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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкитвськот мтськот ДЕРЖАВНОi
АДМШIСТР АЦII)

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

ВИМОГА К!! 000668-19
вiд 08.02.2019 р.

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

на iм'я: ПП "МЕДIЛН"

(посада, найменування юрицичиог особи або фгзично; особи-пшприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 02222, м.Китв, ВУЛ.ЛАВРУХlНА, будинок 11, квартира 3
(район, вулиця, .N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Тигювих правил розмiщення зовншгньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстр!в Укратни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмгщення реклам и в м. Киевi, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст] Киев], затверджених рiшенням Кигвсько) мтсько] ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у мгст] Киевi, затвердженого
рiшенням Кигвськог мтсъког ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, необхщпо зшйснити демонтаж конструкцй: Тимчасова виносна спешальна конструкшя;
Примгтка (N2 докумеигу): N2 95109С вiд 21.01.2019

у разi невиконання uici" вимоги протягом 3 (трьох) днiв, конструкшя буде демонтована комупальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгния з питань рекнами виконавчого органу
Китвськот мгсько) ради (Кигвськог мтськог державно) адмгнгстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазчачених порушень повшомити Управлгння з пигань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, М. Кгив, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмоый форм: з фотофiксацi€1O усунених зауважень у
термгн до «.3 > Od( 20lgp
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. Q~~

(11lI:> та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управл.ння 1пигань реклам и виконавчого органу
Китвсько] млськог ради (Кшвсько! мюько] державног адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвише, iм'я. по-батьковг, гпдпис)

Увага:
Вштерм.нування чи не здгйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зд.йснений на гпдстав! наказу Управлiння з питянь
реклами виконавчого органу Китвськог Micl)KOi' ради (Кигвськог мюько] державног адм.нютрацп). або не виконання цi€i' вимоги в
зазначений термэн. вищевказаними нормативно-правовими актами 8 сфер: реклам и не передбачено та е не МОЖЛИВИМ"

3 наказами Управлiння з питань реклам И виконавчого органу Кигвськог мзсько] ради (Кигвськог мюькот державноi адмипстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перегиком РЗ, якi пшлягають демои-гажу можна озивйомитися на офнпйному веб-сайп
rсklашз.kуiv(Шkmdа.gО\I.uа.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геригори району Подгльський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярославська, 55 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньот реклами, затверджених постановою Кабгнегу Мгнгстргв Украши вiд 29.12.2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшенням Китаськот мгсько) ради вiд 25.12.2008 N21051/1051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклам и в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змтнами i доповненнями), Правил розмгщення рекламних засобiв у
м.сп Кисы, затверджених рiшенням Китвсько; мтськог ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмiщення вивкок у мгсг! Киевi, затвердженого рiшенням Кигвськог мтсько] ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон-их) тимчасовоц-ихэ/
стацiонарноi{ -их) конструкшн -iй) типу( -iв): Тимчасова виносна спешальна конструкшя
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17_2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзично) особи-пшприемця, якiй належить:
ПП"МЕДIAН"
Змiст: _
Площа РЗ: 1,2 КВ.М
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

.. окументу): К! 95109С вiд 21.01.2019
провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП

,.n I(P~ /" Коршак Т.В.

вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекяами виконавчого органу Китвськог мтськот рад" (Китвськог MicbKOi' державнот
адМiНiСТр~[ф~
____ =v~L=_'-2~......;.vц--СКоТСЬКа0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько! мтськот РАДИ

гкигвсько! мкъкот ДЕРЖАВНО!
АДМIНJСТРАцII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик,36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код елню» 41348526

ВИМОГА XQ 000669-19
вiд 08.02.2019 р.

Складена: головним спецiалiетом Скотською Ольгою [ванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка складае вимогу)

на iм'я: ТОВ "ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ"

(посада, найменування юридичноi" особи або фтзично] особи-гндприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04071, м.Китв, ПРОВУ ЛОК ЯРОСЛАВСЬКИЙ, будинок 7/9
(район, 'УЛИЦЯ, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовншгньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстр!в Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько) ради вiд 25.12.2008
N2 1051 /l 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст] Кисы, затверджених рiшенням Кишськот мгсько] ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого
рiшенням Кигвсько] м.ськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
У зв'Я1КУ 3 ЦИМ, необхiдно здтйснити демонтаж конструкцй: Спешальни рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (К2 документу): К2 95105C вiд 21.01.2019

у разi невиконання цi6 вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкшя буде демонтована комупальним
пщприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Китвськог мтськог ради (Китвськог мгськог державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння 3 питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термш до </'8 оое 20~
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. ие~

/'
(ПIБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння з питань реклам и виконавчого органу

Кишсько] мтськот ради (Кывськог мэськог державнот адмипстрацп)

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

Увага:
Вштермлиування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мэськог ради (Кигвськот мтсько] державног адмипстрацл), або не виконання uif.:i" вимоги в
эазначений терм-н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сфер: реклами не передбачено та с не можливим.
Знаказами Управлiння з питань рею13МИ виконавчого органу Кигвсько] мюько! ради (Китвсько] мтсько] державноi адмнпстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелисом Р3, якi шдлягаютъ демонтажу можна ознвйомитися на оф.шйному веб-сайтг
rekla та. kуivrwkпнlа.gоv .ua.

