
~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськог РАДИ

гкигвсько! мтськот ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТРAЦII)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вр. Хрещатик, 36, м.Кшв, 010./-1, Саll <центр (О.f.l) 15-51. /(00 СДРПОУ 413./8526

ВИМОГА Х!! 000684-19
вiд 12.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада., прввище, i.lI.f'Я та по-батъковт особи, яка скпалаг вимогу)

на iм'я: Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю "СПIК АП"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичиог особи-пшпригмця, пртзвище, iM 'я, по-батькоы)

Адреса: м. Китв, вул. Луначарського, 4
(район, вупиця, N~ булинку, контакгний телефон)

щодо усупения порушень Типових правил розмпцення зовшшньо] реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украши вiд 29,12.2003 И2 2067 (iз змшами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Кишсько]мюько] ради вiд 25.12.2008
И~ 1051/1051 (iз змтнами i доповненнями), Порядку розмццення рекнами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Китвськог мгськог ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змшами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтсп Кисв., затвсрджсних ргшенням Китаськот мтсько] ради
вiд 20.04.2017 И!!223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мют! Киев], затвердженого
ртшенням Китвськог мтсько) ради вiд 20.04.2017 И2224/2446.

Суть порушення: Закшчився тервиндi'i дозволу або скасовано (11.17.2 "8") Самовтльно встаповленийРЗ
(n.17.2 "Б");
У зв'язку 1 ним, необхщно зшйсиити демонтаж конструкцй: Рекламна вивк-ка на будинку (б)'дiвлi),
спорудi;
Примггка (N~ документу): N!! 38980-13 BiiI. 30.10.2013
у рап невиконання uicj' вимоги протягом 3 (трьох) днгв, конструкшя буде демонтована комунапьним
гпдприсмством «Китвреклама» на гидстав. вщповщного наказу Управл.ння 1 шггань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвсько) мтсько) державно! адмппстрацй) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управшипя 1питань рекламп (О 1 044, м.Кигв, вул. Хрещагик, 36,
або 04070. м. Китв, Боричгв узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовзй форм: '\ фотофтксашгю усунених зауважснь у
тервиндо <-(..j> 0& 20l..91>
Вимогу склав: ГОЛОВIШЙ сnецiалiет Скотська О. 1. G_ t?l'.(]L;~

(ПIБ та гплпис прашвника вшлшу контролю та обшку рекламних засобтв Управлшня з П111311Ь реквами виконавчого органу

~j~~CDh---,Вимогу одержав

Увага:
Вштермэиування чи не зшйснеиия демонтажу рекламного засобу, який мае 0)"11 зшйснсний 113 гндстав: наказу Управагния з питань
рекламп виконавчого органу Китаськот мтсько! рали (Кигвськог мюько: лержавног а..тl~!illi(·трааil). або не викоиання Hici' вимоги в
зазначений термш. вишевказаними нормагивно-правовими актами в сфср: рекламп не перслбачено 13 с не можливим
1 наказами Управлшня '1 питань реклами виконавчого органу Кигвсько) \licbl\oi ради (кнiи~ы\"1~ епськог державно! 3Х\llI/iсгр:щii)
«Про демонтаж рекламних засоб.вв та перслгком Р1, якi пi.ллягають лсмонгажс можна озиайомитися на офппйиоч-, BI..,o-l'аiill
l·еklаП1а.kуivfii'okmdа.gо\,.uа.

