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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсько! РАДИ

гкигвськог мтськот ДЕРЖАВНОI
АДМIНJСТР AЦII)

УПРАВЛIННЯ 3 ЛИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул.Хрещатик, 36, м.Кшв, 0/044, сан- центр (044) 15-5/, Код слпюу 4/348526

ВИМОГА X~ 002038-19 
вiд 22.02.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Марценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка склацас вимогу)

на iм'я: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ "МЕД АЛЬЯНС"

(посада, найменування юридичног особи або фгзично] особи-гндприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: м. Кигв, вул. Урлгвська, буд. 40, прим. 187, тел.33 1-00-00
(район, вулиця, N2 будинку, коитакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29,12,2003 Н2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот м.ськог ради вiд 25,12,2008
H~ 1051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради
вiд 20,04,2017 Н2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтст] Кисвг, затвердженого
рiшенням Китвськог мтсько] ради вiд 20,04,2017 Н2224/2446,
Суть порушення: РЗ не вiдповiда€ конструктивному рiшеншо (п,17,2 "Д") ;
у зв'ЯЗКУ з цим, необхщно эшйснити демонтаж конструкцй: Реклампа вивгска на будинку (будiвлi),
спорудi;
Примггка (К2 документу): К2 50288-15 вiд 05.08.2015

У разi невиконання Bi€i' вимоги у термтн до 18,03,2019 р. конструкцiя буде демонтована комунальним
гпдприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння 3 питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мтськог державног алм.нютрацп) «Про демонтаж реКЛ\~1НI\\'( засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управпгння 3 питань реклами (01044, ~~КИ1f!, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м, Китв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобгв Управлгния 3 ПИТ\НЬ ре

Кигвськог мтськог ради (Китвськог мгськот державно] адмiнiстраЦiir.:)

Вимогу одержав
НОВ

Увага:
(посада, прпвише, ;м'я, по-батьковг, п;дпис)н А n РА в Л Е НО 11 ОШ I О t) 3

Вщтермгнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засо6у, який мае бути зд.йснений НЗ пiдставi наказу Управлiння з пигань
реклами виконавчого органу Кигвськог ьиськог ради (Кшвсько} мгсько] державно'! адмпистрацп), а60 не виконання цiЕi вимоги в
зазначений тсрмгн, вищевказаними нормативно-правовими ак-гаыи в сферi реклами не передбачено та е не МОЖЛИВИМ.

Знаказами Управл.иня з ПИТЗНЬ рсклами виконавчого органу Кигвськог ьисько! ради (K'lIBCbKOi' м.ськог пержавног алмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» га перелисом РЗ, якi гидпягаютъ демонгажу можна озивйомитися на офш.йному веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 22.02.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Дарницький мгста Киева, за адресою:
Дарницький р-н, вул. Урлiвська, 40 виявлено порушення Типсвих правил розмiщення
зовнгшньо) реклами, загверджених постановою Кабiнету Мппстр!в Украши вiд 29,12,2003
H~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених
ргшенням Китаськот мгськот ради вiд 25,12,2008 NQ 1051/ 1051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м, Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд
22,09,2011 H~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
мгст! Кисы, затверджених рiшенням Китвськог м гсько] ради вiд 20,04,2017 Н2223/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у мтст] Кисвi, затвердженого рiшенням Китаськот мгськог ради
вiд 20,04,2017 Н2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп -их) тимчасовод -их)/
сташонарнон-их) конструкшк-гй] типуг-гв): Рекламиа вивiска на будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: РЗ не вiдповiда€ конструктивному рiшенню (п.17.2 "Д")
Найменування юридичнот особи або фтзично] особи-пшприсмця, якiй належить:
ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ вшповшхлънгстю "МЕД АЛЬЯНС"
Змiст: _
Площа РЗ: 6 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (Х2 докумеНТУ):Х2 50288-15 вiд 05.08.2015
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«КИi'В~.:
__ ~~..;;;;~~~:,..L.--гуревичА.Ф.

Пiдпис прашвника дiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
о органу Китвськот мгськот ради (Китвськот MicbKOi' державно'i

.' ,Лj,'J.11I У\ Марценюк 0.0.

Фото фгксашя розмiщення спецiально'i тимчасовот/сташонарног конструкцп:


