
m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсъкот мгсько! РАДИ

гкитвськот мгсько! двгжхвно!
АДМIН!СТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик. 36, м.Кшв, 0/04./, Call- центр (044) /5-51, Код слпюк 4/348526

ВИМОГА.N2002049-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним сnецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка СЮlадз€ вимогу)

на iм'я: АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

(посада, иайменування юридично] особи або фгзичног особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батькоы)

Адреса: 49094 м. Днiпропетровськ:, вул. Набережна Перемоги. 50, тел.459-72-43
(район, ВУЛИЦЯ, И~ будинку, контакгний телефон)

щодо усупения порушень Типових правил розмiщення зовнгшньо) реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N~ 2067 (iз змiнами i лоповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених ргшениям Китаськот мгськог ради вiд 25,\2,2008
N~ \05\/105\ (iз змгнами i лоповиеннями), Порядку розмгщення рекнами в м, Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвсько) мгсько) ради вiд 22,09,20\\ N~ 37/6253 (iз змiнами i доповпеннями), та!або
Правил розмгшення реклам них засобiв у мгст! Киев]. затверцжених рiшенням Кигвськог мтськот ради
вiд 20,04,20 \7 N~223/2445, а також Порядку розмицення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого
рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 20,04,20 \7 N~224/2446,
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б"):
у зв'язку з цим, необхщно зшйснити демонтаж конструкпп: Спешальна реклампа конструкшя на фасад]
булияку (будiвлi):
Примггка (N~ документу): N~ 70441-18 вiд 19,12,2018

у разi невиконання цiсi' вимоги у термтн до 19,03,2019 р. конструкцiя буде демонтована комуиальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управпгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвсько) мтськог ради (Китвськог мтськог держав ног алмгнгстраци) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36"
або 04070, м, Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу одержав

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та шдпис прашвника вiддiлу контролю та облiк:у рекламних засобiв Управлiння з питань реклам и викона

Кишсько] мтськот ради (Кигвсько: мгсько] лержавног апм.иютрацл)

(посада, по.звище, iм'я, по-батькоы, пiдпис)

Увага:
8iдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який Ma€ бути здiйснений на пiдставi наказу Упрзвлiння з питань
РСЮ1ЗМИ виконавчого ОР'-ЗНУ Кигвсько] м.сько; ради (Кигвськот мгсько] державног адмлнютрацп), або не виконаиня ui(1 вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi ремами не передбачено та е не можливим.
Знаказами Управлшия з питань реклам и виконавчого органу Кигвськог мгсько] ради (Кигвськог мтськог державног адмiнiстрацii")
«Про демонтаж рекламних засоб.в» та перетиком РЗ, як! пшлягають демонтажу можна ознайомитися на офш.йному веб-сайп:
reklama.kyi,'city.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 12.02.2019 р,

За результатами обстеження територй району Голоспвський мгста Киева, за адресою:
Голоспеський р-н, просп. Голосйвський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типсвих правил розмгщення зовнгшньог реклами, затверджених постановою Кабiнету
Мппстр!в Украгни вiд 29,12,2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затвердженнх рпценням Кигвськот мгсько] ради вiд 25,\2,2008 N2\ 051/1 05\ (iз
змтнами i доповненнями), Порядку розмгщсння реклами в м, Кисы. затвердженого ргшенням
Китвсько: мгськог ради вiд 22,09,20\\ N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгст! Кисвг, затверджених рппенням Китвськог мгськог ради
вiд 20,04,20 \7 NQ22312445, Порядку розмпцення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мтсько! ради вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмпцення
спешальнон -их) тимчассвои -их)/ стацюнарно( -их) конструкцп( -гй) типу( -iв): Спецiальна
рекламна конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фпичног особи-гпдприсмця, якiй належить:
АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
змiст: _
Площа РЗ: 2,2 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): K~ 70441-18 вiд 19.12.2018
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«КИ'iврек:ла~
________ --L~C1QL.JL:....-----Ырюков Д.П.

Пiдпис iддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
)органу Китаськот мгсько] ради (Китвськог мюьког державнот

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчасовот/сташонарног конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кишськот мтськот РАДИ

гкигвськот М [СЬКО! ДЕРЖА ВНО!
AДMIНICTPAЦй)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Кшв, 01044, Са!/ - центр (044) 15-51. Код едрпоу 41348526

ВИМОГА К!! 002051-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьков] особи, яка склада€: вимогу)

на iм'я: ФО-П ПРИТУЛА ЛЮБОВ BIKTOPlВHA

(посада, найыенування юрипичног особн або фпично: особи-пщприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 02166, м.Кт •.•.в, ПРОСПЕКТ ЛIСОВИЙ, будинон 31, квартира 261
(район, вулиця, N~ будиику, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнтшньот реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстрш Укратни вiд 29,12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.12,2008
N~ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями}, Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Кишсько) мгськот ради вiд 22.09,20 11 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.20 17 N~224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зи'изку 3 цим, иеобхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Тимчасова виносна спешальна копструкшя;
Примггка (К2 документу): К2 20891С вiд 07.10.2015

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 19.03.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кишськог мгсько] державног ацмгнютраци) «Про демонтаж рекламних засобтв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещарик,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю. _ /!

