якiй належить:
ПП "Бюро економтчнот та правовот безпеки"
Змiст:-=~~~~ _
ПлощаРЗ: 0,8584 кв.м ;
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примгтка (Х!! документу):Х2 54619-16 вiд 20.04.2016

Довщка про стан розрахункiв ПО «Бюро економгчнот та правовот безнеких перед
КО «Китвреклвма» по рахункам-фактурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролюта облiку рекламнихзасобiв Управятния з питань
реклами виконавчого ~~y K~KO"iMicbKOiради (Китвськог MicbKO·jдержавног
адмiнiстрацЩ: cA!"'trOL Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розвищення спецiально"iгимчасовот/сташонарног конструкцй;



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мкъкот РАДИ

гкитвськот мкъкот ДЕРЖАВНО]
хдмштстехшг,

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА H~ 000659-19
вiд 30.01.2019р.

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

на iм'я: ТОВ "ДМТ-ЦЕНТР"
(посада, найменування юридично! особи або фiзичноi особи-пшприемця, пртзвище, iм:'я, по-батъкоы)

Адреса: 01010, м. Китв, вул. Сiчневого Повстання, 3, кв, 197
(район, вулиl1Я,.N2 будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнiшньо! реклами, затверджених по становою
Кабгнету Мтнютртв Украши вiд 29.12.2003 И!! 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мюта Киева, затверджених рiшенням Китвськог мтськог ради вiд 25.12.2008 И!!
1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китвськот мiсько!ради вш 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змтнами i доповненнями), та/або Правил
розмiщення реклам них засобiв у Micтi Киевт, затверджених рiшенням Китаськот мтськот ради вiд
20.04.2017 И!!223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мюп Киев], затвердженого рiшенням
КИ1ВСЬКО! мюько! ради вiд 20.04.2017 Х!!224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мгеяц] (".17.2 "€");
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конетрукцй; Спецiальна реклампа конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примика (К! документу): Х! 64436-17 вiд 09.10.2017

У разi невиконання цiсI вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) Дlliв, конструкцiя буде демонтована комунавьним
шдприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань рекпами виконавчого органу
Китаськот мтсько! ради (Китвськог мтськог державно! адмгнютрацй) «ПРО демонтаж рекламних засобтв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань рекнами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофiксацiсю усунених зауважень у
тервин до < 0'-1> Od!._ 2019 р

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська о. 1. QGад-#
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та обш к'У рекламних засобiв Управлiиня з питань реклами виконавчого органу

Китвськот мюькот ради (Кигвськог мюьког державно! адмiнiстрацil)

Вимогу одержав

(посада, пртзвище, iM'~ по-батъковт, пiдпис)

Увага:
Вiдтерм:iнування чи не здгйснення демонтажу реЮ13МНОГО засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мюько] ради (Кигвсько] MicLKOi державно! адмiнiстрацii"), або не виконання цiЕ:I вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-праеовими актами в сферi рекнами не передбачено та е не МОЖЛИВИМ.

Знаказами Управгпння з питань реклам и виконавчого органу Китвсько! мтськот ради (Киiвськоi мюьког державног адмiнiстрацil)
«Про демонтаж рекламнихзасобiв» та перелiком РЗ~ якi пшлягають демонтажу можна 0311ЗЙОМИТИСЯ на офппйному веб-сайп:
rckJama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстеження тсриторй району Шевченктвський мюта Киева, за адресою:
Шевченктвський Р-Н, вул. Прорiзна, 10 виявлено порушення Типових правил розмццення
зовнiшньо! реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мтнгстргв Укратни вiд 29.12.2003
И!!2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням
Кигвсько]' мтсько] ради вiд 25.12.2008 И!! 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку
розмiщення рекпами в м. Киев], затвердженого рпценням Кигвсько] мгськог ради вiд 22.09.2011
И!! 37/6253 (iз змтнами i доповненнями), Правил розмццення рекламних засобiв у мгсп Кисвт,
затверджених рiшенням Китаськот мюькот ради вiд 20.04.2017 И!!223/2445, Порядку
розмпцення вивiсок у мют] Киев], затвердженого ршгенням Кишськог мтськог ради вiд
20.04.2017 И!!224/2446, а саме: розмiщення спешальноп-их) тимчасовоУ(-их)/ стацiонарно!(-их)
конструкцii{-iй) типу(-iв): Спецiальна реклампа конструкшя на фаеадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiеяцi (п.17.2 "€")

