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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кишськот мкъкот РАДИ

гкитвськот мгськот ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Килв, 01044, сьи. центр (044) 15-51, Код елпюу 41348526

ВИМОГА К!! 004326-19
Biд 11.04.2019 р.

Складена: головним спецiалicтомМапценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батькоы особи, яка складаг вимогу)

на iм'я: ПП "IНДИВIДУАЛ"

(посада, найменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприсмця, пртзвище, iм'я, по-батъковг)

Адреса: 01054, м.Китв, вул.О.Гончара, буд.40, кв.П, тел.235-77-03
(район, вулиця, И2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнпцньот реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мцпстргв Украши вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мюта Киева, загверджених рiшенням Кигвсько] мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 1 05111 051 (iз змiнами i доповненнями), ПОРЯДКУ розмццення реклами в м. Кисвг, загвердженого
ртшснням Кигвсько) мтськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгсп Киевi. затверджених ргшенням Кигвськог мтськог ради
вщ 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмццення нишсок у мтсг! Киев], загвердженого
рiшенням Кигвсько) мюькогради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовiльно встановленийРЗ (п.17.2"Б");
у зв'Я1КУ 1 цим, необхiдно1дiЙСНIfТИдемонтажконструкцп: Щит, що стоггь окремо (призматрон):
Привитка (N~ документу):N~ 100283Свiд 15.03.2019

у рап нсвиконання цi€i' вимоги у термгн до 06.05.2019 р., конструкшябуде демонтована комувальним
гплнригмством «Китвреклама» на пшстав: вщповшиого наказу Унравлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мгсько] ради (Китвськог мгськог державног алмппстрашг) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Ilpo усунсння зазначених порушень ловгдомити Управзпння 1 питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещат~к.3р,
або 04070. м. Кигв, Боричти узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формг з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головиий спецiалiст Марценюк 0.0. -:;(;;;;It 'I1ff!i'
.гпн та пiдпис прашвника вiДДI:I)' контролю та облтку рекламних засобгв Управлгиня 1питань реклами викоl ~1

Кизвсько? мтськог ради (Кшвськот ьпсько! державнот адмгнтстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище. [мн, по-батьковэ. гпдпис]

Увага:
Вiдтермiнування чи не эшйснсння демонтажу рекламного засобу. якай 1\1ЯС бути зшйснеиий на пщстаы наказу Управлгння з питань
рскламн викоианчого органу Кшвсько] мэськог ради (Кшвськог ьпськог державно," алмппсграцп), або не виконання Itif"i" вимоги в
зазначений термгн, вишевказаними иормативно-правовими актами в сфер: рекламп не передбачено та € не можливим ,
'3 наказами Управшння з питань реклами виконавчого органу Кигвськог мгсько] ради (Китвсько! мтсько; державног алмтнютрацл)
«Про лемонтаж реютамних засобгв» та перелгком РЗ., якi шллягають лемонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 15.03.2019 р.

За результатами обстеження територп району Голосйвський мгста Киева, за
Голосйвський р-н, Велика Кшьцева дорога, l-в навпроти супермаркету
виявлено порушення Типових правил роэмпцення зовншшьог рсклами, заз
постановою Кабгнету Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змгнами i допо
Правил благоустрою м.ста Киева, эатверджених рпценням Кигвськот мгсько)
25.12.2008 N2105111051 (iз змiнами i доповненнями}, Порядку розмццення реклами
затвердженого рлценням Кигвськот мтськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз
доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст] Киевт, затверджениэ
Китвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у 1\0

затвердженого рцпенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2224/2446
розмпцення спешальноц-их) тимчасовоп-ихз/ сташонарнон-их) конструкцш -iй)
Щит, що стопь окремо (призматрон]
Суть порушення: Самовiльно встановленийРЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фтзичног особи-гпдприсмця, яктй належить:
ПП "IНДИВIДУ АЛ"
ЗмiСт: ~--------------------------------------------------------
Площа РЗ: 18 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ документу): K~ 100283С вiд 15.03.2019
Акт..пiдготував: П.IР,9~_!J:!1Й фахгвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних З~
«Китвреклама»: ;t:./
__________--,..,.//'-'_" Маслюк А.М.