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. bHA///ff6'j'j
(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облгку рею13МНИХ засобiв Управлiння з питань реклами в

Китвськот мгськог ради (Кигвськог мтсько] державно] адмгнтстрацн)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище .. гм'н, по-батькоы, пiдпис)

Увага:
Вщтермтнування чи (ie здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае буги эшйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклам и виконавчого органу Кигвськог мгсько] ради (Кигвськоэ мюьког державног адмiнiстрацii), або не виконаиня ui€i" вимоги В

зазначений гермги, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено тв (не МОЖЛИБИМ.

3 наказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кигвсько] епськот ради (Кигвсько] мтсько] державног адмгитстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перелiком РЗ. якi пщлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офлийиому веб-сайп:
геklаПlа,kуivсity.gоv.uа

АКТ обстеження
вiд 22.02.20]9 р.

За результатами обстеження територп району Голосиаський м.ста Киева, за адресою:
Голосйвський Р-Н, просп. Голосйвський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типових правил розмгщення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету
Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста Киева, затверджених ргшенням Кишсько) мтськог ради вiд 25.12.2008 NQ}0511l051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмццення реклами в м. Киевг, затвердженого ргшенням
Китвськот мгсько) ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгст: Кисы, затверджених ргшенням Китвськог мгськог ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого
ргшенням Кигвсько) мтськог ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмпцення
спешальноц-их) тимчасовон-их),' сташонарнок-их) консгрукцп(чй) типу(-iв): Тимчасова
виносна спешальна конструкшя
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичнот особи-пщприсмця, якгй належить:
Фо-п ПРИТУЛА ЛЮБОВ ВIKTOPIВHA
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 2 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстежения:

Примггка (K~ документу): K~ 20891 С вiд 07.10.2015
Акт пiдготував: провщний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:
__________ Бiрюков Д.П.

Пiдпис працiвника Вiддrу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
органу Китаськот мтськот ради (Китвськот мюьког державног

Фото фiксацiя розмгщення спецiальноi' тимчасовот/стацюнарнот конструкцп:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китаськот мгськот РАДИ

гкигвськот мгськот ДЕРЖАВНОI
АДМIНJСТРАЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк, 36,M.Kuifз. 0104-1. Call-lfеull/р(044) 15-51. Код€ДРПО.У413-18526

ВИМОГА N!! 002046-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним спешатпсгом Маоценюк 0.0.
(посада, пргзвище, iM' Я та по-батьков: особи, яка СЮ13ДЗ( вимогу)

на iм'я: ФО-П ПРИТУЛА ЛЮБОВ BIKTOPIВHA

(посада, наймеиувания юрицичног особи або фтзично] особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 02166, м.Китв, ПРОСПЕКТ ЛIСОВИЙ, будинон 31, квартира 261
(район, ВУЛИЦЯ, N~ бупинку, коитакгний телефон)

щодо усупения порушень Типсвих правил розмiщення зовшшньог реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мппстргв Украгни вш 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 25,12.2008
N~ 1051/1 ()51 (1:3 змiнами i доповнеинями). Порядку розмицення рекнами в м, Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськог мтськог ради вш 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст! Кигвг, затверджених р.шенням Китвськот мгськот ради
Bi,L 20.04.2() 17 N"~223/2445, а також Порядку розмццення вивiсок у MiCTi Киев]. затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськог ради вш 20.04,2017 N2224/2446,
Суть порушення: Сампыльно встановлений РЗ (п.17,2 "Б") ;
У за'язку 3 цим, необхшно зшйсиит« демоитаж коиструкцп: Тимчасова виносна спешальна конструкшя;
Примггка (N~ документу): N~ 97381С вiд 12,02.2019

у рап невикоиання uic'i вимоги У тсрмгн до 19.03.2019 р., конструкшя буде демоитована комунапьним
шднрисмсгвом «Китвреклама» на пiдставi вшповщного наказу УпраВЛ1ННЯ 3 питань рекнами виконавчого органу
К: •.•. вськог ьиськог ради (Кигвськог мгськог державног адмипстраци) «Про демонтаж рекламних засобгв»,
Про усупения эазначених порушень повшомити Управлiння з питань рекнами (01044, м.Кигв, вул. Хреща
або 04070, м. Китв, Бори-ив узвiз 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi€lО. ;;

I

Вимогу склав: головний сnецiалiст Марценюк 0,0,
(ПIБ та пшпис прашвиика вiддiлу контролю та облiку рокламних засобiв Уиравшння 3 питань реклам и ВИКО~~В~IOГI

Кигвськог мтсько] ради (Кизвськс» мюько] державног адмиистрацп) ...