Найменування юридично. особи або фтзичног особи-пщприемця, якiй належить:
ТОВ "ДМТ-ЦЕНТР"
Змтст: _
Площа РЗ: 1,6245 кв.м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (К!! документу): Х!! 64436-17 вiд 09.10.2017

Довщка про стан розрахункiв ТОВ <<,ДМТ-Центр» перед КП «Китврекпама» по
рахункам-фактурам

Пщпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчог}У'9'р53НУ Ки"iвсько"i MicDKO"i ради (Киiвсько"i мтськот державног
адмiнiстрацii): ~!(_Щ# Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмпцення спешальног тимчасовот/сташонарнот конструкцй;



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мгсько! РАДИ

гкитвськот мтськот двежавнот
AДMIHICTP АЦIi)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Саll-ценmр (044) 15-51, Код t:дрпоу41348526

ВИМОГА K~ 000658-19
вщ 30.01.2019 р,

Складена: головним спецiалiстом Скотською ОЛЬГОЮ Iванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батъковi особи, яка склада€ вимогу)

на iм'я: ТОВ "Дукат АРТ"
(посада, найменування юридичног особи або фiзичноi особи-шдлриемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01025, м. Киiв, вул. Рейтарська, 2, тел.044 270 50 58
(район, вулиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типовихправил розмiщення зовнпцньо! реклами, затвердженихпостановою
Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затвердженихрiшенням Киi"вськоi мтськог ради вiд 25.12.2008 NQ
105111051 (iз змiнами i доповненнями),Порядку розмццення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськог мюьког ради вш 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями),та/або Правил
розмiщення рекламних засобiв у мтсп Киев], затверджених рпценням Китвськог мюько] ради вiд
20.04.2017 Х2223/2445, а також Порядкурозмпцення вивiсок у мзсп Киев], затвердженого рiшенням
Китаськот мгськот ради вiд 20.04.2017 Х2224/2446.
суп, оорушення:Заборгованост! бiльшешж 2 мтсяц! (0.17.2 "С");
У ЗВ'ЯЗ"У з ЦИМ, необхшно здii!СIIIIТIIдемонтажкоиструкцй: Кронштейн на фасадi будияку (будiвлi), соорудi;
Примпка (.N! документу): .N2 53401-15 Biд 19.11.2015

у разi невиконанняцi€! вимоги протягом 3 (трьох)дшв, конструкшябудедемонтованакомунальним
гпдприемством«Кигвреклама»на пiдставi вiдповiдноro наказу Управлтння з питаньрекламивиконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кишськог мтськог державно!адмппстрашт)«Продемонтажрекламних засобтв».
Проусунення зазначенихпорушень повщомити Управшння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик,36,
або04070, м. КиIв, Боричiвузвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiйформi з фотофiксацiсюусуненихзауваженьу
термгн до < Q4"!> O._:R 201др

Вимогу склав: головний спецiалiетСкотська О. 1. {}в-o~
(IПБ тз niдnис прашвника вiддiлу контролю тз облiку реклам них засобiв Управлiння з питанъ реклам и виконавчого органу

Кишсько! мюькот ради (Киiвськоi мтськот державно! эдмiнiстрацii)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм~я, по-батъковт, пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклама виконавчого органу Китвсько! мтсько! ради (Китвськог мюько! державнот адмiнiстрацii), або не виконання цiсi вимоги в
зазначений термш, вищевкаэаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено та е не МОЖЛИ8ИМ.

Знаказами Управлiння 3 питань реклам" виконавчого органу Китвськот мюько! ради (Киiвськоi мюько! державно! адмiнiстрацii)
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перельком РЗ, як] пщлягають демонтажу можна ознайомитися на офппйному веб-сайп:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатамиобстеження територй району Шевченкгвський мтста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул. Володимирська, 5 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнiшньоi" реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд
29.12.2003 NQ2067(iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених рiшенням Кигвсько] мюьког ради вiд 25.12.2008 Х21 05111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого рiшення:м Китаськот
мтськог ради вiд 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених рiшенням Китвськог мтсько) ради вщ 20.04.2017
NQ22312445, Порядкурозмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого рпценням Кигвсько]
мтськог ради вш 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмiщення спешальнов -их) тимчасовой -их)/
сташонарнон-их) конструкцii"(-iй)типу(-iв): Кронштейнна фасадi будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення:Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")

Найменуванняюридичногособи або фвичног особи-шдприемця, якiй належить:
ТОВ "Дукат АРТ"
Змiст:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Площа РЗ: 0,455 кв.м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (К! ДокумеНТУ):К2 53401-15 вщ 19.11.2015

Довiдка про стан розрахункiв ТОВ «Дукат АРТ» перед КП «Китвреклама»по
рахункам-фактурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролюта облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого OIJFflJ;!f КиiВ~КО"jMicbKOiради (Киiвсько'j MicbKO"iдержавнот
адмiнiстрацiij: f.,.,,'(.._'Z-~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кшвськог мтськот РАДИ

пситвськог мтськот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТР AЦIi)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0/044, Саll- центр (044) 15-51, Код едрпоу 41348526

ВИМОГА К!! 000657-19
Biд 30.01.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Дукат АРТ"

(посада, найменуванн~ юридичноi особи з60 фтзично! особи-гпдприемця, пртзвище, iм'я, по-батъковт)

Адреса: 01025, м. Киiв, вул. Рейтарська, 2, тел.044 2705058
(район, вушщя,.N2 будинку, коитакгнийтелефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнтшньот реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мппстрш Украши вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою
мюта Киева, затверджених рiшенням Китвськот мюько! ради вiд 25.12.2008 И~
105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китвськот мтськог ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або Правил
розмццення рекламних засобiв у мют! Киев], затверджених рiшенням Кишськог мгськог ради вiд
20.04.2017 И~223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого рiшенням
Китвськот мтськог ради вiд 20.04.20 17 И~224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€");
у зв'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Реклам на вивкка на будияку (будiвлi), спорудi;
Примггка (К! документу): К! 53400-15 вiд 19.11.2015

у разi невиконання цi€! ВIIМОГИ протягом 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комувальним
гндприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдnовiдноro наказу Управшння з питань реклами виконавчого органу
Китаськот мюьког ради (Китвськог мiсько! державно! адмпистрацй) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повщомиги Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. КИIВ, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофтксашею усунених зауважень у
термш до < &0/> о,х 201 gP .
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. Q@юс,;t/

п
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань рекпами виконавчого органу

Кишсько! мiськоi ради (Кнтвськог мтсько! державно. адмтнютрацй)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм~я, по-батькоы, пiдпис)

Увага:
Вщтермтнування чи не здгйснения демонтажу рекламного засобу, який мае буги здiйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
рекнами виконавчого органу Киiвськоi мтськог ради (Кшвськог мюькот державно! адмппстрацй), з60 не виконання uiEiвииоги 8
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-иравовими актами в сферi ре:клами не передбачено та е не можпивим.
Знаказами Управлiння з питань реквами виконавчого органу Киiвськоi мтсько] ради (Киiвськоi мтськог державно! адмппстрацй)
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перелисом РЗ, якi пщлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офппйному веб-сайтт:
reklama.kyiv@kmda.gov.ua.

АКТ обстеження

За результатами обстеження територй району Шевченкiвський мтста Киева, за адресою:
Шевченкзвський р-н, вул. Володимирська, 5 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовншгньог реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстр!в Украгни вiд
29.12.2003 И~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених рiшенням Кишсъко] мтсько] ради вiд 25.12.2008 И!!1051/1 051 (iз змшами i
доповненнями), Порядку розмпцення рекнами в м. Киев], затвердженого рцценням Кигвсько!
мгськот ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз эмгнами i доповненнями), Правил розмпцення
реклам них засобiв у мтсп Кисы, затверджених рпценням Китаськот мтсько) ради вш 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтст! Киев], затвердженого рпценням Киiвськоi'
мтськог ради вiд 20.04.2017 И~224/2446, а саме: розмпцення спецiальноi'(-их) тимчасовоi'(-их)/
стацюнарноп-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Реклам на вивлека на будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: 3аборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")

Найменування юридичног особи.або фтзичнот особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "Дукат АРТ"
зМiСт: _
Площа РЗ: 0,75 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х!документу): К! 53400-15 вiд 19.11.2015

Довiдка про стан розрахункiв ТОВ «Дукат АРТ» перед КП «Китвреклама» по
рахункам-фактурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реквами виконавчог9'1!~Н);' ~~CbKO'i MicbKO'i ради (Китвськот MicLKo'jдержавно!
адмiнiстрацil): fC,.I '.tQ.м- Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально! тимчасовот/сташонарног конетрукцй;