АКТ обстеження
вiд 25.01.2019 р,

За результатами обстежсння геригорл району Подшьський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Спаська, 5 виявлено порушсиня Типовнх правил розмпцсння
зовннпиьо] реклами. затверджених постановою Кабiнету Мппстрш Украгни вiд 29,12.2003
К22067 (гз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затвсрджених
рлпснням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 И!! 1 05111 051 (i'! змгнами i доповненнями),
Порялку розмицсння реклами в м. Кисвi. затвердженого рппеиням Китаськот мкьког ради вш
22.09.2011 И2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розхищения рекламних засобiв у
мют] Кисвт. затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiл 20.04.2017 И2223/2445,
Порядку розмицення вивкок у мгсп Кисы, затвердженого ргшенням Кигвсько) мюьког ради
втд 20.04.2017 И2224/2446, а саме: розмццення спешальноп-их) тимчасовои-иху
стацюнарнон-их) конструкцйг-тй) типу(-iв): Рекяамна вивiска на будияку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Закшчився термгн дi'i дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовшьно
встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнотособи або фтзичног особи-шдпригмця. якiй належить:
Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю "СПIК АП"
Змiст: _
Плеща РЗ: 19,074 КВ.М

Документн, якi були надан] пiд час обстеження:

Примика (~ДOKYMeHTY): К2 38980-13 вщ 30.10.2013
Акт ":р"р,,;дн,," фахгвець вщдшу обстеження та облтку рекламних засобтв ко

i}):)",....-
, Коршак Т.В.

ПiДПl~ працiвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
рекламп виконавчого органу Китвськог мгсько]' ради (Китвськог MicbKO'i державно!
адмiнiстр)щi'~

(:::.-: C'-J'.,9~;·7' Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарног кснструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкитвськот мтсько! ДЕРЖАВНО{
АДМIНlСТРАЦII)

УПРАВЛIННЯЗ ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк, 36. м.Кшв, 010·1-1, Сай=центр (044j 15-51, Код Е'ДР1ЮУ 413411526

ВИМОГА Х!! 000685-19
вiд 12.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Скотською Ольгою Твантвною
(посада. пргзвише, i!\f~Я та по-батьков] особи, яка складас вимогу)

на iм'я: Повне товаряство "Заставне товариство "Скарбниця"

(посада .• наимеНУ831Н1Я юридичног особи або фгзичног особи-пщприсмця, пргзвище, iм'я. по-батъковт)

Адреса: 01133 М. Китв, бульв. Дружби Народiв, 25, тел.573-94-06, 490-96-85, 490-96-86
(район, вулиця, К!! будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмццення зовнццньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстр!в Украгни вiд 29,12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева. з атверджеиих рiшснням Кигвськог мгсько) ради вщ 25,12.2008
N~ 1051/1051 (iз' змшами i лоповненнями), Порядку розмiщсння реклами в 1\1. Киев], затвердженого
рiшенням Кишсько] м гсько] ради Bi;\ 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засоб.в у мгст] Киев], затверджених рiшенням Китвсько] м.ськог ради
вiд 20,04.2017 N~223/1445. а та кож Порядку розмпцення вивiсок У мгст] Кигвг, затвердженого
рiшенням Кигвсько] мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446,

Суть порушення: Самовшьн о встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
у 3В 'Я1КУ 1 цим, иеобхшно здiiiСlII'ТlI демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (K2ДOKYMeIlТY): X~ 64484-17 вiд 24.10.2017

у разi невиконання uiri вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) Дlliв, конструкцiя буде демонтована комунальним
пщприемством «Китврскиама» на гилстав: ыдповшного наказу Управлiння з питань рсклами виконавчого органу
Кшвськог мтсько! ради (Кигвськог мгськш державно! адмппстрашт) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазпачених порушеиь повшомити Управлтння з питань реквами (01044. м.Китв, ву!!. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Бори-ив узвп, 8 тел. 481-47·18) в письмовтй форм] з фотофтксашоо YCYHCIIIIX зауважень у
тервин до <1;> о.г 201 SI>
Вимогу скяав: головний спеша.ист Скотська О. 1. {~I.DL . .{if