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, iм'я, по-батькою. пiдпис)

Увага:
Вщтерм гнування Чl1 не зшйсисиня демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути зшйсисиий на пiдстзвi наказу Управлгння з питань
реклами виконавчого органу Кшвсько] мэсько] ради (Киi'вськоi' мтсько] державног адмппстрацп), або не виконанив цici вимоги в
заэначений терм 11·1 , вищевказаними нормативно-правовими а •.ггами в сферi реклами не передбачено та с 11е можливим.
3 наказами Управл.ния з питань реклам и виконавчого органу Китвськог мгськог ради (КИlвськоi" мтсько] державнот адмгнтстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелгком РЗ. якi гпдлягають демонтажу можна ознайомигися на офгшйному веб-сайп:
rckl'1rna.kyi,rcity.go,r.ua

АКТ обстеження
вiд 12,02,2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голоспвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, просп, Голосйвський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типсвих правил розмпцення зовшшньог реклам и, затверджсних постановою Кабшету
Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~2067 (iз змгнами i доповиеинями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверцжених ргшенням Кигвськог мгсько! ради вш 25.12.2008 N2] 05] /1 051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмгщення рсклами в м. Киевi, затвердженого ргшенням
Кигвськот м.ськог ради вiд 22.09.20 11 N~ 37/6253 (iз змiнами i догювненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгст: Кисвг, затверджених ргшенням Китвськог мтськог ради
вгд 20.04.20 17 N~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Киев], затвердженого
ргшенням Китаськот мгськог ради вiд 20.04,20 17 N~224/2446, а саме: розмпцення
спешальнон-их) тимчасовоi"(-их)/ сташонарноп -их) конструкшп-гй) типуг-гв): Тимчасова
виносна спешальна конструкшя
Суть порушеиия: Самовiльио встановлений РЗ (п.17,2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзично; особи-пщприсмця, якгй належить:
ФО-П ПРИТУЛА ЛЮБОВ BIKTOPIВHA
змiет: _
Площа РЗ: 1 кв.м
Документи, якi були наданi niд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): N2 97381С Bill 12.02,2019
Акт niдготував:~Овiднийфахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:
______ -'-_"__ Бiрюков Д.П,

Пiдnис ддiлу контролю та облпсу рекламних засобiв Уnравлiння з питань
ргану Китаськот мкькот ради (Китвськот MicbKO'i державног

Фото фiксацiя розмпцення спешальнот тимчасовот/сгашонарнот конструкцп:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

(КИIВСЬКОIмюькот двгжхвнот
АДМIНJСТРАЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
6)'-'1 Хрещатнк, 36.А1.КIli"в, 0/044, Ca/l-Ifенmр(О44) /5-5/. Код€ДРПО.У4/3.J8526

ВИМОГА Х! 002045-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьковi особи. яка СЮIaДЗ€ вимогу)

на iм'я: Фо-п Самсаев Втктор Миколаиович

(посада, найменування юридичнот особи або фгзичнот особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батъковт)

Адреса: 03169, м. Китв, вул. Горького, 33
(район, ВУЛ~1ЦЯ, N~ буднику, контакгний телефон)

ЩОДО усупения порушень Типових правил розмпцення зовншшьо) реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстр!« Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кишсько] мтсько] ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1 051 (п змгнами i доповненнями), Порядку розмццення реклам и в м. Киевг, затвердженого
ргшенням Кишсько] мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розм.щення реклам них засобiв у мгст! Киев], затверджених ргшенням Китаськот мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст] Кисы, затвердженого
ргшенням Китаськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушсння: Самовшьно всгановлений РЗ (11,17,2 "Б");
У зв'язку з цим, необхшио здгйснити аемонтаж конструкцй: Тимчасова виносна спешальна консгрукшя;
Примгтка (X~ документу): X~ 98143С вiд 20,02.2019

у разi невиконання цi€i· вимоги у тсрмгн до 19.03.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлгння з питань реклани виконавчого органу
Кигвськог мгсько; ради (Кигвськог мгськот державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобгв»,
Про усунення зазначених порушснь повгдомити Управпгння з питань реклам н (О 1044, м.Кигв, вул. Хрешатяк, Эj",
або 04070, М. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофiксацiсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та гпдпис прашвника вщшлу контролю та облiку рекламних засобгв Улравл.ння 1пигань реклам и викона

Кишськог мтськог ради (Кигвськог мтськог державнот адмгитстрацп)

ВИМОГУ одержав
(посада, пртзвище, iм'я, по-батъковг, пiдпис)

Увага:
Вшгермгиуваиня ч и не зшйснения демонтажу рекламного засобу. який мае бути зшйснеиий на пiдставi наказу Управлгння з питань
реклам и виконавчого органу Кнтвськот мгсько! ради (Кигвсько] мгськог державно] адмппстрацй), <160 не виконання uici" вимоги в
зазначений термлн , вищевказаними нормативно-правовими актами в сфер: реклами не передбачено та е не можливим.

3 наказами Управл.ния з питань рекламп виконавчого органу Китвськог мтськог ради (Кигвськот мэськог державног адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв: та перелгком РЗ, якi гпдпягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
геklаmа.kуivсity.gоv.uз

АКТ обетежения
вiд 20.02.2019 р.

За результатами обсгеження територп району Голоспвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, проси. Голоспеський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено гторушения
Типових правил розмгщення зовнтшньот реклам и, затверджених постановою Кабгнету
Мпистргв Украгни вш 29.12.2003 N~2067 (iз змiнами i доповнениями), Правил благоустрою
мтста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 N~ 1 05111 051 (iз
змгнами i доповиеннями), Порядку розмпцеиня реклам и в М. Кисвг, загвердженого рiшенням
Кигвсько] мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил
розмццення реклам них засобiв у MiCTi Киев], затверлжених ршгенням Кигвсько) мтсько) ради
вiд 20.04,2017 N2223/2445, Порядку розмццення вивiсок у мгст] Киев], эатвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення
спешальнон-их) тимчасовоп-их),' сташонарноп-их) конструкцш-гй) типу(-iв): Тимчасова
виносна спешальна конструкшя
Суть nорушення: Самовiльно встановлений РЗ (п,17.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фтзичног особи-пщприсмця, якгй належить:
Фо-л Самсакв Вистор Миколайович
Змiст: ~ _
Площа РЗ: ] КВ.М
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ локументук тб 98143С вiд 20.02.2019
Акт пiдготував: провiдний фахгвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ"iврекла~
_____~~'--Ырюков Д.П.

Пiдпис прашвника лу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
'органу Китвськш мгськот ради (Китвськог мтськог державнот

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

псигвсько) мтсько! ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТР АЦJI)

УПРАВЛlННЯ з ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
6У1l, Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (0-1-1) 15-51, Код СДРПОУ -11348526

ВИМОГА X~ 002047-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним сnецiалiстом Мапценюк 0.0.
(посада, пргзвише, iм'я та по-батьков: особи, яка склада€' вимогу)

на iм'я: Фо-п Самсасв Вгктор Миколайович

(посада, наймеиуваиня юридичнот особи або фгзично] особи-пшпригмця, пртзвише, iм'я, по-батъковт)

Адреса: 03169, м. Кигв, вул. Горького, 33
(район, вулиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмiщення зовигшньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстр.в Украгни вiд 29,12,2003 И2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджеиих рiшенням Кигвсько) мгськот ради вiд 25,12,2008
И2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м, Кисвг, затвердженого
ргшеннян Ки'iвсько'i мгськог ради вiд 22,09,2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмгшсння рекламних засобiв у мгсп Кисы. затверджених рiшенням Китаськот мтськог ради
вiд 20,04,2017 И2223/2445. а гакож Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Киев], затверлженого
ргшенням Китвськог мтсько) ради вiд 20,04,2017 И2224/2446,
Суть порушення: Самошльно встановлсиий РЗ (п.17.2 "Б");
у зв'язку 1 ЦИМ, необхщно эшйснити демонтаж конструкшт: Спешальна реклампа конструкшя, що
розмгшусгься пiд кутом до фасаду будинку (будiвлi);
Примггка (K~ документу): K~ 97379С вiд [2.02.2019

У разi нсвиконання цiсi' вимоги у термгн до 19,03,2019 р. конструкцiя буде лемонтована комупальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Китвськог мгськог державног адмги.сграшт) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазпачених порушень повщомити Управлiння з питань рекнами (О 1 044, м.Кигв, вул. Хрещати
або 04070, м, Китв, Боричгв узвiз, 8 тел, 481-47- 18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiет Марценюк 0.0. zt.1t::tUи'
(ПIБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засоб.в Уиравшния з ПИТЗНЬ реклам и виконаl