АКТ обстеження
вщ 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подiльський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярославська, 58 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнiшньо'i реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгнютргв Укршни вiд 29.12.2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 N~10511l 051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклам и в м. Кисы, затвердженого рiшенням Китвсько] мкьког ради вщ
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповнеинями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
мюп Кисы, затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого ргшенням Кигвсько! мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спецiально!( -их) тимчасово!(-их)/
сташонарнои-их) конструкцil(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзично] особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ"
змiст: _
Площа РЗ: 2,4 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

окументу): К2 95105С вiд 21.01.2019
'lДний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

----.."L-./'-Г------ Коршак Т.В.

Пi~працiвllика вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мгсько! ради (Китвськот MicbKOi державног
адмiнiстрt.!Ч~~""' __ /)

- ~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спешально] тимчасово'i/стацiонарно'i конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськотРАДИ

гкитвсъкотмкъкот ДЕРЖАВНОI
АДМШIСТРАЦII)

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

ВИМОГА Х!! 000670-19
вiд 08.02.2019 р.

Склалена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою Твантвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складне БИМО!"),)

на iм'я: ТОВ "МЕДIAН CBIТ"

(посада, иаймеиування юридично] особи або фтзично] особи-гпдприемця, прiзвище, iм'я, по-батъкоы)

Адреса: 08460, Китвська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Ташань, ВУ ЛИЦЯ
(район, вулиця, N2 будинку, конгакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмпцення зовншгньог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста КИЕ:Ва, затверджених рiшенням Кишськог мтсько) ради вiд 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змтнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рппенням Кишськог мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мтст] Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтст! Кисы, затвердженого
рiшенням Китвськог м.ськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановленнй РЗ (n.17.2 "Б");
у з а'нзку 1цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкшт: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
булияку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 95110C вiд 21.01.2019

у разi невиконання цi(i ВИМОГН протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкшя буде демонтована комунавьним
пшпригмсгвом «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мтсько! ради (Китвськог мгськог державног адмги.сграцп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
а60 04070, м. Кигв, Бори-ив узыз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термш ДО <,.f:!:? 062. 20~p ив -1' LJ
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. ~_+_"-------------_

(ПIБ та шлпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлтння з питань реклам и виконавчого органу
Кизвсько] мэськог ради (Кигвськог мтсько] державног адьинтстраци)

Вимогу одсржав
(посада, пргзвище, [мя, по-батъков., пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, я кий МЗ€ бути зшйсиеиий 1-13 пiдставi наказу Управл.ния з питань
реклами виконавчого органу Китвськог мюько] ради (Киi"вськоi мгсько] державно] адмппстрацп), або не виконання ui€i' вимоги в
зазначений термгн, вищевказаним и нормативно-правовими актами в сфер: реклами не перецбачеио та С не можливим.
3 наказами Управлгння з питань рскпами виконавчого органу Китвськог мюьког ради (Кшвськог м.ськот державног апмтнэстраци)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелисом Р3, якi пщлягають демонтажу можна озиайоьпгтися на офипйному веб-сайтг
геklаП1з.kуiv(@kmdа.gоv.uа.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подгльський м.ста Киева, за адресою:
Подтльський р-н, вул. Ярославська, 55 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мгнтстргв Укратни вiд 29.12.2003
И~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених
рiшенням Китаськот мтськог ради вiд 25.12.2008 N210511l051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м. Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд
22.09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
мгсп Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 И2223/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого ргшенням Китвсько) мгсько] ради
вiд 20.04.2017 И2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон -их) тимчасово'( -их)/
сташонарнои-их) конструкцш-гй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будияку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або ф.зичног особи-гцдприсмця, якiй належить:
ТОВ "МЕДIАН CBIТ"
Змiст: _
Площа РЗ: 0,3 "в. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

~

. менту): К2 95110C вiд 21.01.2019
овiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облпсу рекламних засобiв КП

1 У
;К "' Коршак Т.В.

вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiн ня з питань
реквами виконавчого органу Китаськот мгсько] ради (Китвськот мтськот державно'[
адмiнiстраpj"i)n

v- c:'~ Скотська 0.1.