Пщпис прашвника вjддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння
ргану Ки[всько! мгськот ради (Китвськог мгеькот д

Фото фiксацiя розмiщення спецiальноi' тимчасовоi'/стацiонарноi' конструкц



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мгськот РАДИ

гкитвсько! мтсько! двтжввно]
хдмппсттхшт,

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. л,.Кшв. 0/0-14, Call- центр (044) 15-51, Код слпюу 41348526

ВИМОГА Х!! 004328-19
вiд 11.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Марценюк 0.0.
(посада, пргзвище, iм'я та по-багьковт особи, яка склада€: вимогу)

на iм'я: ПП "IНДИВIДУАЛ"

(посада, нвйменування юридичнот особи або фззично! особи-пщприсмця, прiзвище, iм'я, по-батъковг)

Адреса: 01054, м.Китв, вул.О.Гончара, буд.40, кв.П, тел.235-77-03
(район, ВУЛИЦЯ,N!\ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмццення зовнпцньог реклами, загверлжених
постановою Кабiнету Мппстргв Укрягни вiд 29.12.2003 И2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рпценням Кшвсько! мтськотради вiд 25.12.2008
И2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгсг! Киев], затверджених рiшенням Китвськотмгсько)ради
вiд 20.04.2017 И2223/2445. а також Порядку розмлцення вивiсок у мтст: Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськотмгськогради вiд 20.04.2017 И2224/2446.
Суть порушення:СамовшьновстановленийРЗ (11.17.2"Б") Закшчивея термтндii"дозволуабоскасовано
(0.17.2 "В") ;
У зв'язкуз цим,необхцно здiйСНIIТIIдемонтажконструкцй:Щит, що стоггьокремо(призматрон):
Примггка (N! документу):К! 15735-07-П-I вiд 17.01.2004

у разi невиконанняцiЕ"i' вимоги У терм.н до 06.05.2019 р., конструкшябуде демонтоваиакомучальпим
гпдприсмством«Кишреклама»на пшстан! вiдповiдногонаказуУправлшняз питаньрекламивиконавчогооргану
Кшвськогмгськог ради(Кигвськог мгсько; лержавнот адмiнiстрацii")«Про демонтажрекламнихзасобтв».
Про усуненнязазпаченихпорушеньповшомнтиУправлгння3 питаньреклами(01044,м.Кигв, вул. Хрещатик
або04070,м. Кшв, Боричгв Y:JBi"J"g тсл. 481 -47-18)R письмовгйформi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. /A;j/~I'Пf'l'
(ПIБ та гпдпис працiвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобтв Управлiння з питань рекнами викона

Кишськог мюько: ради (Кигаськог мтсько) державногадмзиютрацп)

Вимогу одержав
(посада. пшзвише, гм 'я, по-багьковг. пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не здгйснения демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ Ma€ бути здгйсненийна лiдставi наказу Управлтния 1 питаль
реклами виконавчого органу Кишськогм гсько! ради (Кизвсько! мтсько) державнот алмгиютрацп), або не виконання rtir'i вимоги в
зазначений термш, впщевказаними нормативно-правовими актами в сфер: реклами не передбачено та (', не можяивим
3 наказами Управшння з питаиь рекламп викоиавчого органу Кигвськог мгськог ради (Кигвсько] мгсько! державнотадмiнiстранii')
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перс.иком rз_ я-л шллягають демонтажу можна ознайомитися на офнпйному веб-сайп:
rekla та. kyivcity.go\'.ua

АКТ обстеження
вiд 14.09.2017 р.

3а результатами обстеження тсриторп району Солом'янський мгсга Киева, за
Солом'янський р-н, вул. Липкгвського Василя (Урицького), 35 а виявлено
Типових правил розмiщення зовнпцньот реклами, затверджених постановок
Мппстргн Украши вiд 29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил б.
мтста Киева, затверджених ршгепням Китвсько) мтсько] ради вiд 25.12.2008 N21 О
змтнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киевi, загвердженоп
Кигвсько) мгсько] ради ыд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненням
розмпцення рекламних засобгв у мгсп Кисвг, затверджених рпценням Кигвськогм
вiд 20.04.2017 И2223/2445, Порядку розмццення вивiсок у мгсп Киевi, загв
ргшснням Китвськот MicbKOI ради вiд 20.04.2017 И2224/2446, а саме: р
спецiальноI(-их)тимчасовоI(-их)/ сташонарнон-их) конструкцil(-iй) типу(-iв): Щит,
окремо(призматрои)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") Закгнчився
дозволу або скасовано(п.17.2 "В")
Найменування юридичнотособи або фгзично]особи-шдприемця, якiй належить:
ПП "IНДИВЩУАЛ"
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 18 кв. м
Документи, як] були надаиi пiд час обстеження:

Примика (K~ документу): К2 15735-07-П-l вiд 17.01.2004
Акт пiдготував: провiдннй фахiвець вiддiлу обстежеиня та облгку рекламних Зi

«Китвреклама»: ~:</~
_____ __,,..-.-:;~.""":./'_._"_ Майзус М.Ю.

/'

Пiдпис прашвника вi~дiлу контролю та облпсу рекламних засобiв Управлiння
1гану Китаськот MicbKO'j ради (Китвськот мтськот Д

Фото ф1Ксацiя розмiщення спецгальног тимчасовоi/стацiонарноiконструкц



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

псишсько! мтськот ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬРЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, мКшв, 010./-1, Call центр (044) 15-51, Код слпю» 41348526

ВИМОГА К!! 004329-19
вiд 11.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Марценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батъков: особи, яка склада€" вимогу)

на iм'я: ПП "IНДИВIДУАЛ"

(посада, найменування юридичнот особи а60 фгзичног особи-пiдпри€мця, пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01054, м.Ки'iв, вул.О.Гончара, буд.40, "в. 11 , теЛ.235-77-03
(район, вулиця, х. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмццення зовнiшньоi' реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Укратни вiд 29,12,2003 И~ 2067 (iз змiнами iдоповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рпценням Китаськот мтськог ради вiд 25,12.2008
И~ 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпнення реклами в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Ки'iвсько'i мтськот ради вiд 22,09.2011 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мгст! Кигш. затверджених рiшенням Ки'iвсько'i мтськог ради
вiд 20.04,2017 И2223/2445, а гакож Порядку розмпцсння вивiсок у мют: Кисы, эатвердженого
ргшенням Кигвсько] мтсько; ради вiд 20.04,20 17 И~224/2446,
Суть норушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'язку 3 цим, необхiдно зшйснигн демонтаж консгрукцй: ЩИТ, що стопъ окремо (призматрон);
Примггка (X~ документу): К2 99439С вiд 11.03.2019

у раз] невиконання цiЕ:i' вимоги у термгн до 06.05.2019 р., конетрукцiя буде лемонтована комунальним
гплприсмством «Кигвреклама» на пiдетавi выловшиого наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвсьхогмтськог ради (Кшвськог мтськог державног адмiнiетрацii'j «1 Ipo демонтаж рекламних засобгв».
1 [ро усунення зазначених порушень повтдомити Управлзння '3 питань реклами (О 1 044, м.Кигв,вул. Хреша
або 04070, м. Кигв, Боричтв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм: 3 фотофгксацню.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. /41 f./JЛ/J11
(JПl) та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобтв Управлiння з питаю) реклами вик

Кигвсько] мтсько! ради (Кигаськот мтськог державног адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище,тм'в, по-батьковг, пiдпис)

Увага:
Вштермгиуваиня чи не здгйснення демонтажу рекламного засобу. ЯКиИ маг бут-и элгйснеинй на пiдставi наказу Управлiння з пигань
рекнами виконавчого органу Кишсько] мтськог ради (Кигвськог !l.liCbKOi' державног алмгнк-грашг), а60 не виконання [(iri' вимоги в
заэначсний гермгн, вищевказаними нормагивио-правовими актами в сферi рсклам и не передбачено та с не можливим.
'3 накагзами Управлгння з питань РСКЛ<1МИ виконавчого органу Кигвськог ьпсько; ради {Киi'вськоi' мтськог державног алмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi щдлягають дсмонгажс можнв ознайомитися на оф.шйному веб-сайп:
.·eklama.kyi\"city.gov.ua

АКТ обстеження
вщ 11.03.20]9 р.

За результатами обетеження геритори району Шевченкгвський мгсга Киева, за ;
Шевчеикгвський р-н, просп, Перемоги. 15 виявлсно порушення Типових правил ре
зовнiшньо'i реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгнютрш Укршни вiд 2
И22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затв
рiшенням Кигвськот мюькот ради вiд 25.12,2008 И210511l051 (iз змтнами i допов:
Порядку розмiщення реквами в м, Киевт, затвердженого рцценням Кишсько] мгсько'
22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмiщення рекламних
мтсп Кигвг, затверджених рiшенням Китвсько! м.ськог ради вiд 20,04,2017 И2
Порядку розмццення вивiсок у мтсг! Кисы, затвердженого ртшенням Китвськог мтс:
вiд 20,04,2017 И2224/2446, а саме: розмпцення спешальной-их) тимчас
сташонарнон-их) конструкцi'i(-iй) типу(-iв): Щит, що стотть окремо (призматрон)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (0.17.2 "Б")
Найменуванпя юридичног особи або фiзично'i особи-щдприсмця, якiй належить:
ПП "IНДИВЩУ АЛ"
змiст: _
Плоша РЗ: 18 КВ.М

Докуменги, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): Х2 99439С Biд 11.03.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних зас
«Китвреклама»: (;/Г/
____________ 7'~'7/__:г"""'?-"--- Максименко А.Ю.

./

Пiдпис дiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з
ргану Кигвськот мтськот ради (Китвськог мюьког деl

Фото фтксашя розмпцення спешальнет тимчасовот/стацюнарнот конструкцй

в-
.,....."



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько! мтськотРАДИ

гкигвсько! мтськотдвгжхвнот
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
6)Щ Хрещатик. 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА К!! 004331-19
вiд 11.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Марценюк 0.0.
(посада, пргзвище, iм'я та по-батькоы особи, якасклада€ вимогу)

на iм'я: ПП "IНДИВIДУАЛ"

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

Адреса: 01054, м.Китв, вул.О.Гончара, буд.40, кв. 11 , тел.235-77-03
(район, вулиця, И" будинку, контакгний телефон)

щодо усунення цорушень Типових правил розмiщення зовнпцньо] реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мппсгргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Кисва, затверджених рiшенням Кишськот мтсько] ради вiд 25.12,2008
N~ 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисвг, затвсрджеиого
рiшенням Китвсько] мтсько! ради вщ 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мтст] Киев], затверджених рiшенням Китвськог мтсько] ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445. а також Порядку розмццення вивiсок у мгст] Кисы, затвердженого
ртшенням Китвськот мтськог ради ыд 20,04.2017 N2224/2446,
Суть порушення: Закгнчився термтн Jjii" дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовiльно встановлений РЗ
(п.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, необхшно здiйСllИТИ демонтаж конструкцй: Щит, що стоггь окремо (призматрон):
Примiтка (N! документу): N! 15247-07-П-l вщ 19.12.2005

у разi невиконання цiЕI вимоги у термтн до 06.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комупальним
гпдпригмством «Кшврекпама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвсько) мтсько! ради (Китвсько; мтсько: лержавног адмiнiстрацiI) «Про демонтаж рекламних засобгв»,
Про усунення зазначсних порушепь повоюмиги Управлiння з питаиь реклами (01044, м.Кигв, вул. хреЩ1ИК' 416,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвп. 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацiпо. 11

Вимогу склав: головний спецiалiст Мярценюк 0.0. {АЧ 1 ИНН
(ПIБ та пiдпис прашвника вшшлу контролю та облтку рекламних засобтв Управлiння з питань реклам и викон

Кигвськог мюькот ради (Кшвсько] мтськог державнот адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада,пргзвище, тм'н, по-батъковг, пiдпис)

Увага:
Вздтермгнування 4И не здiйснсння демонтажу рекламного засобу, який маг бути здтйсиений на пiдставi наказу Управлiння 1 питань
реклам и виконавчого органу Кигвсько: мюько! ради (Кшвськог мгсько] державног адмiнiстрацil), або не виконання ui6 вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними иорматнвно-правовими актами в сферi реклами не персдбачсно та с не 1\1 ОЖ11 118111\1 ,

3 наказами У правлiння з питань реклами виконавчого органу Кигасько] мзсько] ради (Китвсько] мгськог державно! адмгшстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобiв» та перегиком Р3, якi шллягаютъ демонтажу можна ознвиомитися на офипйному веб-сайи:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 04.07.2017 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкгвський м.ста Киева, за а
Шевченктвський р-н, вул. Довженка Олександра бiля ст. м. "Шулявська"
порушення Типових правил розмпцення зовшшньот реклами, затверджених по.
Кабiнету Мгнгстргв Украгни ыд 29.12,2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями)
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кишсько) мгськог ради вiд 2:
N21051!1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в rv
затвердженого рiшенням Кигвсько] млськог ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз з
доповненнями), Правил розмццення рекламних засобiв у мтсп Киев], затверджених Г
Кигвськот мтськот ради вiд 20,04.2017 N2223/2445. Порядку розмiщення вивiсок у мк
загвердженого ргшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446,
розмiщення спешальноп-их] тимчасово'i(-их)/ сташонарнон-их) конструкцiI(-iй) 1

Щит, що стотгь окремо (призматрон)
Суть порушення: Закгнчився термтн дi'j дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Саь
встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фiзичноI особи-шдприемця, якiй належить:
ПП "IНДИВIДУ АЛ"
Змiст: _
Площа РЗ: 36 КВ.М

Документа, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу}:Х! 15247-07-П-l вiд 19.12.2005
Акт пiдготував: ПРJlЙдFшй фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних зас
«Китвреклама»: "/'
------...,...:.:.....,.....,/".L-/-,.-Максименко А.Ю.

{_ '/

Пiдпис прап[виика ~iдд)f.У контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з
рекнами викоиавчсго ifPraHY Китвськог мгськог ради (Китеськог мтськог де]
адмiнiстрацi'i): A(i"i,.лfl'
~------I-/JWJtИJ7.#l1 С-,!.ч#,. PJ4,'_~ Марценюк 0.0.

-ацiя розмпцення спецiальноi тимчасовопсгашонарнот конструкцй



II
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсько! РАДИ

гкигвськог мкъкот ДЕРЖАВНОI
AДМIHICTP АЦII)

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

ВИМОГ АХ!!004330-19
Biд 11.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстомМапценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка склада€ вимогу)

на iм'я: ПП "IНДИВIДУ АЛ"

(посада, найменування юридичног особи а60 ф.зичног особи-щдприемця, прiзвище, iM'я, по-батькоы)

Адреса: 01054, м.Китв, вул.О.Гончара, буд.40, кв.П, теЛ.235-77-03
(район, вулиця, Ие будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнплнъог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппсгргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 25.12.2008
N2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення рсклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Китаськот мтсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змшами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у м.сп Кисвг, затверджених рцпенням Китвсько] мтськог ради
шд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивгсок у мтсп Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення:Самовшьно встановленийРЗ (11.17.2 "Б");
У зв'нзку з цим, пеобмлноздгйснитн демонтажконструкцп.Щит, що стоггьокремо(прнзматрон);
Примгтка (N2 документу):N2 99977СBiJI 13.03.2019

у разi невиконання niE'i' вимоги у термтн до 06.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунальним
пщпригмством «Кшврсклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлшня з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мгськог рад]! (Китвськог мгськог державног адмiнiстрацii') «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунеиня зазначених порушень повщомити Управл.ння '3 питань реклам]! (01044, м.Кигв, вул. Хрещаг
або 04070, м. Китв, Боричiв узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй форм! з фотофпссашгю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. /Я.'/U!Н
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних эасобгв Управшиии '1 питаю, ремами вико

Китвськот мюькот ради (Кигвськог мтськог державног адмппстрацп)

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

Увага:
Вгдтермгнуваиия 'Ш не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здгйснсиий на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Кишськог мгсько; ради (Кигвськог мгськог державног адмгиэстрацл}, або не виконання [{irl вимоги в
зазначений тсрмгн, внщевказпними нормативно-правовими актами в сферi реклами не перевбачсно та е не можливим ,
3 наказами Управлгння 1шп ань реклами виконавчого органу !{иi"вськоi" мэськог ради (Кигвськог мгсысо] державнот алмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелисом РЗ, якi гпдлягають демонтажу можна ознайомитися на офппйному всб-сайп:
reklama.I{yiycity.gov.ua 

АКТ обстеження
вiд 11.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкгвський мгста Киева, за
Шевченкгвський р-н, вул. Довженка Олександра, 10 виявлено порушення ТИПОЕ

розмiщення зовншгньот реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв У
29.12.2003 N22067 (iз эмтнами i доповненнями), Правил благоустрою мтс
затверджених ргшенням Китвсько) мгсько) ради вiд 25.122008 N2105I11051 (iз
доповненнями}, Порядку розмiщення реклами в м. Киев]. затвердженого рiшенням
мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змшами i доповненнями), Правил рс
рекламних засобiв у мгст! Кисвi, затверджепих ргшснням Китвсько) мгськог ради вiд ;
N2223/2445, Порядку розмгщенпя вивкок у мтсп Кисы, загвердженого рпценням
мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп-их) тимчас
сгашонарноц-их) конструкцi'i(-iй)типу(-iв): Щит, що стопъ окремо (призматрон)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичгк» особи-гпдприемця, якгй належить:
ПП "IНДИВIДУ АЛ"
Змiст: _
Площа РЗ: 36 кв.м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К!! документу): К!! 99977С вiд 13.03.2019
Акт..пiдготував: п~ний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних за:
«КИIвреклама»:/ .,'
__________ ....",,..;!"',___-::...__. Романенко к,г.

Пiдпис пр:1'цiвника вiддiлу контролю та обшку рекламних засобiв Управлiння :
органу Китвськот мгсько] ради (Китвськот мтськог ДЕ

/Ш J/8A !!f Марценюк0.0.

Фото фгксашя розмiщення спецiально"iтимчасовот/стацюнарнот конструкш