Кигвськог мтсько; ради (Кигвськог мтсько: державног ацмгнгстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пшзвише. iм·я. по-батьковi, гпдпис)

Увага:
Вщтермлнувания ч и 11е здтйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИИ мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китвсько] мтсько] ради (Кишсько: мюьког державног адмгнютрацп), або не виконання uicj' вимог-и в
зазначений терм.н, вишевказаними нормативно-правсвими актами В сферi реклами не передбачено та (не иожлнвим.
Знаказами Управлшня з пигань реклами виконавчого органу Кшвсько: мтськог paД~1 (Кигвськог мтськог державног адмлпстраци)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна озиайомитися на офгшйному веб-сайтi:
reklama. kyivcit), .gov.ua

АКТ обстеження
вiд 12.02.2019 р.

За результатами обстеження тсриторп району Голоспвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, просп, Голосйвський (40-рiччя Жовтня), \30/57 виявлено порушення
Типових правил розмiщення зовнплньоз реклами, затверджених постановою Кабiнету
Мппстр!в Украгни вiд 29,12,2003 И~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста Кигва. затверджених ргшенням Кигвськот мгськот ради вiд 25,12,2008 N~L051/l051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисы. затвердженого ргшенням
Кишськот мгськот ради ыд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповнеинями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у MiCTi Кисы, загверджених ргшенням Кигвсько) мтськот ради
вiд 20,04,2017 И2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у м.сп Кисвi, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20,04,2017 И2224/2446, а саме: розмпцення
спешальнон -их) тимчассвои -их)/ сташонарноп -их) конструкши-! й) ТИIlУ( -iв): Спешальна
рекламна конструкшя, що розмiщусться пiд кутом до фасаду булинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичног особи-гпдприсмця, якiй належить:
Фо-п Самсакв Висгор Миколаиович
Змiст: _
Площа РЗ: 1 кв.м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (XQ документу): X~ 97379С вiд 12.02.2019
Акт пшготував: провшний фахiвець вiддiлу обстеження та обитку рекламних засобiв кп
«КИ"iврек~

~ Бiрюков Д.П.

Пщпис iлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мгськог державно)

Фото фiксацiя розмпцення спешально] тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськог мюькот РАДИ

гкигвськот мгсько) ДЕРЖАВНО]
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик. 36.. Н Кшв, 0/0-1./, Call- центр (044) /5-51, Код €ДP170Y .//3./8526

ВИМОГА.N'2002048-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Марценюк 0.0.
(посада, пргзвише. iм'я та по-батъковi особи, яка скпадае вимогу)

на iм'я: фо-п Самсасв Вгктор Миколайович

(посада, и айменування юридично] особи або фгзичног особи-гцдпригмця, пртзвише, ir.,f'Я, по-батъковг)

Адреса: 03169, м. Китв, вул. Горького, 33
(район, вулиця, N~ буцинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмпцення зовигшньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вщ 29.12.2003 H~ 2067 (iз змiнами i доповненнями}, Правил
благоустрою мтста Кигва. затверлжених ргшенням Кигвсько) мгськог ради вш 25,12.2008
H~ 105111051 (iз зьпнами i доповиеннями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисвг, затвердженого
ртшенням Кишськог мтськог ради вiд 22.09,201 1 H~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмгщення реклам них засобгв у мгст: Кигвг, затверджених ргшенням Кигвськог мгськот ради
вiл 20.04.2017 H~223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у мгст: Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 20,04,20 17 H~22412446,
Суть порушения: Самовтльно всгановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У звязку 1 цим, нсобхшпо здiiirНIIТlI демонтаж конструкцй: Спешальна реклампа конструкшя на фасадi
бунинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N! 97380С вiд 12.02.2019

у разi невиконання uici вимоги у термгн до 19.03.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
пшприсмством «Кигвреклама. на гпдстав: вшповшного наказу Управлiння з пигань реклами виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мгськог державно'! адмгнгстрацн) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Ilpo усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. ХрещИик'~б,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвгз. 8 тел. 481-47-18\ в письмов.й формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спешалют Марценюк 0.0. " }I/ ,11 11111 V 1
(ПIБ та пшпис прашвники вiлдiлу КОНТРОЛЮ та обл.ку рекламних засобiв Управлгння 3 питань реклами ВН

KI(i"~CbKoi' мгськог ради (Кигвсько! мюько? державног адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада. п ргзвише. iм'я, по-батькоы. пшпис)

Увага:
Втдтермтнування ЧИ не здгйспеиня демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклам И виконавчого органу Китвськог мюьког ради (Кигвськог мтськот державнот адмппстрацй), або не виконаиня Uifi вимоги в
эазначеиий термгн, вищевказаними иормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлгння з пи-гаиь реКЛ31\Н1 виконавчого органу Кигвсько] мгсько] ради (Китвськог ьпськог державнот адмiнiстрацii")
«Про демонтаж рекламних засоб.в» та перелiком РЗ, якi гидлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офппйному всб-сайтi:
гeklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обетежен НЯ

вiд 12.02.2019 р.
За результатами обстсження торитори району Голоспвський м.ста Киева, за адресою:
Голосйвський Р-Н, просп, Голоспеський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типових правил розмпцення зови.шньот реклам и, затверджених постановою Кабгнету
Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 Н22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста Киева. затверджених ргшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25,12.2008 H~ 105111 051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого ргшенням
Кигвськог мгськот ради вш 22.09.2011 H~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями). Правил
розмiщення реклам них засобiв у мют: Кисв., затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради
вiд 20,04,2017 H~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого
ртшенням Кигвськог мгсько) ради вiд 20.04.2017 Н2224/2446, а саме: розмiщення
спецiальноi'(-их) тимчасовоп-ихз/ сташонарнок-их) коиструкцщ-тй) типу(-iв): Спецiальна
рекламна конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичнот особи-гпдприемця, якгй належить:
фо-п Самсасв Вистор Миколайович
Змiст: _
Площа РЗ: 1,5 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (X~ документу): N! 97380С вiд 12.02.2019
Акт пiдготував: провщний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Ки'iврекл~
_____ ..!..,O--=--_:.{(V Ырюков Д.П.

Пiдпис прашвника iлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
органу Китаськот мтськот ради (Китвськот мтськот державнот

Фото фгксашя розмiщення спецiальноi' тимчасовот/сгашонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

пситвсъког мюько! ДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТР AЦII)

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

ВИМОГА X~ 002052-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пргзвище, j!l."'Я та по-батьков] особи, яка складз€ 8ИМОГУ)

на [мя: ФО-П Самсаев Вистор Миколаиович

(посада, найменування юридичнот особи або фгзично; особи-гпдприсмця, прiзвище, .м'я, по-батькоы)

Адреса: 03169, М_ Китв, вуп, Горького, 33
(район, ВУЛИЦЯ, N, буциику, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовн.шньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12,2003 N~ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених ргшенням Кигвсько) мтськот ради вiд 25,12,2008
N2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмгшення реклами в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мтсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгсп Кисв., затверджених ргшенням Китаськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мтст! Киевг, затвердженого
ргшенням Кигвсько) мгсько) ради вiд 20,04,2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовiлыю всгановлений РЗ (11,17,2 "Б");
У зн'язку з цим, иеобхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна реклам на конструкцiя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (X~ документу): X~ 86914С вiд 18,09,2018

у разi невиконання цi€'i вимоги у термгн до 19.03.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвсько) м.ськог ради (Кигвськог мтськог державно') адмгнгстрацп) «Про демонтаж рекламних засобтв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещашк,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спешалют Марценюк о_о,
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засоб.в Уиравшння з питань рекпами 5И

Кигвськог мгсько] ради (Китвськот мюьког державног адмппстрацп)

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

Увага:
8iдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного заеабу, який мае бути зшйснеиий на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Ки.вськог мгсько] ради (Кигвськот мюьког державно! адмгнютраци), або не виконання uici' вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормагивно-правовими актами в сферi реклани не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлiння з питаиь реклам и виконавчого органу Китвсько] мгсько] ради (Китвськог мэськот державно) адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелгком РЗ, якi пiдлягають демонтажу хюжнв озивйоми-гися на офiцiйному веб-сайп.
I·eklama.kyivcity .gov. па

АКТ обстеження
вiд 12_02.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, просп, Голосйвський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типових правил розмiщення эовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету
Мгнгсгргв Украгни вiд 29.12,2003 N~2067 (iз змтнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Кисва, эатверджених рiшенням Китвсько) мтськог ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмгщення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням
Кишсько) мгсько) ради вiд 22.09.20 II N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у млсп Кисы, затверджених ргшенням Кигвськог мгськот ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтсг] Киевг, затвердженого
ргшениям Китвськог мтськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмгшення
спешальнон-их) тимчасовон-ихэ/ сташонарно'(-их) консгрукцш-гй) типу(-iв): Спешальна
реклампа конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п_17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзично) особи-пшприсмця, якiй належигь:
Фо-п Самсасв Вiктор Миколайович
ЗмiсТ: _
Плоша РЗ: 2 кв.м
Документи, як] були надаиi пiд час обстежеиня:

Примика (K~ документу): K~ 86914С вiд 18.09.2018
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:
_________ Ырюков Д,П,

Пiдпис працiвника Вi~iЛу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
~г?,' органу Китаськот мгськот ради (Кигвсько] мтськот державног

/
/И ##1//,1 Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщения спецiально'i тимчасовот/сгацюнарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кишсько! мгсько! РАДИ

гкигвськог мтсько: ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТРАЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Ca11- центр (044) 15-51. Код €ДРПQУ 41348526

ВИМОГА К! 002053-19
вiд 25.02.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Марценюк 0.0.
(посада, пргзвише, iм'я та по-багьков: особи, яка склада€ ВИ~ЮГУ)

на iм'я: Фо-п Самсасв Вистор Миколайович

(посада, найменування юридичио! особи або фгзичиог особи-пшприсмця, пргзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 03169, м. Кигв, вул. Горького, 33
(район, ВУЛИЦЯ, N~ будинку, контак-гний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовн.шиьог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мппстр.в Укратни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
N2 105111051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськог м.ськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у М iCTi Кисвг, затвердженого
ргшенням Китвськот мгськог ради вiд 20,04,2017 N2224/2446,
Суть порушения: Самовшьно встановлений РЗ (n,17,2 "Б");
У зн'язку J цим, необмдно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна консгрукшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (Х2 документу): N2 86916С вiд 18.09.2018

у разi невиконання IIi(i' вимоги у термги до 19.03.2019 р. конструкшя буде демонтована комунальним
пщприсмством «Кигврекпама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управпгння з питань реклами виконавчого органу
Ки.всько! мгськог ради (Кигвськог мгсько) державног адмгнтстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених nорушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. ХрещаJj/'к, 3"",
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацiсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. j'/Ь/:Л'J'//' /
(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння з питань реклам и

Китвськот мгсько; ради (Китвськог мгськог державног адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, iм'я, по-батъков], пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвсько] млськог ради (Китвськог мгсько; державног адмгнлстрацп), а60 не виконании цi6 вимоги в
эазиачений терм-н, еишевкаэаиими нормагнвно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кигвсько] мгськот ради (Кшвськог мзськог державног адмiнiстрацil)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелiком РЗ, якi гидлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
гек!а ша. kyi\'ci ty.go,'. па

АКТ обетеження
вiд 12.02.2019 р.

За результатами обстеження геригорл району Голосйвський м.ста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, просп, Голосйвський (40-рiччя Жовтня), 130/57 виявлено порушення
Типових правил розмiщення зовншгньог реклами, загверджених постановою Кабiнету
Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд 25.12.2008 N210511l051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Киев], затвердженого рiшенням
Китвсько) м.ськот ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповнениями), Правил
розмццення реклам них засобiв у мгст] Кисв], затверджених ргшенням Кигвськог м.ськот ради
вiд 20,04.2017 N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого
ргшенням Китвськот мгськог ради вiд 20,04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення
спешальноп -их) тимчасовоп -их)/ сташонарнон-их) конструкши-гй] типу(-iв): Спешальна
реклам на конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
СУТЬ порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичнот особи-гцдприсмця, якiй належить:
Фо-п Самсасв Вистор Миколайович
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 1 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (К2 докумеНТУ):К2 86916С вiд 18.09.2018
Акт пiдготував: провiдний фахгвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Ки[вреклама»:
_________ Бiрюков Д.П.

Пiдпис контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
мгськот ради (Китвськог MicbKO. державног

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчасово'ilстацiонарно'i конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкигвсько! мгськот дкгжхвио)
АДМIНICTPАЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул, Хрещатнк, 36.. ч.Кшв, 0104-1, Call . центр (ОП) /5-51. Код С)ll'fl(Л·'/ 1 3./8526

ВИМОГА К!! 002044-19
вiд 25.02.2019 р.

Складенас головним спешалютом Марценюк 0.0.
(ПОС3.13, пргзвише, iм'я та по-батъков: особи, яка складаг вимогу)

на iм'я: ТОВ "Тетра"

(посада, найменування юридичног особи 300 фгзичног особи-шднригмця. пргзвище, iм'я~ по-батьковг)

Адреса: 0105 .• м. Ки'iв, провул, Чеховський, 3, тел.238-08-26
(район, ВУШЩЯ, N!:!будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовшшньо] реклами, затверджених
постановою Кабгнсту Мппстргв Украши BiJI 29.12.2003 N~ 2067 (iз змтнами i лоиовненнями), Правил
благоустрою мгста Киева. затверджених ргшенням Кишськот мгсько) рад" вщ 25.12.2008
N~ 1051/1 051 (iз змшами i доповненнями), Порядку розмпцсния рсклами в :VI. Кигвг, затверджсиого
ргшенням Кигвсько) мгсько] ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповиеннями), та/або
Правил роэмппення рекламних засобтв у мгст: Кигв.. затверлжених рнпенням Кигвськог мгськог рали
вiд 20.04.2017 N2223/24~5. а також Порядку розмпцсння винтсок У мгст! Кисы, затвердженого
рппснням Кигнськог мгсько] ради вщ 20.04.2017 К2224/2446.

С)'ТЬ порушення: Самовьчьно розмицена спешальна конструкшя (11.12.2 роздтлу 111) ;
У lВ'Яl'"'~' 1 цим, нсобхшно здгйснити демоитаж конструкцй: Щит, що стоггъ окремо (сушльний ЩИТ);
Примггка (j\2 ДО"УИСIПУ):.'(2 86265С вiд 11_09.2018

у разi невиконання uici' вимоги у термэн до 19.03.2019 р .. конструкшя буде демонтована комувальним
пшприсмством «Кшвреклама» на пшставт вшповшного НЗКа3У Управлшня '3 пигань рсклами виконавчого opjaHY
Китвськог мгськог ради (Кигвськог мгсько! державног алхпн.сграцл) «Про демонтаж рекламних засобтв».
Про усунення зазначсних порушень повщомити Управлшня '3 питань рсклами (ОIОФk м.Кигв. вул, ~рещw'iIК. 36.
або 04070, ~1. Кшн, Боричгв узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фоюфтксашоо.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценток 0.0.
(ПIБ та щдпис прашвиика вшлшу контролю та обшку рекламних засобгв Управлгння "3 питаиь peK.JI:'i~1

Кигвсько] MicbKOi' ради (Кlйвськоi' мгсько]' дсржавно] алмнпстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пгнзвище, i~l'я, по-батькоы, гидпис)

Увага:
Вглтермлнувания чи незлгйснепня демонтюку рекламного засобу, який маг бути зшйснений на гплстав! наказу Управшння з питань
рекнами виконавчого органу Китвськог эпсько] ради (Кигвсько? млськог державнот адмппстрацп), або не виконання Ilir.i" вимогн в
зазначений термтн, вишевказаиими нормативно-правовими актами в сфсрi рекнами не персдбачено та с не можливим.
Знаказами Управлпшя з питань реклами виконавчого органу Кшвсько] мгськог ради (Кигвсько) ~JiCt.Koi" державног алмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелтком РЗ_ як! шллягають лсмоитажу можна ознайомигися на офгшйному веб-сайз i:
геk1ЗП1а.k),i,'сitу.gО".U:1

АКТ обстеження
вiд 18.02.2019 р.

За резу.гы атами обсгсжсння геритори району Солом'янський м.ста Кигна. за адрссою:
Солом'янський Р-Н, пул. Липктвського Василя (Урицького) виявлсно порушсння ТИПОВИХ

правил розмпнення зовнпцньо) реклами, загвсрлжених постановою Кабi нету Мппсгргв
Украши Bi;l 29.12.2003 K~2067 (iз змшами i лоповнсппями), Правил благоустрою м.ста Киева,
затвсрджсних pi шенням Кигвськот мтськог pa:111 Bi.:..t 25.12,2008 N21 05111 051 (iз змгнами i
лоповнсинями). Порялку розмппення реклами в м. Кигвг, загвсрджсного ргшенням Кигвськог
ьпсько] ради вiл 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз эмгнами i доповненннми). Правил розмгшення
рекламних засобгв у хист: Кисш. затверджепих ргшснням Кигвсько) мтськог ради вгл 20.04.2017
N~223/2~45. Порядку розмпцення вивiсок У ~licTi Кисы. затверджсиого рпцснням Кигвськог
мгсько) ради вiл 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спсшальиои -ИХ) тимчассвои -их)!
сташонарнок-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Щит, що стоггь окремо (сушльний щит)
Суть порушення: Самовцьно розмiщена спешальна конструкшя (п.12.2 розшлу 111)
1 [аймеиування юриличног особи або фгзично] особи-пшпригмця, якгй належить:
ТОВ "Тетра"
ЗМiст: _
Площа РЗ: 72 "В.М

Документи, якi були надан! пiд час обстеження:

Примика (Х! документу): К2 862б5С вiд 11.09.2018
Акт пiдготував: провщний фахгвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклара»: '

.".- L...O:C Майзус М.Ю.

Пщпис прашвника Вi.iJдiлу контролю та обшку рекламних засобiв Управлгння з питань
рекнами виконавчорб o/taHY Кигвськог MicbKO'i рапи (Китвськот мгськог державног
адмiнiстрацi'i): .:

0.0.

Фото фцссашя розмiщення спешально] тим часовот/сташонарног конструкцй;

\

\