Фото фiк:сацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськог мтськот РАДИ

гкитвськог мтсъкот двгжхвнот
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0/044, сьн- центр (044) 15-5/, Код €ДРПОУ 4/348526

ВИМОГ АХ! 000671-19
вiд 08.02.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Скотською Ольгою [ванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ПрАТ "YKPAIHCbKA АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

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

Адреса: 04070, м.Китв, ВУ ЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 58
(район, вулиця, Н2 будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньот реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгн.стргв Украгни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгсга Киева, затверджених рiшенням Китаськот мгськот ради вiд 25.12.2008
NQ 1051/1051 (гз змiнами i доповнениями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киевг, затвердженого
рiшснням Кигвськог мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мтст! Кисвг, эатверджених рiшенням Китвськог мтсько) ради
вiд 20.04.2017 NQ223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого
ршгенням Китвськог мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушсння: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'язку з ЦИМ, необхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Тимчасева виносна спешальна конструкшя:
Примггка (K~документу): K~ 95443С вiд 22.01.2019

у разi невикоиання цici' вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкцiя буде лемонтована комунавьним
пщприсмством «Кигврсклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань рекпами виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мтськог державно"! адмгнгстрашг) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунеш,я зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070. м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм: '3 фотофгксашсю усунених зауважень у
термш до У3> Оо!. 201j'P Qв . /J
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. _~=-=.у__'LO.&_....L.?L:.L _

(ПIБ та гидпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобгв Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськот мзськог ради (Кигвсько] мтськог державног адмгнтстрацн)

Вимогу одержав
(посада, пргзвише, iм'я, по-батьковт, пiдпис)

Увага:
Вштермгнування чи не 'щiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здтйснеиий на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконаечого органу Кигвськог мтсько] ради (Китвськот млсько] державног апм.нюграцп), або не виконання ui€j" внмоги в
зазначений гермэн. вищевказаними нормативно-правовими актами в сфер: рсклами не передбачено та с не можливим.
Знаказами Управпшия 1питань рекламп виконавчого органу Китвськог мюько] ради (Кшвсько] мюько! державног адмпистрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгвх та перелiком РЗ, яю пiдлягають демонтажу хюжна 01Н3ИОМИТИСЯ на офппйному веб-сайп
ге klз m а. kyi vГа>kшdз. gov. ца.

АКТ обстеження
вщ 22.01.2019 р.

За результатами обстеження територй району Подшьський мтста КИЕ:ва, за адресою:
Пошльський р-н, вул. Ярославська, 58 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зоангшньот реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мппстр.в Украгни вiд 29.12.2003
K~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста КИЕ:Ва, затверджених
рiшенням Кигвськот мтськот ради вiд 25.12.2008 N~ 1 051/1 051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклами в м. Киев], загвердженого рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд
22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення реклам них засобiв у
мгст! Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Кисы, затвердженого ргшенням Китвськог мтсько] ради
вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмпцення спешальноц-их) тимчасовой-ихт/
сташонарноп-их) конструкцщ -гй) типу(-iв): Тимчасова виносна спецiальна конструкшя
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичиот особи або фтзично) особи-гпдприемця, якiй належить:
ПрАТ "УКРАJИСЬКА АГРАРНО-СТРАХОВА КОМПАНJЯ"
змiСт: _
Площа РЗ: 1,2 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

2 документу): К2 95443С вiд 22.01.2019
овiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП

)"1'1'" г - Коршак Т.В.

вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськог ради (Китвськот мзськог державно)
адмiнiс~цЩ:
___ ...:td-=--С_z~_~'::::.L.Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмпцення сиешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськог мтськот РАДИ

гкигвськог мтськотДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТР АЦIi)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Клив, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код €ДРПQУ 41348526

ВИМОГ А X~ 000672-19
вщ 08.02.2019 р.

Складена: головним спецiалiетом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пргэвище. [м' Я та по-батъков] особи, яка склада€: вимогу)

на iм'я: СПД Назаренко Р.О.

(посада, найменування юридично) особи або фгзичнот особи-гпдприемця, пртзвише, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04214 м. Кигв, вул. Геротв Днiпра, 32-Б, кв. 96, тел.416-52-02
(район, ВУЛИЦЯ, N~ булинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньот реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстр.в Украгни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгсга Киева, затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
N2 1051 /l 05 1 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Кишськог мгсько] ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у м.ст: Киев], затверджених рiшенням Кигвсько) мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисвг, затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.

Суть порушення: Самовтльно всгановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
у зв'язку з цим, необхiдио зшйснити демонтаж конструкшт: Спешальна рскламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): ""2 95156С вiд 21.01.2019

у разi невиконання IIi,i' ВИМОП1 протягом 3 (трьох) днiв, конструкцiя буде демонтована комунапьним
пшпригмсгвом «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управтпння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськог м.ськог державно) адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначеиих порушснь повтдомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вуп. Хрешатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз. 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термгн до </.,3> о,х 201_:5'p Q (9 t')P.AL)
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. ----~--=7L----L,<------------

(ПIБ та пшпис прашвиика вщшлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння 3 питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мэськог ради (Китвськот мюько] державно, ацм.н.страцп)

Вимогу одержав
(посада, гпнзаише. гм ' я, по-батъковг, пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае буги зшйснений на пiдставi наказу Управлiння 1питань
реклами виконавчого органу Кишсько! мюьког ради (Ки.всько) мюько] державно] адмлнютрацп), а60 не викоиаиия uicj" вимоги в
зазначений терм гн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачеио та с не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклами викоиавчого органу Ки'(всько] мгсько! ради (Кигвсько] мтсько] державно: адмпострацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та иерел.ком Р3, як: гпдлягаютъ демонтажу можиа оэнайомитися на офiцiйному веб-сайп.
reklama.kyi"fa?kmda.gov.ua.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подшьський мгста КИЕ:Ва, за адресою:
Пошльський р-н, вул. Ярославська, 35/35 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнiшиьоi' реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мтнгстргв Украгни вiд 29.12.2003
N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
р.шенням Кигвськот мгсько] ради вiд 25. 12.2008 N~10511l05 1 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклам и в м. Кисы, затвердженого ршгенням Китвськот мтськог ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмццення рекламних засобiв у
мгст! Кисы, затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у мгсг! Кисы, затвердженого рiшенням Китвськог мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальноц-их) тимчасовоп-ихт/
сташонарноц-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлеиий РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фiзичноi' особи-шдприсмця, якiй належить:
СПД Назаренко Р.О.
змiст: _
Площа РЗ: 1 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

":докумеиту): К2 95156С вiд 21.01.2019
iдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

~ КоршакТ.В.,
працiвника вiддiлу конгролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань

реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот MicbKO' державнот
адмiнiСТ.JМ}~.J._. /)

~ ~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвсьно] мтсько] ДЕРЖАВНО]
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, М.КиГв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ41348526

ВИМОГ А К!! 000673-19
вiд 08.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Скотською Ольгою fванiвною
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складас вимогу)

на iм'я: СПД Назаренко Р.О.

(посада, найменування юридичног особи або фтзично] особи-пщприемця, пртзвище, iм'я, по-багьковт)

Адреса: 04214 м. Ки'iв, вул. Герогв Днiпра, 32-Б, кв. 96, тел.416-52-02
(район, ВУЛИЦЯ, N~ булинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнпцньо) реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстрш Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгсга Киева, затверджених рiшенням Ки(вськог мгськот ради вiд 25,12,2008
N2 1051/1051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвсько] м.ськог ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення реклам них засобiв у мгст: Кисв], затверджених рiшенням Кигвсько) мтськог ради
вiд 20,04,2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвсько) мгсько) ради вiд 20,04.2017 N2224/2446,
Суть порушсння: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, необхшно здзйснити демонтаж консгрукцп: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примпка (N~ документу): N~ 95157С вiд 21.01.2019

у разi невиконання IIi(i ВИМОП1 протягом 3 (ТРЬОХ) днгв, конструкшя буде демонтована комувальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пшстаы вщповшного наказу Управлiння з питань рекнами виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Китвськог мтськог державног адмгнгстрашг) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, М,К~ЙВ, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термгн до <-(3)QJ2 201_9р Q ~ "'~ ,Л
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. _-__ 'l-_~__."_"_ _

(ПIБ та пiдпис прашвника ашшлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвсько] ьиськог ради (Кигвсько] мтсько] державно] адмпистрацп)

Вимогу одержав
(посада. прпвише, iм'я, по-батькоы, пiдпис)

Увага:
Вшгермшування чи не зшйснеиия дем 01 пажу рекламного засобу, який мае бути здгйсиений на пшстав! наказу Управпгння '3 питань
рекпамп виконавчого органу Китвсько] мюько! ради (Кигвськот мгськог державног адмлнгстрацп). або liC виконання UlCi" вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпамп не передбачено та е не можливим
3 наказами Угтравл.ння з питань реклами виконавчого органу Кшвськог млсько] ради (Кигвсько) мгськог лержавног апмппстраци)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перельком Р3. якi гидлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офипйиому веб-сайп
reklama"kyiv(@kmda.~o".ua"

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подшьський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярослввська, 35/35 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньог реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгигстргв Украгни вiд 29,12,2003
N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста Киева, загверджених
рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 25,12,2008 N21 051/1 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклами в м, Кисвг, затвердженого ргшенням Китвськог мгськот ради вiд
22.09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення реклам них засобiв у
мгсп Кисвг, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20,04,2017 N2223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у мгсг! Киев], затвердженого рiшенням Китвсько) мгськог ради
вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон-их) тимчасово'i(-их)/
стацiонарно"i( -их) конструкцп( -iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-пщприсмця, якiй належить:
СПД Назареяко Р.О.
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 0,5 кв. м
Документи, як! були наданi пiд час обстеження:

2Jдокументу):.N'2 95157С вiд 21.01.2019
овщний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП

~ Коршак Т.В.

працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мтськот ради (Китвськот мтськот державно]
адмiнiС~l\цШt

Ц (_9:-~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мкъкот РАДИ

гкитвсъкот мтсько! цвгжхвнот
АДМIНIСТР АЦф

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0104-1, Ca/l- центр (044) 15-51, Код синю» 41348526

ВИМОГА K~ 000674-19
вiд 08.02.2019 р.

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

на iм'я: СПД Бриль Сергiй Володимирович

(посада, найменування юридично] особи або фтзично] особи-гпдприсмця, пргзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 02183 м. Китв, просп. Ватупна, 22, кв. 319, тел.417-29-71
(район, ВУЛИЦЯ, N. будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мпистргв Укратни вiд 29.12.2003 Н2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мгськот ради вiд 25.12.2008
H~ 1051/1051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 22,09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст] Киев], затверлжених рiшенням Китаськот мгсько! ради
вiд 20,04.2017 NQ223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Кисвг, затвердженого
ргшенням Китаськот мгськот ради ыд 20,04,2017 NQ224/2446.

Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17,2 "Б") ;
У зв'язку з цнм, нсобхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна реклампа конструкцiя, ЩО

розмгшусгься пщ кутом до фасаду будинку (будiвлi);
Привитка (N~ документу): N2 95155С вщ 21,01.2019

у разi невиконання цiсi' вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) днгв, конструкцiя буде демонтована комупальпим
гплприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськот ради (Кигвськог мтськог державног адмгнгстрацп) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) В письмовгй формi з фотофiксацiсю усунених зауважень у
TCPMill до «.3> 01. 201.9 () 3- _. д
Вимогу склав: головний спешалют Скотська О. 1. ---'--~--~'-------------

(ПIБ та пщпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Улравлiння з ПИТ3НЬ реклами виконавчого органу
Китаськот мюьког ради (Кигвськог мтськог державно] адмiнiстрацii")

Вимогу одержав
(посада, пшэвише, iм'я, по-батъкоы, пiдпис)

Увага:
Вщтермшуваиня чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пшстав! наказу Управлiння з 11ИПШЬ

рекпами виконавчого органу Киi'вськоi" мтськот ради (Китвськот ьпськот державно! адмэнэстрацл). або не виконання ui€1 ВИМОГИ в
зазначеиий термгн, вишевказаними иормативно-правовими актами в сфер: реклам и не передбачено та с не МОЖЛИВИ1\1

Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого орган) Кишськог мэсько! ради (Китвськот мэськог державног адмипстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перетиком РЗ, як! пщлягають демонтажу ыожна ознайомитися на офтшйиому веб-сайп
ге kl,a 1113. kyi v(ij)kш(1 а о gov. ua.

АКТ обстеження
вщ 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подшьський мтста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярославська, 35/35 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнгшньо) реклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12.2003
H~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Китаськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 H~I 05111 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклами в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвсько) мгськот ради вiд
22.09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
мтст! Кисвг, затверджених рiшенням Китвськот мтськог ради вiд 20,04.2017 Н2223/2445,
Порядку розмiщення вивкок у мгст: Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько) мтсько] ради
вiд 20.04.2017 Н2224/2446, а саме: розмiщення спешальноз( -их) тимчасово.( -их)/
сташонарнок-их) консгрукцй(чй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя, що
розмiщуcrься niд кутом до фасаду будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
СПД Бриль Сергiй Володимирович
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 0,8 КВ.М

Документи, як] були наданi niд час обстеження:

"документу): N2 95155С вiд 21.01.2019
/ ~ провшний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

tl_/
/ гг - Коршак Т.В.

~ J

вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами викоиавчого органу Китаськот мтськот ради (Ки'[всько] мтськог державнот
адмiнiСТ~

Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмпцення сnецiально'i тимчасовот/сгацюнарнот консгрукцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

гкитвсъко! мкъкот ДЕРЖАВНО.
AДMIНICTP АЦIi)

УПР АВЛJННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Са" - центр (044) /5-51, Код t:ДРПОУ41348526

ВИМОГА Х! 000675-19
вiд 08.02.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка СЮlада€ вимогу)

на iм'я: ПН Левчук Irop Олегович

(посада, найменування юридичног особи або фгзичио] особи-гидприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04071, м.Китв, вул.Ярославська, буд.ll-А, кв.В, тел.(044)42S-84-8Sj (063)886-18-12
(район, ВУЛИЦЯ, N2 будинку, коитакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29. 12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25,12,2008
N~ 105111051 (iз змтнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Киев], затвердженого
рiшснням Кигвсько] мгсько) ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст: Киев], затверджених рiшенням Китаськот мгсько] ради
вiд 20,04,2017 N222312445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого
рiшенням Китаськот мгсько) ради вiд 20,04,2017 N2224/2446,

Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n,17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж консгрукпп: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 93593С вiд 27.12.2018

у разi невиконання ni€i" вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкцiя буде демонтована комунальним
пщприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питаю, реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськот ради (Китвськог м.ськог державног адмiнiстрацii"j «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксацню усунених зауважснь у
термгн до <а> Q;f 201 _S:P Qв", ~ _д
Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О, [. _' ~~:.L. _

(ПIБ та пiдпнс працiвника вiддiлу контролю та обэику рекламних ззсобiв Управлiння з питань реквами виконавчого органу
Китвськот мэськог ради (Кювськог мтсько] державно} адмтнютрацп)

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

Увага:
Вiдтермiнування чи не зшйснсиня демонтажу рекламного засобу, яки й Ma€ буги зшйсиеиий нз пiдстэвi наказу Управлшия з питань
реклам и виконавчого органу Кигвськог мгсько] ради (Кшвськот мэсько! державног адмипстраци), а60 не викоиания uicj' вимоги в
эазначеиий термги , вишевказаними нормативно-правовими актах..ти в сферi реклам и не перелбачено та с не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклами викоиавчого ор: а1lУ Кигвськог MicbKO'1 ради (Кигвськог мгсько] державног адмппстрацл)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелгком РЗ, ЯКI пщлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйиому веб-сайп:
reklarna. kуivЩ?km<lа.gоv .ua.

АКТ обстеження
Biд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подгльський мгста Киева, за адресою:
Пошльський р-н, вул. Ярославська, 11 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнiшньоi" реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29.12,2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Китвськот мгсько) ради вiд 25.12.2008 N~ 1 051/1 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько] мтсько] ради вiд
22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповиеннями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
мгст! Кисы, затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у м.ст! Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько] мтсько! ради
вiд 20.04.20 17 N~224/2446, а саме: розмiщення спецiальноi'( -их) тимчасовон -их)/
стацiонарноi"(-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будияку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ПН Левчук Irop Олегович
Змiст: _
Площа РЗ: 1 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

• ~OKYMeHTY): Х! 93593С вiд 27.12.2018
. провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП

lefiIМ~W>:/"__ ++ Коршак Т.В.

Пiдп С працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекламt. виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот MiCbKO! державнот
адмiнiстр~.9il_ _ /)
________ .::U::::._I~:....:.-__:_4L..-Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'j тимчасово'ilстацiонарно'i конструкцй:
" .G , .•• jJa"""': :;;д ,n= I 



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкишськот мгськот двгжхвнот
хцмшгстеАЦII)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Cal/- центр (044) 15-51, Код елнюк 41348526

вимогх ю 000676-19
вщ 08.02.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотсысою Ольгою Iванiвною
(посада, пртзвише, iм'я та по-батъков: особи, яка складз€ вимогу)

на iм'я: ПН Левчук Irop Олегович

(посада, иайменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприсмця, пргзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 04071, м.Китв, вул.Ярославська, буд.l1-А, кв.8, тел.(044)425-84-85j (063)886-18-12
(район, вулиця, N~ будинку, конгакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньот реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста КИЕ'ва, затверджених рiшенням Кигвсько] мгськот ради вiд 25.12.2008
N~ 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 22.09.20 11 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмгщення реклам них засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Китаськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 NQ223/2445. а також Порядку розмпцення вивкок у мтсп Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446.

Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") j

У зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцп: Спешальна рекламна конструкшя, що
розмнцустъся пiд кутом до фасаду будинку (бушвш);
Примика (N! документу): N! 95226С вiд 21.01.2019

у разi невиконання цi6 вимоги протягом 3 (ТРЬОХ) диiв, конструкшя буде демонтована комунавьним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вшповглного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мтськот ради (Кигвськог мгсько) державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвтз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термтн до «з- O~ 20lgp ()_B/J/~L)
Вимогу скпав: головний спецiалiст Скотська О. 1. __ ....:..._v__~_-7L- _

(ПIБ та гпдпис прашвника вщдшу контролю та облiку рекламних засобiв Управли-ня з питаиь реклами виконавчого органу
Кигвсько! мтсько] ради (Кигвськог мгськог державног адмппстрацп)

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

Увага:
Вштерм.нування чи не зшйснення демонгажу рекламного засобу, який маг бути зшйснений на пшставз наказу Управлгння 3 питань
реклам и виконавчого органу Кигвсько! мгсько' ради (Кшвсько) мэсько: державнот адмипстра: Lli'), або не виконання uic'l вимоги в
эазначений термгн, вищевказаними нормагивно-правовим н актами в сферi реклам и не передбачено та (не можливим.
3 наказами Управлтння 3 пигань реклами виконавчого органу Кигвськот мюько) ради (Китвськоэ м.ськог державног адмгнютрацп)
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перелтком РЗ, якi пшлягають демонтажу можна оэиайоми-гися на офгшйному веб-сайп:
reklam.a. kyivГa>kmda.go\'.ua.

АКТ обстеження
вiд 21.01.2019 р.

За результатами обстеження геригори району Подiльський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярославська, 11 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньот реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мгнгсгргв Укратни вiд 29.12.2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25.12.2008 NQ 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м. Киев], затвердженого ргшенням Кигвськог мгськот ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
млст] Киевг, затверджених рiшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмицення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого рiшенням Китаськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення снешальнон -их) тимчасовоl(-их)/
стацюнарнои-их) коиструкши-гй) тиny(-iв): Спешальна реклампа конструкшя, що
розмтщуетъся пiд кутом до фасаду будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзично) особи-пщприемця, якiй належить:
ПН Левчук Irop Олегович
Змiст: __~~ _
Площа РЗ: 0,5 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примiтк~ документу): К2 95226С вiд 21.01.2019
Акт ПiЛГ~;JПРОВiДНИЙ фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП

~t,
}(J:'t~ Коршак Т.В.

ПiщlИС! прашвника вiддiлу контролю та обитку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекJщ~и виконавчого органу Китвсько] мгськот ради (Кигвсько) мтськот державнот
адмiнiстl)Ii1J.W\
_____ u_...:~<:j=l-'__Q.e_---.:.<d~__ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчаСОВО'i/стацiонарно'i консгрукцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкитвськог мтськот ДЕРЖАВНОi
AДMIHICTPАцII)

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

ВИМОГА К! 000679-19
вiд 08.02.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьковi особи. яка СЮ1аД3( вимогу)

на iм'я: ПН Левчук Iгор Олегович

(посада, наимеНУ8З1Н1Я юридично! особи або фтзичног особи-пiдпри€мця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04071, м.Китв, вул.Ярослввська, буд.I1-А, кв.8, тел.(044)42S-84-8S; (063)886-18-12
(район, вулиця, N.бупинку, конгакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмiщення зовнiшньоi реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Китвськот мтсько) ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвсько) мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст] Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мгсько) ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст! Киевг, затвердженого
рiшенням Китвсько) мгсько) ради вiд 20,04,2017 N2224/2446,
Суть порушення: Самовiльно встаповлений РЗ (11.17.2 "Б") ;
у зв'язку з цим, необхшно зшйсиити демонтаж конструкцй: Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 95231С вiд 21.01.2019

у разi иевиконання цi€i' ВИМОП1 протягом 3 (ТРЬОХ) днiв, конструкцiя буде демоитована комучальним
пгдпригмсгвом «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлтиня з питань рекнами виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кигвсько) мгськог держав но] адмiнiстрацil) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реквами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю усунених зауважень у
термтн до <iЗ> о!) 201§p 02~ ~. ./}
Вимогу склав: головний сnецiалiст Скотська О. 1. __ г:__~__ ~ _

(ПfБ та гпдпис прашвиика вiддiлу контролю та облiку рекламних засобтв Управшння з питань рекпами викопавчого органу
Китвськог мюькоэ рали (Китвсько] мтсько] державно] адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада, гнзпеише. iм'я, по-батьковг, пiдлис)

Увага:
Вiдтсрмiнування чи не зшйснеиия демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути эшйснсиий на пiдставi наказу Управлтиия з питань
реЮНН,Н-1 виконавчого органу Кигвськог мэськот ради (К,йвськоi" мюьког державног адмиистраци), або не виконания aici" вимоги в
эазначени й термтн, вишевказаними нормативно-правоеими актами в сферi рекламп не передбачено та с не можлпвнм .
3 наказами Управлгиия 1питань реклам и виконавчого органу Китвськог м.ськот ради (Китвсько) млсько] державно', адмппстрацп)
«Про дсмоитаж рекламних засобтв» та псрелгком РЗ, як; гпллягають деМОНТа>КУ можиа ознайомитися НЗ офгшйному веб-сайп:
,·еkl:1ша.kуiv(а)kmdа.gоv.U:1.

АКТ обстеження
вщ 21.01.2019 р.

За результатами обстеження територй району Подiльський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Ярославська, 1I виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовншгньот реклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни Biд 29,12,2003
NQ2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Китаськот мгськог ради вiд 25,12,2008 NQ 1 05111 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмццення реклами в м, Кисвт, затвердженого рiшенням Китаськот мгськот ради вiд
22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення реклам них засобiв у
мют] Киев], эатверджених ргшенням Китвськот мгсько) ради вiд 20,04,2017 NQ223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у м.ст! Киев], загвердженого рцпенням Китвсько] м.ськог ради
вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмпцення сnецiальноi(-их) тимчасовой -их)!
сташонарноц-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi)
Суть nорушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фтзичнот особи-пщприемця, якiй належить:
пн Левчук Iгор Олегович
Змiст:~~~~ _
Площа РЗ: 0,8 кв.м
Документи, якi були наданi niд час обстеження:

(XQ документу): XQ 95231С вiд 21.01.2019
nровiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

ff- КоршакТ.В.

ПiД-пМс прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Уnравлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськог MicbKO"i державног
адмiнiстрЗЦ~
________V.::.._ ~__ _..z."____ Скотська 0,1.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙОРГАН китвськот мтсько! РАДИ

гкитвськог мгсько] ДЕРЖАВНОi
АДМIНlСТРАЦIl)

УПРАВЛlННЯз ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
в;:о. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0104-1, Call центр (044) 15-5/, кьо Е.ДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х!! 000667-19
взд 08.02.2019 р.

Складена: головним спешалютом Скотською Ольгою Iванiвною
(посада, пртзвище, iм'я та по-батькою особи, яка складаг вимогу)

на iм'я: ТОВ "Аптекарь"

(посада, найменування юридичног особи або фгзично! особи-гпдпригмця, пргзвище, iм'я, но-батькоы)

Адреса: 02097 м. Китв, вул. Радунська, 5-А, тел.SОI-23-67, 067-402-98-45
(район, ВУЛИЦЯ, N~ будинку, коитакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовшшньо] рсклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003.N~ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благо) строю мтста Киева, затверджених р.шенням Китвськог мгсько] ради ыд 25.12.2008
H~ !О511! 051 (iз змтнами i лоповненнями), ПОРЯДКУ розмпцення реклами в 111. Киевi, затвсрдженого
ргшенням Китвськот мгськот ради вiд 22.09.2011 .N~ 37/6253 (iз змшами i доповненнями), та/або
ПраВИ:1 розмпцення рекламних засобiв у мтсп Кигв]. затвсрджсних рiшенням Китвськог мгсько] ради
вiд 20.04.2() 17 .N2223/2445, а також ПОРЯДКУ розм гщсння вивкок У мгст! Кигы, затвердженого
ргшенням Кишськот мгськот ради вщ 20,04.2017 .N~224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б") ;
У зв'язку 3 цим, необхщно зшйсниги демонтаж конструкцй: Спешальна реклампа конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (Х! документу): Х2 88500С вiд 10.10.2018

у рап нсвиконання IIici вимоги протягом 3 (трьох) днгв. конструкшя буде дсмонтована комунальним
шдпригмством «Кшврсклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлшня '3 питань рекламп виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кшвськог мгськот державног алмппстрацй) «Про лсмонтаж рекламних засобгв».
Про усунсння зазначених порушснь повщомити Управлгння з питань рекламп (01044, м.Китв, вул. Хрсщатик, 36,
або 04070, м, Киш, Боричтв ;;звiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм! '3 фогофгксашгю усунених зауважснь у
тервин до « э- Od. 2015p r; Р
Вимогу склав: ГОЛОВНИЙ спецiалiст Скотська О. 1. __ {.::;.r.C.:_,' ?-_.О---,,-.•./_'. _

(I1II; та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку ре ь,замних засобгв Управлгння з иитань рекнами виконавчого органу
Китвсько] MicbKOi" ради (Кшвсько] :\'licbKOi лержавног алмипстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, iм'я, по-батьков., lIi.1l11tf А n р А В Л Е Н О пош 1 О IO 3 J\OBI~

Увага:
Вштервпнування чи не ~дiiiснення де~1ОНТЗ)КУ рекламного засобу. 711\1111 :\13C бути зшйсиении на шлстаы наказу Управшипя .~ 1111 гань
рекламп виконавчого ОР'"ЗНУ Китвськот .\licbKoi" ради (Кшвсько: эпськог лержавногалмппстрашп. або не виконанив ШП вимоги В
зазначеинй гермш. вишевказаними нормативно-правовими актами в сфер. рсклвми не псрелбачено та ( не можливим.
"3 наказами Управ.пння з пигаиь рекламп виконавчого органу Кишськог м.сько! рали {J(lliИI.,:ы-.,оi .\licbKoI державно! алмипс граци)
«Про лемонтаж рекламних засобгв» та псре.иком Р3, яы шлляг Ш\) I Ь лсхюнтажу моисна о знийомитися на офипйному всб-сайп
l·еklаП1а.k~'i,·,ii'\km(lа.gоv.uа.

АКТ обстеження
вiд 18.01.2019 р.

За результатами обстсжсння торитори район)' Солом'янський мгста Киева. за адрссою:
('олом'ЯНСЬКИЙ р-н, вул. Преображенська (Клименка [вана), 8 - Б виявлено порушення
Гипсних правил розмпцення зовнгшньог рсклами, затверджених постановою Кабшету
Мппстргв Укратни вiд 29.12.2003 .N22067 (iз змшами i лоповнсннями), Правил благоустрою
ьпста Киева, загверлжепих рiшенням Кигвськот мгсько) ради ыд 25.12.2008 .N2105111051 (iз
эмгнами i доповпеннями), Порядку розмпцсння рекнами в м. Кигвг, затвердженого рппенпям
Кишсько] мгськот ради вгд 22,09.2011 .N2 37/6253 (iз змшами i доповнсннями), Правил
розмпцення рекламних засобiв у мгст] Кигвг, загвсрлжсних рппенням Китвськот мгськог ради
иiд 20.04.2017 .N2223/2445, Порядку розмпцсння вивкок У хпст] Кисы, затвердженого
ргшснням Китаськот мкьког ради вiд 20,04,20 17 H~224/2446, а саме: розмпцення
спсшальнои -их) тимчасово.( -их)/ сташонарпоз( -их) конструкшн -iй) ТИПУ(-iв): Спешальна
рекламна конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Наймснування юридичног особи або фвичнот особи-пщприсмця. якiй належить:
ТОВ "Аптекарь"
змiст: _
Площа РЗ: 1,5 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (Х2 документу): N2 88S00C вiд 10.10.2018
Акт niдгоТуваВ~овiднllй фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Кliiврекла~

._..,-:; Гуревич А.Ф.
./ ;;

Пщпис працiвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот рад" (Кигвськог мтськог державнот
aJlMiHicTpafI,ii'}b fl

v' Сr.:.-.opp Скотська 0.1.

Фото фгксашя розмпцення спецiально'i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


