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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкигвськог мкъкот ДЕРЖАВНОI
АДМlНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк. 36, м.Кшв. 0104-1, Call- центр (044) 15-51, Код слнюг -113-18526

ВИМОГА Х!! 003157-19
вiд 15.03.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "ПЛЮС-ПЛЮС"

(посада, иайменування юридпчио) особи або фтзичног особи-пшприсмця, прiзвище, jf\.'1'Я, по-батьковi)

Адреса: 04071, м.Кигв, ВУЛИЦЯ НИЖНIЙ ВАЛ, будинок 33-Б
(район, вулиця, N!! будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмпцення эовнгшньот реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12,2003 И~ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киша, затверджених pi шенням Кигвськот мгсько) ради вiд 25,12.2008
И~ 1051/1051 (iз змшами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисвг, затвердженого
рiшенням Китвськог мгсько; ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змгнами i лоповненнями), та/або
Правил розмгщення рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених ргшенням Китвсько) мгськот ради
вiд 20.04.20 17 И~223/2445, а також Порядку розмпцення вивгсок у мгст! Кисвi, затвердженого
ргшеиням Китвськог мкько: ради вiд 20,04.2017 И2224/2446,
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
у зв'яэку 1пим, необхiдно зшйсиити демонтаж конструкцй: Спешальна реклампа коиструкшя на фасаш
булияку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): К2 83792С вш 09.08.2018

у разi невиконання цi€i' вимоги у терхин до 05.04.2019 р., конструкшя буде демоитована комупальним
пшприсмством «Кшврекпама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управшипя з питань рекнами виконавчого органу
Китаськот мгськог ради (Кигвськог мгськот державно', адмгнютрацй) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повгдомити Управлгння з питань реклами (О 1 044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. {)e/z_~
(ПIБ та гпдпис прашвника вщшлу контролю та облiку реклам них засобiв Управшипя з питань реклами виконавчого органу

Кигвськсг ьиськог ради (Китвськог м.сько; державнот адмiнiстрацii)

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

Увага:
Вщгермтнування чи не зшйснення демонтажу реЮ1ЗМНОГО засобу, який мас бути зшйснений на пiдставi наказу Управптння 11111ТШlЬ

реклам н виконавчого органу Кишськог мюько] ради (Кигвсько] ьпськот державног алмипсграци), або не викоиапня uici' вимоги в
зазначений тсрм!н, вишевказаними нормативно-правовими актами в сфер: реклам и не псредбачено та с не можливим.
3 наказами Управлшия з питань рекламп виконавчого органу Кигвськог мюьког раю! (Кигвсько! ьпськот державног аДi\liнiстраrti'l)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та иерелгком rз, якi гпдлягаютъ демонтажу можиа оэиайомитися нз офпийиому веб-сайп
rekla m а. kyivcit)'.go\r .ца

АКТ обстеження
вiд 14.03.2019 р.

За результатами обетежсипя геригорн району Подтльський мгста Киева, за адресою:
Пошльський р-н, вул. Нижнгй Вал, 33 виявлено гторушения Типсвих правил розмпцення
зовнгшньо; реклами, затверджених постановою Кабгнету Мпистргв Украгни вiд 29.12.2003
И~2067 (iз зм.нами i лоповнениями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшениям Китвськог м.сько. ради вiд 25.12.2008 И21 051/1 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого ргшенням Китвськот мгськог ради вiд
22.09.2011 И2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
ьпст: Киевг, затверджених ргшенням Кишськот мгськог ради вiд 20.04.2017 И2223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у мгст! Киевг, затвердженого рiшенням Кигвськог мгськог ради
вiд 20,04.2017 И2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп-их) тимчасовоi'(-их)/
сташонарнои-их) консгрукши-гй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фiзично'i особи-гпдприсмця, якгй належитъ:
ТОВ "ПЛЮС-ПЛЮС"
Змiст: _
Площа РЗ: 1 КВ.М

Документи, як] були надзнi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): Х2 83792С вiд 09.08.2018
провщиий фахiвець вiддiлу обстеження та обпгку рекламних засобiв КП

________~;,<;p'--",_--- Рома н ен ко К,Г.

Пщпис Vf.tЦiBHI1Ka вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кгпвськот мтськот ради (Кигвськот мтськот державнот
адмiнiстра'-Vf),: /.), ""'. __L)
_________ cu...::....__L_-,~__ ...::..<__ Скотська 0.1.

Фото фгксашя розмiщення снешальнот тимчасовот/сгашонарног конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськог мюькот РАДИ

гкигвськот мгськот двгжхвно)
АДМIНIСТР АЦIi)

УПРАВЛIННЯ з ПИТ АНЬ РЕКЛАМ И
6)У1. Хрещатнк, 36, м.Кшв, 010-14, Саll- центр (044) 15-51, Код €ДРПQУ 41348526

вимогх эе 003156-19
вiд 15.03.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Скотською ОЛЬГОЮ [вантвною
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка складне вимогу)

на iм'я: ТОВ "ПЛЮС-ПЛЮС"

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

Адреса: 04071, м.Кигв, ВУЛИЦЯ нижнтй ВАЛ, будинок 33-Б
(район, вулиця, N~ буцинку, контакгний телефон)

щодо усуисння порушень Типових правил розмiщення зовнгшньот реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29. \ 2.2003 NQ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою ьпста КИЕ:ва, затверджених ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25. \ 2.2008
N2 \ 05 \ /\ 05 \ (iз змiнами i поповненнями), Порядку розмццення рекнами в м. Киевт, затвердженого
ргшенням Кигвськот мтськот ради вiд 22.09.20\ \ N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмццення рекламних засобiв у мгст! Кисы, затверджених р.шенням Кигвськог м.ськот ради
вiд 20.04.20 \ 7 N2223/2445, а та кож Порядку розмицення вивкок у мгст! Кисвг, загверджеиого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.20\ 7 N2224/2446.

Суть порушения: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
У з а'изку з цим, пеобхшпо здii1СIIIIТII демонтаж конструкцй: Спешальна рскламни конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 71433-19 вiд 06.03.2019

у разi невиконаиня ui(1 вимоги У термгн до 05.04.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсыством «Кшвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з иигань рекнами виконавчого органу
Кигвськог мгсько] ради (Китвськог мгськог державно', алмпистраци) «Про демонтюк рекламних засобгв».
Про усуиения зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклам и (О 1 044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36.
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашгю.

o.&~Вимогу склав: головний епецiалiст Скотська О. 1.
(ПJБ та гидлис працiвника вiддiлу контролю та обл.ку реклам них засобiв Управпгння 3 питань реклами виконавчого органу

Ки.всьно) мэськог ради (Кигвськог мэсько] державнот адмil-liстрацii')

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

Увага:
Вшгермгнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути эшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питапь
рекпами виконавчого орг-ану Китвськог мюьког ради (Китвськог мгсько] держа в но] адмгнютрацй), або не викоиання ui6 8111\101'1'1 8

зазначсний термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та f не можливим.
3 наказами Управшипя з пнтань рекпами виконавчого орган)' Кигвськог Micl,Koi' ради (Кигвськот J\,iCbKOi"державнот ацмипстрацн)
«Про демонтаж рекламних засобгвь та перелисом РЗ, якi гпдлягаютъ демонгажу можна ознайомитнся на офппйному веб-сайи
reklama. kyi\'ci ty.gO\'.tl'"'I

АКТ обстеження
вiд 14.03.2019 р.

За результатами сбстеження територп району Подгпьський м.ста КИЕ:ва, за адресою:
Пошльський р-н, вул. Нижнгй Вал, 33 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовгишньог реклами, затвсрджених постановою Кабтнету Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003
N22067 (iз змгнами i цоповненнями), Правил благоустрою м.ста КИЕ:ва, затверджених
рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 25. \ 2.2008 N2 \ 05 \/\ 05 \ (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмццення реклами в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Китвськог мгськот ради вiд
22.09.20 \ 1 N2 37/6253 (iз зьпнами i доповиениями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
мгст! Киев], затверджених ргшенням Китвськот мгсько) ради Bil! 20.04.20\ 7 Nй2З/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого рiшенням Кигвськот мгсько] ради
вiд 20.04.20 \ 7 N222412446, а саме: розмццення спешальноп-их) тимчасовоп-ихн
стацюнарнон-их) конструкцш-тй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юриличнот особи або фгзичнот особи-пшприсмця, якiй належить:
ТОВ "ПЛЮС-ПЛЮС"
Змiст: _
Площа РЗ: 0,964 КВ.М
Документи, якi були надан] пiд час обсгеження:

Примггка (JVQ документу): Х2 71433-19 вiд 06.03.2019
Акт lliдготуваВ:_JЧювiДНllii фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Кигвреклам

/ЯR",'" Романенко кг.
Пщпис li1fftцiВНl1ка вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
рекнами виконавчого органу Китвськот мгсько] ради (Китвськот MicbKO'i державнот
адмiиiст~цОО: _ /)
______ _,U<=._c..:-'=--.lW__o/L..L..-''--_Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмпцення спецiальио'i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

(КИlвськоJ мкъкотдкгжхвно!
АДМlНIСТРAЦII)

УПРАВЛIННЯ ЗЛИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Клнв, 0/044, Ca/l- центр (044) J 5-5/, Код €дрпо.v 4/348526

ВИМОГА X~ 003158-19
вiд 15.03.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотсысою Ольгою fванiвною
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка СЮ13ДЗ€ вимогу)

на iм'я: ТОВ -пяюс.плюс-

(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-пшприемпя, прiзвище, iJ\,t'я, по-батьковт)

Адреса: 04071, м.Китв, ВУЛИЦЯ НИЖЮЙ ВАЛ, будинок 33-Б
(район, вулиця, N~ будинку, КоНТаксгний телефон)

шодо усунення порушень Типсвих правил розмгщення зовншлгьо) реклам и, эатверджених
постановою Кабгнету Мипстргв Укратни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшеиням Кигвськот мгсько) ради вiд 25.12.2008
N~ 105111 051 (iз змтнами i доповненнями), Порядку розмццення реклами в м. Кисв], затвердженого
ргшенням Китвсько) мтськог ради вiд 22.09.201] N~ 37/6253 (iз змгиами i доповненнями), та/або
Правил розмицення рекламних засобiв у мгст] Киев], затверджених ргшенням Кигвсько) мгсько) ради
вiд 20.04.20 17 N~22З/2445, а також Порядку розмпцення вивтсок у мгст: Кисы, затвсрдженого
ргшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлсний РЗ (п.17.2 "Б") ;
У ЗВ'SlЗI~У з цим, нсобхшно здгйснити демонтаж консгрукцп: Спешальна реклампа конструкшя, ЩО

розмiщустьсп пiд кутом до фасаду буяинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 64777С вiд 10.10.2017

у разi невиконання LIic"i вимоги у термэн до 05.04.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вщповшного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Китвськог мтськог ради (Китвськог ьпськог державног адмипстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) В письмовгй форм: з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. {).(!~
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння 3 питань рекнами виконавчого органу

Кигвсько] мтськог раш (Кигвськог мгсько] державно] адмiнiстрацii')

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

Увага:
Вщтермгнування ЧII не здiiiснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на ишстав] наказу Управлiння з пи-гаиь

рекнами виконавчого органу Китвськог ~liCbKoi' ради (Ки.вськш эпськог державнот адмгнютраыи), або не виконвння цi€i" виыоги в
зазначений термги, вищевказаними нормаливио-правовиыв а кггами в сферi реклами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управшння з питаиь реклами виконавчого органу Кшвськог мгсько] ради (Китвськог мгсько] державно] адмипстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi пшлягаюгъ демонтажу можна ознайомигися на офппйному веб-сайп
,·еkl,аm,а.kуi"сitу.gО\'.Шl

АКТ обстеження
вiд 15.03.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Под.льський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Нижнгй Вал, 33 /у дворi виявлено порушення Типсвих правил
розмпцення зовнгшньог реклами, затверджених постановою Кабгнету Млпстргв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i цоповнениями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Кигвсько! мгськог ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпценпя реклам и в м. Кисвг, затвердженого ргшенням Кигвськот
мюько) ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених ргшенням Китвськог мгськот ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого ргшенням Кигвсько)
мгсько] ради вiд 20.04.20]7 N2224/2446, а саме: розмццення спешальнои-их) тимчасовон-ихз/
сташонарнои-их) конструкцii"(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя, що
розмгшустъся пiд кутом до фасаду будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичног особи-гпдприсмця, якiй належить:
ТОВ "ПЛЮС-ПЛЮС"
Змiст: _
Площа РЗ: 1 КВ.М
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ дОК

Акт пiдготува~/n
«Китврекла

НТУ):К2 64777С вiд 10.10.2017
вщний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП

.' )~'16{" 4/ Коршак Т.В.

вiддiлу контролю та обл+ку рекламних засобiв Уnравлiн ня з питань
органу Китвсько) MicbKo"i ради (Кигвськог мтськог державно]рсклами "

аДМiНiСТР~т.cчf
Скотська O.l.

Фото фгксашя розмпцення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