Увага:
Вштсрмзнування чи не здгйсиення лемонл ажх рекламного засобу, який мас бути зшйснений на пщсл ав: Ilак:в;УrlраВ:liIlНЯ'~ п игаиь
реклам и виконавчого орган) Кигвськог мтськог рали (КИIsськоj' впськог державног адмгнютрацй). або не виконанив 111(' вимоги в
зазначений терм-н, вищсвказаними иормативио-правовими актами в сферi реЮШ1\Ш ис передбачено та с не можливим
'3 наказами Управлшня зпитань рекламп виконавчого органу Кшвсько] мюько; ради (Кигвськот сиськот державнот адмиистрацш
(Про демонтаж рекламних васобтв» та перезпком Р'З, ЯК! ищляг-аютъ лемонтажу можпа ознайомитися на Офll1liiIlО~I~ всб-сайп
геklзшз.kуi,,·{а)kmdа.gО".uа.

АКТ обстеження
вiд 12.02.2019 р.

За результатами обстеження територп району Пошльський мтста Киева, за адРССОЮ:
Пошльський Р-Н, вул. Спаська, 5 виявлено порушення Типсвих правил розмицення
зовнпцньот реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни ыд 29,12.2003
N~2067 (iз змтнами i доповнеинями), Правил благоустрою мтста Киева., з атверджених
р.шснням Китаськот мгсько) ради ыд 25.12.2008 N~1051/l 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмццення рекнами в м. Кигв], затвердженого ргшенням Китаськот мтськш ради BiJl
22,09.2011 N2 37/6253 (iз змшами i лоповнеинями), Правил розмпцення рекламних засобгв у
мтст! Кигвг, затверджених рппенпям Кигвськог мгсько) ради вщ 20.04,20 17 N~223/2445.
Порядку розмпцення вивкок у м.ст: Кигв], затвсрдженого рiшенням Кигвськог мгсько) рали
вш 20.04,2017 N~22412446, а саме: розмiщення спешапьнон-их) тимчасовон-ихь'
сташонарнон-их) конструкцш-гй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовиьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фiзичноi' особи-гцдприемця, якiй належить:
Повне товариство "Заставне товариство "Скарбниця"
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 0,33 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К!! документу): К!! 64484-17 вiд 24.10.2017
Акт пiдготував: lJ.Р'овiДНIIИ фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ'iврекл~'

/~ Романенко Кл",
~//!!

Пiдпис пр~цiВlIIlка вiддiJlУ контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Китаськот мкьког ради (Китвськог MicbKOI державнот
адмiнiст~a1,tл~:, .#

((.с C.l~~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмi щення спешальнет тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мгськот РАДИ

гкитвсько! мгсько! ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТРАЦII)

УПР АВЛIННЯ 3 ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36 . м.Ки/в, 0/0-/./, C'a/l- центр (0././) 15-5/, Код €:ДР/JОУ.//3-18526

вимогх эь 000680-19
вiд 12.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Скотсысою Ольгою Iванiвною
(посада, прпвище, jм'я та по-батькоы особи, яка складас вимогу)

на [м'я: ФО-П Волохонська Людмила Миколатвна

(посада, найменування юридично] особи або фгзично] особи-пщприсмця, пртзвище, [мя, по-батьковт)

Адреса: 02125, м.Китв, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 11А, квартира 44
(район, вупиця, N!? будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмццення зовшшньог реклами, затвсрджсних
постановою Кабiнету Мiиiстрiв Украгни Biil 29.\2.2003 И!! 2067 (iз змтнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затвсрджених р.шсппям Китвськот мтсько) ради вiд 25.\2.2008
И~ \051/105\ (iз змгнами i доповпсннями), Порядку розмлцення реклами в м. Кисвг, затверджсного
рiшенням Китвськот мтсько] ради Ri}! 22.09.20 \\ И~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмццення рекламних засобiв у мгст: Кисв.. затверджених ршгенням Китаськот мгськог ради
Bi,'!. 20.04.2017 И!!223/2445, а також Порядку розмпцсння вивiсок У мтсг: Кисвг, затверджсного
рiшенням Кигвськог м.ськог ради ыд 20.04.20 \7 И~224/2446.

Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
у зв'Я1КУ 1 цим, необхшно здзйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рСli:ламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (J\'!! документу): K~ 94128С вiд 10.01.2019

у раз] невиконання uiE'1 вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) дшв, конструкшя буде лемонтована комунаиьним
шдприсмством «Китврсклама» на гплстав: вшповцного наказу Управшння з питань рекнами виконавчого органу
Кигвськог мгськот рад" (Кигвськог мтсько] державнот адмiнiстрацii') «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунсння зазпачених порушень поыдомити Управлшня .\ питань реклам и (01 04~. м.Кшв, вул. Хрсщатик. 36.
або 04070. м. IS.!!!B, Боричтя узвп, 8 тел. ~8\-47-18) в письмовгй форм: з фотофтксашгю усунених зауважень у
тервин до <--(,5. а.:.е. 201~ в
Вимогу склав: гоповний спешавтст Скотська О. 1. _....;(i::.G_!_(..,I_:t__c...,#,:..,.;,~ _

Вимогу одержав
"''tl..,авБ2..'ану

Увага:
Вштермгнування чи не зшйснеиня демонтажу рекламного засобу. який маг БУПllдjitсне"Гу'нз гпдстав: наказу Управшння ~ лилаль
рекламп виконавчого органу Кигвськот «•.исько; ради (Кшвсько! i\licbl\O! державног а.1!\1iиiстрацiО, або не виконаиня IlHi ви \101 11 Б

зазначений термтн, вишевказаними нормат ивно-правовими 31\:1'3:\111 в сфсрi реквами не передбачено та с не можливим
3 наказами Управлтння 1. питань реКЛ3!\111 виконавчого органу Кигвськоэ мтсько] ради (KIf1BCbKOi !\IiCbKOi' державнот 3Д\IIJJII . -грашн
«Про лемоигзж рекламних засобгв» та перелгком РЗ, якг шлля: аюн .• лсмонтажу можна ознайомитися на офппйном, всб-саи п
rеklаПlа.kуi,,·i(i"kПldа.gоv.uа.

АКТ обстеження
вiд 07.02.2019 р.

За результатами обстсження тсриторй району Шсвчснкгвський м.ста Киева. за алресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Пушкгнська, 12 виявпсно порушення Типсвих правил
розмпцення зовншгньо! рсклами. затверджених постановою Кабгнету Мгнгстртв Украгни вш
29.\2.2003 И22067 (iз змшами i доповнсннями). Правил блш'ОУСТРОЮ мгста Киева.
затверджсних рппенням Кишсько] мтсько) рали вiл 25.\2.2008 N2\051/I051 (iз змгнами i
лоновнсннями). Порядку розмппення рсклами н \1. Кигв.. затвсрджсного ргшснням Кигвськог
мгськог ради вiд 22.09.201\ И~ 37/6253 (iз зьпнами i лоповненнямн), Правил розмпцення
рекламних засобгв У мтст: Кигв]. затверджсних ргшеиням Кигвськот мтськог ради вщ 20.04.20 \7
И2223/2445. Порядку розмпцсння вивiсок у м.сп Кигв], затвердженого рiшенням Китвсько)
мтськог ради вiд 20.04.201 7 И~224/2446. а саме: розмпцсння спешальнон-их) тимчасово'i(-их)/
сташонарпои' -их) конструкцш-гй} ПllIУ( -iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
буяинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Пайменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприемця, яктй належить:
ФО-П Волохонська Людмила Миколатвна
ЗмiсТ: _
Площа РЗ: 1 К:В.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ документу): K~ 94128С вiд 10.01.2019
Л""Т пшготував: провшний фахiвець вiддiлу обстеження та обшку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

со ~ - Максименко А.Ю.

Пщпис прашвника вiддiлу контролю та обэпку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськог рад" (К,йвськоУ MicbKOI державнот
ajl~1iHicтp:}m'29 .•
________rи z_~__"~_Скотська 0.1.

Фото фпссашя розмццення сиешальног гимчасовол/сташонарног конструкцй:


