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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мкъко! РАДИ

гкигвсысот мтськот двгжхвно]
хдмшгсп-хцш

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Саll- центр (044) 15-51, Код (;ДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х!! 004527-19
вщ 17.04.2019 р.

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

на iм'я: фо-п Абдулгазiсв Нартмаи Серверович

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

Адреса: 04209, м.Китв, просп.Оболонський, буд.43, кв.18, тел.050-338-22-62
(район, вулиця, N2 будинку, коигакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмццення эовн.шньот реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд 25,12,2008
N2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмицення реклам них засобiв у мгст: Кисвг, затверджених рiшенням Кишсько) мтськот ради
вiд 20,04,2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтст: Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20,04,2017 N2224/2446,
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б"):
у зв'изку з цим, необхтлно здгйснити демонтаж копструкцй: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будгвш);
Примггка (К2 документу): К2 72312С вщ 03,03.2018

у разi невиконання ui€i· ВИМОГИ у термгн до 13,05,2019 р. конструкшя буде демонтована комунальним
гпдпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управпгння з питань рекпами виконавчого органу
Кигвськог мгсько! ради (Китвськог м.ськог державног адмгнгстраци) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань рекнами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Киiв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний сnеuiалiст Марценюк 0.0. ~/,--_o_.-вм--=-I-------------
(111Б та гпдпис прашвиика вiддiлу контролю та обшку рекламних засобiв Управшння з питань реклам и виконавчого органу

Кигвськог мгськог ради (Кишськог мтсько] державног адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, гм'в, по-батъкоы. пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування ЧИ не здтйснсння демонтажу рекламного засобу, який Ma€ бути зшйснений на гидстав- наказу Управлгння з питань
реклам и виконавчого органу Кигвсько] мгсько] ради (Кигвсько] мтсько] державнот адм.нютраци), або не виконання ulCj' 811МQП1 в
зазначений герм.н, вищевкаэаними нормвтивно-правовнми актами в сферi реклам и не rrередбачено та (не можливим.
3 наказами Управлгння з питань рекнами виконавчого органу Кшвсько] мэськог ради (Китвськот мюько? державног алмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перегоком РЗ. якi гпдлягаютъ демонтажу можна оэиайомитися на офiцiйному веб-сай-п:
rekJama.kyivcit)'.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геригорл району Шевченкгвський мгста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул. Бориса Гргнченка, 2 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовншшьог реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд
29,12,2003 N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Кишськог мгсько) ради вiд 25,12,2008 N21 051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м, Киев], затвердженого ргшенням Кигвськог
мгськог ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст: Кисвi, затверджених ртшенням Кигвськог мтсько] ради вiд 20,04,2017
N2223/2445, Порядку розмгшення вивiсок у мгст! Киев], затвердженого ргшенням Кигвськог
мкьког ради вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмццення спешальнон-их) тимчасовон-ихз/
стацiонарно'i(-их) конструкцi'i(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичнот особи-гпдприсмця, якiй належить:
фо-п Абдулгазicв Нартмаи Серверович
Змiст: _
Площа РЗ: 1 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 72312C вiд 03.03.2018
Акт пiдготував: провiдний фахiвеuь вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв кп
«Китвреклама»:

~ Максименко А.Ю.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мгськог ради (Кигвсько] мтськот державнот
адмiн~~iЧ: Л /
__ ....:r:/:..::...._~__ -'-_--'-_ Марценюк0.0.

Фото фпссашя розмiщення сnеuiально'i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвськот мюькот ДЕРЖАВНО'
АДМIНIСТРАЦй)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044. Call- центр (044) 15-51, Кад €ДР170У 41348526

ВИМОГА К!! 004527-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пргзвише, iм'я та по-6атьковi особи, яка складз€ вимогу)

на iм'я: фо-п Абдулгазгев Нартмаи Серверович

(посада, найменування юридичног особи або фгзичнот особи-гпдприсмця, прiзвище, [м 'я, по-батьковi)

Адреса: 04209, м.Ки[в, просп.Оболонський, буд.43, кв.18, тел.050-338-22-62
(район, вулиця, Н, будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньо) реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Кигвськот мтськог ради вiд 25,12,2008
N~ 1051/1 051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмицення реклами в м, Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст! Киевт, затверджених рiшенням Кигвськот м.ськог ради
вiд 20,04,2017 NQ223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04,2017 N2224/2446,

Суть порушсння: Самовiльно встаповлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, иеобхшно 111ii1Cllltтlf демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примпка (N~ локуменгу): N~ 72312С вiд 03.03,2018

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 13,05,2019 р. конструкшя буде демонтована комунальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшпов.дного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвсько) мгськог ради (Кигвськог мгсько) державно'! адмппсграцп) «Про демонтаж рекламних засобгв»,
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м, Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй форм: з фотофгксашгю.

Вимогу склав: головний спеuiалiст Марценюк 0,0, _/'-- {)_,_~_~_.r.<....<'-- _
(ПIБ та гидпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засо6iв Управлтння з питань реклами виконавчого органу

Китвсько] м.сько! ради (Кигвськог мэсько] державнот адмгнтстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пртзвише, iм'я, по-батьковг, гндпис)

Увага:
Вштермгнування ЧИ не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управэпиин з питань
рекпами виконавчого органу Кигвсько] мэсько] ради (Ки.вськог млськог державнот адмппстрацп), або не виконання uici вамоги в
зазначений терм:н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та (не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реКЛЗ1\Ш виконавчого органу Китвсько] мгсько] ради (Кшвськог мгсько; державно", адмиисграцп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перегиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомигися на офтшйному веб-сайп:
I·eklama,kyivcity.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкгвський м.сга Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул, Бориса Гргнченка, 2 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовшшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстртв Украгни вiд
29,12,2003 NQ20б7 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд 25,12,2008 NQ 1 051/1 051 (iз змiнами i
доповиеннями), Порядку розмццення реклами в м, Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько)
мгсько] ради вiд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями}, Правил розмiщення
реклам них засобiв у мгст: Кисы, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20,04,2017
NQ223/2445, Порядку розмнцення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько)
мгсько] ради вiд 20,04,2017 N222412446, а саме: розмiщення спешальнон-их) тимчасовоп-иху
стацюнарнон-их) конструкци(лй) типуг-!«): Спешальна реклампа конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п,17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичног особи-пщприсмця, якгй належить:
ФО-П Абдулгазив Нартмаи Серверович
змiСт: _
Площа РЗ: 1 кв.м
Документи, як! були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х! документу): XQ 72312С вiд 03.03.2018
Акт пiдготував: провщний фахiвеuь вiддiлу обстеження та облiку реклам них засобiв кп
«Китвреклама»:

~ Максименко А,Ю,

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Уnравлiння з питань
рекнами виконавчого органу Кигвськот м.ськог ради (Китвськог мгськог державно]
адмiнjI:.,т~i'i): /) Iг

(с! ~ Марценюк 0.0,

Фото фтксашя розмiщення спеuiально'i тимчасовот/сгашонарнот консгрукцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкишсько] мгськот ДЕРЖАВНО}
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044. сьи : центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 4/348526

ВИМОГА Х!! 004529-19
вш 17.04.2019 р.

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

на iм'я: Фо-п Абдулгазкв Нартмаи Серверович

(посада, найменування юридично] особи або фтзичног особи-гидприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 04209, м.Китв, просп.Оболонський, буд.43, KB.18, тел.050-338-22-62
(район, вулиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення эовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстрш Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мгськот ради вiд 25.\2.2008
N2 \ 05\11 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого
р.шенням Китвськог мгсько; ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
11равил розмццення реклам них засобiв у мгст] Киевi, затверджених ргшенням Кигвськот мтсько) ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у м.ст: Кисы, затвердженого
рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 20.04.20 \7 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьио встановпений РЗ (п.17.2 "Б");
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна конструкшя "а фасадi
будияку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 72305С вiд 03.03.2018

у разi невиконання цiсУ вимоги у тсрмгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлiння 3 питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськот ради (Кигвськот мгськог лержавног адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питаиь реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Борнчiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi 3 фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: ГОЛОВНИЙ спецiалiст Марценюк 0.0. _~;J,--_О_-_&__at:P---"""'- _
(ПIБ та гпдпис прашвника вщшлу контролю та облтку рекламних засобiв Управпгння "3 питань реклам и виконавчого органу

Китвськог м.ськог ради (Кигвськог мгськот державног адм.иютрацп)

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

Увага:
Вштермгнувания чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого орган)' Кишсько]' мэськог ради (Кигвськог мюьког державног адмппстрацл), або не виконання ujc'j вимоги В

эаэначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та е не можливим
Знаказами Управлгння з питань рекпами виконавчого органу Кигвсько] эпськог ради (Кигвськог мюьког пержавног адмиистраци}
«Про демонтаж рекламних засоб.в» тз перегиком РЗ, якi гпдлягаютъ демонтажу можна озивйомигися на офипйиому веб-сайтг
reklama.kyi,'city.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкгвський мгсга Киева, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Бориса Грiнченка, 2 виявпено порушення Типових правил
розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстрэв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 25.12.2008 N2 1 0511\ 05\ (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киевг, затвердженого ргшенням Кишсько]
мгськог ради вiд 22.09.201\ N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у MiCTi Киевi, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтсп Киевi, затвердженого рiшенням Кигвськог
мгсько) ради вiд 20.04.20\7 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнои-их) тимчасово"i(-их)/
сташонарнон-их) конструкши-гй) типу(-iв): Спешальна рек:ламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фiзично"i особи-пшприемця, якгй належить:
ФО-П Абдулгазi€в Нартман Серверович
Змiст:~~ _
Площа РЗ: 1 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примика (К2 докумеНТУ):К2 72305С вiд 03.03.2018
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

~ Максименко А.Ю.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот мгськог державног
адмiнiстра~Щ:,о./,>_ //
________ (C!=-__~___.,=__L,//_J\oМарценюк0.0.

Фото фiк:сацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськог РАДИ

гкигвськог мтськот двгжхвног
АДМIНIСТР АцII)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик. 36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ ./1348526

вимогх эе 004528-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Марценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка склада€: 8ИМОГУ)

на iм'я: Фо-п Абдулгазiсв Нашмаи Серверович

(посада, найменувания юридично] особи або фтзичиог особи-гпдприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 04209, м.Кигв, просп.Оболонський, буд.43, кв.18, теЛ.ОSО-338-22-62
(район, вулиця, N. буцинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Млпстргв Украгни вiд 29,12,2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 25,12,2008
N~ 105111 051 (iз зм iнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м, Кисвi, затвердженого
рiшенням Кигвськог м.ськог ради вiд 22,09,201 1 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмгщення рекламних засобiв у мгст: Кисвг, затверджених ргшенням Кишсько) мгськог ради
вiд 20,04,2017 N~223/2445, а також Порядку розмццення вивiсок У мгсп Кисы, затвердженого
рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 20,04,201 7 N~224/2446,
Суть порушсния: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
у звязку 3 цим, необхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна консгрукшя на фасадi
будияку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 72311С вiд 03.03.2018

у разi невиконання цiсi' вимоги у термгн до 13,05,2019 р. конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з пигань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Китвськог мтськог державно: адмiнiстрацii') «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул, Хрещатик, 36,
або 04070, м, Кигв. Боричiв узвгз, 8 тел, 481-47-18) в письмовiй форм: з фотофгксашею.

Вимогу склав: головчий спецiалiст Марценюк 0.0 . ....L/ rЭ--'~'--е_~_....fL.:...._ _
(1l1Б та пiдпнс прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлтиня з I111Т31-11, реклами виконавчого органу

Китвсько! мгськог ради (Китвськог мэськоз державнот адмпистрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвище, гм 'я, по-батьковг, гидпис)

Увага:
Вштермгиування чи не зшйснения демонтажу реЮ1аМНОГО засобу, ЯКИЙ мае бути зшйснений на пiл.стзвi наказу Управл.ннч з питань
реклами виконавчого органу Кигвсько! мтсько] ради (Кигвсько] мтськот державнот адмпистрацл), або не виконання uici' вимоги в
заэначений терм.н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сфер] реклами не передбачено та f не МОЖЛИВИМ"

3 наказами Управлiння 3 питань реклам и викоиавчого органу Китвськог мэськог ради (Кигвськог ьпсько! державног адмiнiстрацii")
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перетиком РЗ. як! пшлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
геkJаП1а.kуivсit)'.gо\'. ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський м.ста Киева, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Бориса Гргнченка, 2 виявлено порушення Типових правил
розмгшення зовигшньо] реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мппстртв Украгни вiд
29,12,2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Китвськот мтськог ради вiд 25, 12.2008 N~ 1 051/1 051 (iз змгнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м, Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськог
мгсько] ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
реклам них засобiв у мгст: Кисвi, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20,04.2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст! Киев], затвердженого ргшенням Китвсько)
мгськог ради вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальнон-их) тимчасовоп-ихт/
стацюнарноц-их) конетрукцii'(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фiзичноi' особи-гпдприемця, якiй належить:
фо-п Абдулгазiсв Нартман Серверович
змiст: _
Площа РЗ: 2 КВ.М

Документи, як] були иаданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): N2 72311С вiд 03.03.2018
Акт пiдготував: провiдиий фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

~ Максименко' А.Ю.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Кигвськот мтськог державно!
адмiн~~'i):, _ ./:}/
__ ~(i::::;_/_ILZ:___Q_~!::..L.~/L:___Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешапьнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськог РАДИ

гкитвськот мтсъкот ДЕРЖАВНО{
АДМIНlСТРАЦJ{)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМ И
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код Е:ДРПОУ41348526

ВИМОГА К!! 004537-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юридично] особи або фгзичиог особи-пшприсмця, пртзвише, iм'я, по-батъковт)

Адреса: 04053 м. Кигв, провул. Несторгвський, 3-5, тел.351-14-91
(район, вупиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнiшньо'i реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Китвськот мтськот ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китаськот мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мтст! Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киевг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
у зв 'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкцп: Спешальна реклампа конструкшя на фасадi
булияку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 102465С вiд L6.04.20[9

у разi невиконання цilj" вимоги у термтн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонговаиа комунальним
пгдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Кигвськот мгськог державног адмгигстрашт) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань рекнами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. /{;!e~
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу КОНТРОЛЮ та облгку реЮ1аМНИХ засобiв Управгпння з питань реклами виконавчого органу

Кигвськот мтсько] ради (Кигвськог мюьког державног адмппстраци)

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

Увага:
Вштермгнуванн я чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае буги зшйснений на гпдстав! наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Кигвсько] мгсько] ради (Кигвсько! мгсько] державног адм.н.страцп), або не виконання uici" вимоги в
зазначеннй термгн, вищсвказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено та {' не можливим.
Знаказами Управпгння з питань реквами виконавчого органу Кигвсько] мгськог рапи (Кигвськог мюько] державнот ацмгнгстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелiком РЗ. якi пщлягають демонтажу можна ознайомитися на офiuiйному веб-сайп.
геklа п1 а. kyivcity. gov. ва

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження теригорй району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобщська, 6/3 виявпено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 NQ2067 (iз змгнами i доповненнями}, Правил благоустрою мгста Киева,
загверджених рiшенням Китвськот мтськот ради вiд 25.12.2008 N21 05111 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог
мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017
NQ223/2445, Порядку розмiщення вивкок у мгсп Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськог
мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальнон-их) тимчасово"i(-их)/
сташонарнон-их) конструкцi"i(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фпичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 10 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примпка (Х2 документу): Х2 102465С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

~ Бiрюков Д.П.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мтсько] ради (Ки'iвсько'j мтськог державнот

адмiнiСТ~~~ /ц (Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовопстацюнарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВ4ИЙ ОРГАН китвсько! мтськот РАДИ

гкигвськот мтськот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТРАЦIl)

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

ВИМОГА.N'2004538-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юридичиш особи або фгзичног особи-гпдпригмця, прiзвище, [мя, по-батькоы)

Адреса: 04053 м. Кигв, провул. Нестортвський, 3-5, тел.351-14-91
(район, вулиця, N2 будинку, коитакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмицення реклами в м. Кисвг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськот ради вiд 22.09.20 11 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення реклам них засобiв у мгсп Кисвг, затверцжених рiшенням Кигвськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисвг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушсння: Самовiльно ветановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Тумба, що стоггь окремо;
Примггка (N2 документу): "'2 102459C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цiс'i вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комувальним
гндприсмством «Кигнреклама» на пiдставi вщповшного наказу Управлiння з питань рекнами виконавчого органу
Кигвськог мгсько) ради (Кигвськог мгськог державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобгв»,
Про усунсння зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. _..<../__ {)_:_e._~_...::..:__ _
(ПIБ та пiдпис прашвпи ка вiд.цiлу контролю та облiку рекламних засобтв Управлшня 3 питань реклами виконавчого органу

Кигвсько] мтськог ради (Китвськог м.сько] державно] адмiнiстрацi"i)

Вимогу одержав
(посада, пртзвише. iм'я. по-батъков., гпдпис)

Увага:
Вштермгнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути зд.йснений на пiдставi наказу Управшння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мюьког ради (Кигвсько] мгсько] державног адмiнiстрацii'), або lie виконанив uici' вимоги в
зазначений термтн, вишенказаиими нормагивно-правовими актами в сферi рекламп не передбачено та с не можливим.
Знаказами Управлгння з питань рею13МИ виконавчого органу Кигвсько] мтськог ради (Ки(вськог мтськог державног адмiнiстрацii)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелгком РЗ, як: пщлягають демонтажу м ожиа озиайомигися НЗ офiuiйному веб-сайп.
геklаmа.kуivсity.gО,I.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобщська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених постановою Кабгнету Мппстр!в Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Китвськот мгсько) ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м. Кисвг, затвердженого ргшенням Кишсько)
мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповнсннями), Правил розмпцення
реклам них засобiв у мгст! Киев], затверджених ргшенням Китвськог мгськот ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого р.шенням Кигвськог
мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення спешальноп -их) тимчасовон -их)/
сташонарноп-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Тумба, що стоггь окремо
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридично. особи або фгзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
Змiст: _
Площа РЗ: 1,5 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (Х!документу): Х! 102459C вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«КИ'jврек~~~:

. 1/ Бiрюков д.п.
Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мтсько] державног
адмiн~~t_./J /

- ~ / Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвсъкот мтськот ДЕРЖАВНО}
АДМlНIСТРАЦIl)

УПРАВЛJННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Са//- центр (044) /5-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х! 004539-19
вiд 17.04.2019 р,

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

на iм'я: ПА Т "Укрнафта"

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

Адреса: 04053 м. Ки[в, провул. Нестортвський, 3-5, теЛ.351-14-91
(район, вулиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмццення зовнгшньот реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгигстрш Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киша, затверджених рiшенням Китвськог мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 1 051i1 051 (iз змiнами i доповнениями), Порядку розмгщення реклами в м. Киевт, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгсько) ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мют] Киев], затверджених рiшенням Кигвськог мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Кисвг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'нзку з пим, необхщно здгйсиити демонтаж конструкцй: Прапор, прапорець, який викорисговусться
як рекпамоносгй, що сгоггь окремо понад 5 КВ.М.;

Прим+гка (N~ документу): N! 102460C вiд 16.04.2019

У разi невиконання IIici' ВИМОП1 у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонгована комувальним
пшприсмством «Китврсклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мтськог ради (Кигвськог мгськог державно'! адмгнгстрацп) «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Бори-ив узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. _-4(~..:.О_~_~__if_.J.::L... _
(ПIБ та гпдпис прашвника вщшлу контролю га облiку рекламних засобiв Управлiння э ПИТ311Ь реклами виконавчого органу

Китвськс]' мюько; ради (Кигвськог мюьког державнот адмiнiстрацii')

Вимогу одержав
(посада. погзвише, iм'я, по-батъковг, пiдпис)

Увага:
Вштермгиуваиня чи не эшйсненни демонтажу рекламного засобу, який МЭЕ: бути зшйснений на пшстав: наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвсько! ьпськог ради (Кигвськог мтськог державног ацм.нютраци), або не виконання ui€i' вимоги в
эазиачеиий термгн, вншевказанимн нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачеио та € не можливим.
Знаказами Управлiння з питань рекпами виконавчого органу Кигвсько] млськог ради (Китвськог мэсько! державнот адмипстраци)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп,
геklаmа.kуivсitу.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобщська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстртв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 25.12.2008 N~1051/1 05 1 (iз змгнами i
доповненнями), Порядку розмпцення рекпами в м. Кисы, затвердженого ргшенням Китвсько)
мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення
реклам них засобiв у мгсп Киев], затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням Кигвсько)
мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальнои-их) тимчасовон-ихь'
сташонарнон-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Прапор, прапорець, який використовусться як
рекламоностй, що стоггь окремо понад 5 КВ.м.
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.!7.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фгзичнот особи-гпдприемця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
Змiст: _
Площа РЗ: 5,5 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (К2 докумеНТУ):К2 102460С вiд 16.04.2019
Акт niдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Ки'jврекла~ _
____ __,,_~""""'-- Бiрюков Д.П.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигеськот мтсько] ради (Китвськот мтськот державно'[
адllJitJiслауij~ ~

It/ ..... ~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсъкот мтськог РАДИ

гкигвськот мгсъкот ДЕРЖАВНО.
АДМIНIСТР АЦЩ

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код елпю»41348526

ВИМОГА К!! 004540-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПА Т "Укрнафта"

(посада, найменування юридичног особи або фгзично! особи-пщприсмця, пргзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Нестортвський, 3-5, тел.351-14-91
(район, вулиця, Н" будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмгщення зовншгньо] реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Китаськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
N2 105111051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевг, затвердженого
р.шенням Китвськот м.сько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
r Iравил розм.шсння реклам н их засобiв у мгст] Киев], затверджених рiшенням Кигвсько) мгсько] ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого
ргшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовтльио встановлений РЗ (п.17.2 "6") ;
у зв'нзку з цим, необхiдно зшйсшгги демонтаж конструкцй: Прапор, прапорець, який викорисговуегься
як рекламоносгй, що стотть окремо понад 5 КВ.М.;

Примика (N2 документу): N2 102461С вiд 16.04.2019

у разi невиконання цi€i· вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунапьним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськот ради (Кигвськог мгськог державног адмiнiстрацii") «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повгдомити Управлiния з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотоф.ксацию.

В - .. м 00 / v,{?LЩ;/имогу склав: головнии спеЦJaЛlСТ арценюк .. -'- --"-"- _
(nIБ та гидлис працiвника вшдшу контролю та облiку рекламних засобгв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Китвськот мгсько] ради (Кигвськог мюько] державно] адмпистрацл)

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

Увага:
Вщтерм.нуваиия чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути здiйснений на пшстав: наказу Управлiння з питань
реклам и виконввчого органу Китвсько] мтсько] ради (Кигвськот млськог державно] адмгнютрацп), або не викоивння ui€i' вимоги в
зазначений терм-н, вищевказаяими иормативно-правовим и актами в сфер: реклами не передбачено та с не МОЖЛИВИМ.

3 наказами Управлгиия з питань реклама виконавчого органу Кигвсько] мэськог ради (Кигвськог мгсько] державнот адмппстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiuiiiному веб-сайп:
reklama.k),jvcity.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Голоспвський мгста КИЕ:ва, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобщська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо) реклам и, затверджених постаиовою Кабгнету Мппстргв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями}, Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених р.шенням Китвськот мтськог ради вiд 25.12.2008 NQ 1 05111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киевг, затвердженого ргшенням Китвськот
мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст: Кисвг, затверджених рiшенням Китвсько] мгсько) ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмiщення вив.сок у мгсг! Киев], затверджеиого рiшенням Китаськот
мтсько] ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальнон -их) тимчасовон -их)/
сташонарнои-их) конструкцщ-эй) типу(-iв): Прапор, прапорець, який викорисговусться як
рекламоносiй, що стопъ окремо понад 5 КВ.м.
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
Змiст: _
Площа РЗ: 5,5 КВ.М
Документи, як! були наданi niд час обстеження:

Примика (X~ документу): X~ 102461С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдниii фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КО
«Ки"iвреклам~ =-
____ ---'~>.L....:'--- Бгрюков Д.П.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мюьког ради (Китвськог мгськог державно]
адм)!1i~цj!):и ~

и -~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мтсько! РАДИ

гкигвськот мтськот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТР АЦф

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Саll- центр (044) 15-51, Код €Д?ГIOY 41348526

ВИМОГА К!! 004541-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юридичног особи або фiзичноi" особи-пщприсмця, прiзвище, гм ' я, по-батьковт)

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Нестортвський, 3-5, тел.351-14-91
(район, вулиця, N~ будинку, КОНТ3К-ТНИЙ телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмицення зовнгшньо) реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгн.стргв Укратни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмгшення рекламних засобiв у мгст] Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Киевг, загвердженого
рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04.20 17 N~224/2446.
Суть порушсння: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, нсобхшно здгйснити демонтаж конструкцп: Тумба, що стопь окрсмо;
Примггка (N~документу): N~ 102462C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цiеi' вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунапьним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вгдповшного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог м гсько] ради (Кигвськог мгськог державно) адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобтв».
Про усунення зазначез .••. гх порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрешатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Бори-ив узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй форм! з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. -<.1'__ 62_,_L2_~_.:o#__::..:_ _
(ПIБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння з питань РСЮ1ЗМИ виконавчого органу

Кигвськог млськог ради (Кигвськог мгсько] державног авмппстрацл)

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

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйсиения демонтажу рекламного засобу, який мае буги зд.йснений на пшстав: наказу Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу К,йВСЬКОУ мгсько; ради (Кигвськси мгськог державног адмгиютрацй), або не викоиаиня uifl ВИМОГИ в
зазначений термги, вишевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлгиня з питань реклами виконавчого органу Кигвськог м.сько. ради (Китвсько) мтськог державног адьпнэстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перельком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офпийиому веб-сайп.
rekJama.kyivcity.gov.ua

АКТ обетеження
вш 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Голоспвський мтста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул, Саперно-Слобщська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо] реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мппстрш Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмгшення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Китвсько)
мгськот ради вiд 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у м.сп Кисвi, затверджених рiшенням Китвськот мтськог ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсг] Кисы, затвердженого рiшенням Китвськог
мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон-их) тимчасово"i(-их)/
сташонарноп-их) конструкцii"(-iй) типу(-iв): Тумба, що стопъ окремо
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фiзичноi" особи-пшприсмця, якгй належить:
ПАТ "Укрнафта"
змiст: _
Площа РЗ: 1,5 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 102462С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Ки"iврекл~:~
_____CL.Jd'Г--':.._ Бтрюков Д.П.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськот мтськог державног
адмiнiСlJljl~: /и ~ l' Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвсько) мгськот ДЕРЖАВНО]
хдмппстгъцп,

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

вимогх » 004536-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юриличнот особи або фтзичног особи-гпдприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Несторгвський, 3-5, теЛ.351-14-91
(район, вупиця, И2 будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньо] реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстр!в Украгни вiд 29.12.2003 К2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 25.12.2008
К2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китаськот мгськог ради вiд 22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмгщення рекламних засобiв у мгсг] Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради
вiд 20.04.2017 К2223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у м.сп Кисы, затвердженого
р.шенням Китаськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 К2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, необхщно зшйснити демонтаж конструкцй: Тумба, що стоггь окремо;
Примгтка (K~ документу): К2 102466C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цнл вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде лемонтована комувальним
гпдприсмством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвсько) мгськог ради (Кигвськот мгсько! держав ног адмппстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених nорушень повтдомити Уnравлiння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрешатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашею,

В - .. м 00 / Q(!Lдefимогу склав: головнии спешалют арценюк ..
(ПIБ та гидлис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобтв Управлгння 3 питань РСЮ1ЗМИ виконавчого органу

Кшвськог мтсько] ради (Кигвськог мгськог державно] адмiиiстрацii)

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

Увага:
8iдтсрмiнування <'11 не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйсиений на пiдстзвi наказу Управлгння з питаиь
реклами виконавчого органу Кнгвськог мтсько] ради (Кигвсько] мгсько] державно] адмппстрацп), або не виконання uit5 8ИМОГИ в
зазиачений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлгння з питань реклам н виконавчого органу Кигвсько] млсько! ради (Кигвськог мюьког державно] адмгнтстраци)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелисом Р3, якi гпдлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офтшйному всб-сайтг
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вщ 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геригорл району Голосйвський мгста КИЕ:ва, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобшська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення эовнппньог реклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнютргв Украгни вiд
29.12.2003 K~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста КИЕ:Ва,
затверджених ргшенням Китвськог мгськот ради вiд 25.12,2008 К2105111 051 (iз змтнами i
лоповнеинями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськот
м.ськог ради вiд 22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмццення
реклам них засобiв у мзсп Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вив.сок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням Кигвсько)
мгсько] ради вiд 20.04.20 17 K~224/2446, а саме: розмпцення спешальнон -их) тимчасовсз( -их)/
стацюнарноп-их) конструкшп-гй) типу(-iв): Тумба, що стопъ окремо
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-гпдприемця, яктй належить:
ПАТ"Укрнафта"
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 12 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ документу): K~ 102466С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«Ки"iвреклам~
______ ""f!:%/"--, Бтрюков Д.П.

Пiдпис працгвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот мгськот державнот
адмiV~"i).;_ ~ /
-- ~__ --I-L'__~Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешально] тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкигвськог мгськог ДЕРЖАВНО)
АДМI НIСТР АЦIi,)

УПРАВЛШНЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, А1.Ки{в, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х! 004542-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юридичнот особи або фтзично] особи-гпдприсмця, прiзвище, iм'я, по-батькоы)

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Несторгвський, 3-5, теЛ.351-14-91
(район, вулиця, И~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньо] реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою млста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 25.12.2008
N~ 1051/1 051 (iз змiнами i доповнеинями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Китвсько) мгсько) ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст: Кисы, затверджених рiшенням Китаськот мгсько] ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у млст] Киев], затвердженого
рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, нсобхiдно зшйснити демонтаж конструкцп: Спешальна рекламна консгрукшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ L02463C Bin 16.04.2019

у разi невиконання цiсi вимоги у терм гн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
пiдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Китвськог мгсько) лержавног адмiнiстрацii') «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. I Q e~
(ПIБ та пiдпис прашвника вщшлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлтння з питань рею1ЗМИ виконавчого органу

Кигвськог мюько! ради (Китвськог мюько! державног адмiиiстрацii)

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

Увага:
Вщтермшування чи не эшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлгння з питаиь
реклами ввконавчого органу Китвськог мюьког ради (Кигвсько: мгсько] державно] адмгнгсграцп), або не виконаиня uiCl вимоги в
зазначений термлн, вищевказаними нормативно-вравовими З,,"-ТЗМИ в сферi реклами не передбаченота с не можливим.
3 наказами Управлгиня 3 питань рекнами виконавчого органу Кизвськог м.ськог ради (Китвсько] мэськот державно] адмiнiстрацii)
«Про демонтаж рекламних засобга» та перегиком РЗ, як: гпдлягають демонтажу можна ознайомитися на сфппйиому веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобщська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклами, загверджених постановою Кабгнету Мппстргв Украгни вiд
29.12.2003 NQ2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста КИЕ:ва,
затверджених ргшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 NQI05111051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмицення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько]
мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмгщення
рекламних засобiв у мзст: Киевг, затверджених рiшенням Китвсько! мгськог ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням Китвськог
мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнои-их) тимчасовоi'(-их)/
сташонарнон-их) конструкшп-гй) типуг-!в): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридично] особи або фiзичноi' особи-гпдприсмця, якгй належить:
ПАТ "Укрнафта"
Змiст: _
Площа РЗ: 1,5 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х! документу): Х! 102463C вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»;

~ Бiрюков Д.П.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськот ради (Китвськог мюькот державно]
адмiнв~i'j): /

«г ~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецгальног тимчасовот/сташонарног конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

гкигвськот мгськот двгжхвно!
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0/044, Са// <центр (044) /5-51, Код €ДРПQУ 4/348526

вимогх м 004543-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

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

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Нестортвський, 3-5, теЛ.351-14-91
(район, ВУЛИЦЯ, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнiшньоi' реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вщ 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвсько; мгськот ради ыд 25.12.2008
N2 1051/1 051 (iз змiнами i доповнениями), Порядку розмпцення реклами в м, Кисы, затвердженого
рцценням Кигвськот мтсько; ради BiJl 22,09,20 II N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмццення рекламних засобiв у м.сп Кисы, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько) ради
вш 20.04.2017 N~223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у мтст: Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськог ради вш 20.04.2017 N2224/2446.

Суть порушения: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
У эв'язку 3 цим, необхщно злгйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рскламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (K~ документу): K~ 102464С вiд 16.04.2019

у разi иевиконання ui€i' вимоги у гермгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтоваиа комувальним
гпдпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлтння 3 питань реклами виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Кигвськог мгськог державног адмнпстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння 3 питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м Кигв, Боричгв Y3B13, 8 тел 481-47-18) в письмовгй формi ~ЮТОфlксаЦl(Ю

В - ., м о о / [)e~oifимогу склав: головнии спеЦlаЛIСТ арценюк .. •
(ПIБ та пiдпис прашвиика вщшлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлгння з питань реклами виконавчого органу

Кигвськог мгсько] ради (Кигаськог мтсько] державнот адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада, гпизвише. iм'я, по-батъковт, пiдпис)

Увага:
8iдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який МЗ€ бути зшйснений 113 гидставь наказу Управлiння з питань
реклам И виконавчого органу Кывсько] мэсько] ради (Кигвськог мэськог державног адм.н.страцп), або не 8ИКОНЗННЯ цiсi вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлiння з пи-гань реклам и виконавчого органу Китвсько] мтськог ради (Китвськог MicbKOi' державноi' адмиистрацп)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перелисом РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп.
геklаmа.kуivсity.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геригорл району Голосйвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобшська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни BiJl
29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради вш 25.12,2008 N21 051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмгщення реклам и в м. Кисы, затвердженого рппенням Кизвськот
мгськот ради вш 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у м.ст! Кисы, затверджених ргшенням Кигвськог мгсъког ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого ршгенням Кигвськот
мгськот ради BiJl 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення спешальнон-их) тимчасово'i(-их)/
сташонарнон-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Спешальна реклвмна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть nорушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменувания юридичнот особи або фгзичнот особи-пшприемця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
змiст: _
Площа РЗ: 7,5 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): XQ 102464С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«КИ'iврекл~
_____~~"-'----БiрюКовД.П.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськог ради (Китвськог мтськот державног
адМ~~~ii")л /

t'A' 'Z~ Марценюк 0.0.
J

Фото фтксашя розмiщення спецiально'i тимчасовот/сташонарнот конструкцп:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсъко! РАДИ

гкитвсько! мюькот ДЕРЖАВНО)
хдмгнютгхцп;

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

вимогх ю 004546-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "YKPAIHChKA АВТОМОБIЛЬНА
КОРПОРАЦIЯ"

(посада, найменування юридичног особи або фгзично! особи-пщприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01004 м. Китв, вул. Велика Васильктвська, 15/2, тел.235-20-31; 419-61-89;
(район, вулиця, N. будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмицення зовнгшньо] реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськог мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Ки€вi, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення реклам них засобiв у м.сп Кисв., затверджених ргшенням Китвсько: мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивкок у мгст] Ки€вi, затвердженого
р.шенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушения: Самовiльно всгановлений РЗ (n.17.2 "Б");
У зв'язку 1 цим, необхшно здгйснити демонтаж конструкцй: Тумба, об'смно-просторова конструкшя, що
стоггь окремо:
Примгтка (N.документу): N. 102403C вiд 16.04.2019

у разi нсвиконання цi€i" вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунапьним
пiдприсмством «Кишреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управпгння з питань реклам и виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кигвськог мтськог державног адмiнiстрацii') «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунсння зазначених порушень повшомити Управпгння з питань рекламн (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м Китв, Боричгв узвтз, 8 тел 481-47-18) в письмовгй форм/ото<!нксацюо

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. a~
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобгв Управшння з питань реклами виконавчого органу

Китвськот мюько! ради (Кигвсько] MicbKOi' пержавног адм.нютраци)

Вимогу одержав
(посада, прпвише, iм'я, по-батьковг, пшпис)

Увага:
Вшгермлнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути 1дiiiсненнй на гидстав. наказу Управлiння з питаиь
рекламп виконавчого органу Кигвськог мтсько! ради (Кигвсько] мюько] державног адмппстрацй), або не викоиания uiEi' вимоги 8
зазначений терм.н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реЮ13М~1 lie передбачено та е не можливим.
3 наказами Управшния з питаль реклами виконавчого органу Китвськог мгсько]' ради (Кшвсько] мюько! державнот адмiнiстрзцii)
«Про демонтаж рекламних эасобтв» та перетиком РЗ. якi пшпягають демонгажу можив ознайомитися на офщiйному веб-сайтi:
rekla пга. k)'ivcity.gov .113

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голоспвський мгста Киша, за адресою:
Голосйвський р-н, Столичне шосе, 90 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньо] реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мтнгсгргв Украгни вiд 29.12.2003
И~2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених
рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 25.12.2008 N21051/1051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м. Кисвг, затвердженого р.шснням Кигвськот мтсько) ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення реклам них засобiв у
мгсп Кисвг, затверджсних ргшенням Кигвськот мтськот ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мгст] Кисв., затвердженого рiшенням Кигвсько) мгсько] ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спецiально'i(-их) тимчасовоi"(-их)/
сгацюнарнон-их) конструкцй(чй) типу(-iв): Тумба, об'смно-просторова конструкшя, що
стоггь окремо
Суть порушеиня: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фгзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "YKPAIHCbKA АВТОМОБlЛЬНА
КОРПОРАЦlЯ"
змiст: _
Площа РЗ: 6 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (X~ документу): X~ 102403C вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ"iврек~
___ --".~,pL::.__--- Бiрюков Д.П.

Пiдпис працгвника вiддiлу контролю та облтку реклвмних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мгськот ради (Китвськог мтськог державнот

аДМiН~~~ /
~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальног тимчасовог/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськог мгсько) РАДИ

гкигвсько! мтськот ДЕРЖАВНО'
АДМIНIСТР AЦIl)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м. Кшв, 01044, Caff - центр (044) 15-51, Код €Д?ПQУ 41348526

ВИМОГА Х!! 004535-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ПАТ "Укрнафта"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-пщприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 04053 м. Китв, провул. Нестортвський, 3-5, тел.351-14-91
(район, вулиця, х. бупинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньот реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киша, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 25.12,2008
N2 1051/] 05] (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Китвсько: мтськот ради вiд 22.09.20] 1 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мгст] Кисвг, затверджених рiшенням Китвсько) мтськот ради
вiд 20.04.20] 7 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд 20.04.20] 7 N2224/2446.
Суть порушеиня: Самовшьно встановлений РЗ (п,17,2 "Б") ;
У зв'яэку з цим, нсобхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Тумба, що СтОггь окремо;
Примггка (K~ документу): "'~ 102467С вiд 16,04,2019

у разi невиконання цi(i' вимоги у термтн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунавьним
пiдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлтння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськот мгсько) ради (Кигвськог мтськог державног адмтнгстрашг) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усупения зазначених порушень повгдомити Управлiння з питань рекпами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацiсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0,0. ,1 {j.(!L-Dyf
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управгпиия з питань рею13МИ виконавчого органу

Кигвсько] мгськог ради (Китвськог мтськог державно! адмiнiстрацii')

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

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйснення демонтажу РСЮ1ЗМНОГО засобу, який мае бут зшйсиений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мтськог ради (Кигвськог мгсько] державног адм.нгстраци), або не виконання цi€j' вимоги В

заэначений термтн, вишенказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено та ( Ile можливим.
3 наказами Управлшня з питань реквами виконавчого органу Китвсько] мюьког ради (Кшвськог мтськог пержавног адмпистрацп)
«Про демонтаж рекламних зассбгв» та перегиком РЗ, якi пiдлягзють демонтажу можна ознайомитнся на офгшйному веб-сайтт
rekla rna.kyivcity.go,'. ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Голоспвський мгста Киева, за адресою:
Голосйвський р-н, вул. Саперно-Слобтдська, 6/3 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнпцньог реклам и, затверджених постановою Кабтнету Мгнгстргв Украгни вiд
29.] 2.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених ргшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.] 2.2008 N2\ 05] /1 05] (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисвг, затвердженого ргшенням Кигвськог
мтсько) ради вш 22.09.20]] N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених ргшенням Китвсько] мгсько] ради вiд 20.04.20] 7
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисв., затвердженого рiшенням Китвсько)
мгськог ради вiд 20.04.20]7 N222412446, а саме: розмгщення спецiально'i(-их) тимчасовоц-ихь'
сташонарноп-их) конструкшн -iй) типу(-iв): Тумба, що стоггь окремо
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або ф.зично] особи-пшприсмця, якiй належить:
ПАТ "Укрнафта"
змiст: _
Площа РЗ: 1,5 кв.м
Документи, як! були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 102467С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИlврекл~: _
____ ~~=:::::' Бгрюков д.п.
Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мгськог державнот
адмiнiст~ /,

h ~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськог РАДИ

гкигаськог мгсько] ДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТРАЦJl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв. 010-14, Call- центр (044) 15-51, Код елпю»4/348526

ВИМОГА К!! 004513-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним сnецiалiстом Марценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складае вимогу)

на iм'я: ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВЩПОВЩАЛЬНlСТЮ "АДМ"

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

Адреса: 04073, м.Китв, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинон 33
(район, вулиця, N!:! будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Каб.нету Мгн.стргв Укратни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киша, затверджених рiшенням Китвськот мтськог ради вiд 25.12.2008
N2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями). Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст] Кисвг, затверджених рiшенням Китвськот мгсько] ради
вiд 20.04.2017 NQ223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого
рiшенням Китаськот мгськог ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446.

Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У lв'Я1КУ 1 цим, нсобхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi):
Примггка (N2 документу): N2 102407C вщ 16.04.2019

у разi невиконання ui(i' вимоги У термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демоитована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пшстав: вiдповiдного наказу Управшння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгсько) ради (Китвсько] мгсько] лержавног алмгнгстрацп) «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. _..i./ ~_'_(!._щ/_..!L.'--- _
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку реклам них засобгв Управл.ння з питань рею13МИ виконаачого органу

Кизвськог мгськог ради (Китвськог мгсько] державнот адмппстрацп)

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

Увага:
Вiдтермiнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИИ мае бути здтйснений на пiдставi наказу Управлiння з 1I111'3НЬ

рекнами виконавчого органу Кигвськот мэсько] ради (Кигвськог мюьког державнот адм.нютрацп), або не виконаиия Ilici" вимоги 8
зазначсний гермэн. вищевказаиими нормативно-правовими актами в сферi реклам н не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлтння з питаиь реклами виконавчого органу Кигвськот мгсько] ради (Кшвськог м.сько. державног адмппстрацп)
«Про демонтаж рею1ЗМНИХ засобгв» та перегиком Р3. ЯК! ишлягають демонтажу можна оэивйомигися на офщiйному веб-сайп:
rcklama.kyi\'city.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Пошльський мгста Киева, за адресою:
Подтльський р-н, вул. Сирецька, 33 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнгшньот реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мiиiстрiв Украгни вiд 29.12.2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшенням Кишськот мтськог ради вiд 25.12.2008 NQ 1 05111051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмгщення рекламних засобiв у
мгст] Кисвг, затверджених рiшенням Кигвсько] м.ськог ради вiд 20.04.2017 NQ223/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого рiшенням Китвсько) мгськот ради
вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмiщення спешальноп-их) тимчассвои -их)!
сташонарнон -их) конструкши-гй) ТИIlУ( -гв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичнот особи-пшприсмця, якiй належить:
ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АДМ"
Змiст: __~ _
Площа РЗ: 2,5 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (N2 докумеНТУ):К2 102407С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: п~вiДНIIЙ фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

Пшпис праl)fВНIfк:а вiддiлу контролю та облiк:у рекламних засобiв Управлiн ня з питань
реклами .lик:онавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот млсько] державнот
адмiнi9iР!.ЦIi'i): /

С-{ C:?~ , Марценюк0.0.

Фото фiк:сацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мкъкот РАДИ

гкигвсько! мтсько! ДЕРЖАВНО!
АДМIНIСТРАЦII)

УПРАВЛJННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк, 36, м.Кшв. 010./4, Ca11- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х!! 004545-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ ВКП "ЕСКО"

(посада, наймснувания юридичнот особи або фгзичиог особи-пшприемця, пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01004 м. Китв, вул. Басейна, 13, оф. 9, тел.238-6S-44
(район, вулиця, N~ будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовн.шньо; реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мппстр.в Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мюта Киева, загверджених ргшенням Китвсько) мтськог ради вiд 25.12.2008
N~ 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киевг, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгсько! ради вiд 22.09.201 1 N2 37/6253 (iз эмгнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у м.ст: Киевг, затверджених рiшенням Китвськот мгсько) ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст! Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
у зн'язку з 'ЩМ, необхшно здгйсиити демонтаж конструкцй: Конструкшя на даху будинку (будiвлi);
Примггка (H~ документу): Н2 102454C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цiсi вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповгдиого наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Китаськот мгськог ради (Кигвсько; мгськог державног адмппстрацп) «Про демонтаж рекламних засоб.в».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгния з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвтз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний сnецiалiст Марценюк 0.0. / &.(!.~
(ПIБ та гпдпнс прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засо6iв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Китаськот мэськог ради (Кигвсько] м.ськог державнот адмтнютраци)

Вимогу одержав
(посада, пртзвище, .м'я, по-батькоы, гпдпис)

Увага:
Вгдтермтнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИИ мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлтния з пи-гаиь
реклами виконавчого органу Килвсько] MicbKoi" Р3Ш1 (Кигвськог висько! державноi адмлиэстрацп), або не виконання Ili6 вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативио-правовими актами в сферi реклами не передбачено та с не можливим.
3 наказами Улравлiння з питань реклами виконавчот О органу Кигвськот мюьког ради (Кишськог мтськог державног адмипстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi пщпягаютъ демонтажу можнв ознайомитися на офппйномм веб-сай-п:
геklаmа.kуiVСity.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р..

За результатами обстеження геритори району Подгльський мгста Киева, за адресою:
Подшьський р-н, вул. Сирецька, 33-ш виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньог реклам и, затверджсних постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003
N~2067 (iз змтнами i доповненнями], Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшенням Китвськог мгськот ради вiд 25.12.2008 N21 051/1 051 (iз змiнами i цоповненнями),
Порядку розмгщення реклами в м. Кисвi, затвердженого рiшенням Кишсько) мтсько) ради вiд
22,09,20 11 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмццення рекламних засобiв у
мгст] Кисвг, затверджених рпценням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04,20 17 N~223/2445,
Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого ргшенням Кигвсько] мтсько] ради
вiд 20.04.20 17 N~224/2446, а саме: розмiщення спешапьнои-их) тимчасово'i(-их)/
сташонарноя-их) конструкши-гй) типу(-iв): Конструкшя на даху будинку (будiвлi)
Суть nорушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фiзичноi' особи-гцдприсмця, якiй належить:
ТОВ ВКП "ЕСКО"
Змiст:-=~~~ _
Площа РЗ: 3,4 кв. м
Документи, якi були надан] гид час обстеження:

Примггка (K~ ДOKYMeHTy):K~ 102454С вш 16.04.2019
Акт пшготував: 'Йiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китврекяама» .

Пiдnис nрiЦiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами /виконавчого органу Китаськот мгське] ради (Китвськот мтськог державнот
аДМiНiИ"JI~~ /и~~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення сnецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:

1rDJ1~/ZiJ~t)



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсъкот мтськот РАДИ

гкигвськот мгськот двежавнот
AДMIНICTPAЦII)

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

ВИМОГ АХ!! 004544-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пргзвише. iм'я та по-батьков: особи, яка СЮ1ЗД3Е вимогу)

на iм'я: ПРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «китвський ЗАВОД
ШАМIlАНСЬКИХ ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

(посада, иайменування юридичног особи або фгзично! особи-пшприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьков.)

Адреса: 04073 м. Кигв, вул. Сирецька, 27, тел.432-78-IО
(район, вулиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мппстргв Укратни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25.12.2008
N~ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Киев], затвердженого
ргшенням Кишськот мгськот ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мгст: Киевг, затверджених рiшенням Кигвськог мтсько] ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у мгст] Киевi, затвердженого
рiшенням Кишськот мгськог ради вiд 20.04,2017 N2224/2446.

Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У звязку з ЦИМ, необхшио злгйспит» демонтаж коислрукшт: Електроннс табло, "рядок, що бгжить", на
фасадi будинку (будiвлi), спорудi;
Примика (K~ ДOKYMeHTy):K~ 102398С вiд 16.04.2019

у разi невиконання nic"i вимоги у термги до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонгована комувальним
пшприемством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань рекнами виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кигвськог мтськог державног адмппстрацй) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управпгння з питань реклани (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Бори-ив узвгз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний сnецiалiст Марценюк 0.0. / {}~CC-:t1
(ПIБ та пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобгв Управлгння 3 пигань реклами виконавчого органу

Китвськог мгсько] ради (Кишськог мэськог державно] адмгнтстрацл)

Вимогу одержав
(посада, пшзвише. iм'я. по-батькоы, гпдпис)

Увага:
Вiдтермiнування \111 не зшйснення демонтажу рекламного засобу, яквй мае бути эшйснений Н3 гидстав: наказу Управлгння з 11ИТ3111:>

рекламп викоиавчого органу Кигвсько] ьпсько] ради (Китвськог мгськог державнот адмгнтстраци), або не викоивння uici" вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекламп не передбачено та с не можливим.
Знаказами Управлшня 1питань реквами викоиавчого органу Кигвсько] мюько] ради (Ки.вськог мгськот державног алм.н.страцп)
«Про демонтаж рекламних засоб.в» та псрелгком РЗ, якi пщлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
геklаmа.kуivсity.gО\'.uа

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Подтльський мгста Киева, за адресою:
Подтльський р-н, вул. Сирецька, 27 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньо] реклам и, затвсрджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вщ 29.12.2003
NQ2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшенням Кишсько) м.сько) ради вiд 25.12.2008 NQ 1 05111 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд
22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
мгст! Кисвг, затверджепих рiшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 NQ223/2445,
Порядку розмццення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого ргшенням Китвсько] мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон -их) тимчассвои-их)/
сташонарнон-их) конструкцй(чй) типу(-iв): Електронне табло, "рядок, що бiжить", на
фасадi будияку (будiвлi), спорудi
Суть nорушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзично] особи-гпдприсмця, якiй належить:
IlРИВАТНЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО -кигвський ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ
ВИН "СТОЛИЧНИЙ"
Змiст: _
Площа РЗ: 1,2 кв. м
Документи, як] були наданi niд час обстеження:

Примика (.N'Q документу): .N'Q 102398С вiд 16.04.2019
Акт niдготував: ~iДНltй фахiвець вiддiлу обстеження та обптку рекламних засобiв KIl
«Ки'iвреклам~

I'f"Кlд///I/flo,~p ша к Т. В.

вника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Уnравлiния з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськот ради (Кнтвськот мгськог державнот
адмi~~;t~"9~ /
____::(L;.i:__Ic;.__~--",OL...__ -+- Марцен юк 0.0.

Фото фтксашя розмгщення спешальнет тимчасовот/сташонарног конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мкъкот РАДИ

гкигвськот мгсько! ДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТР АЦII)

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

вимогх эе 004532-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, прпвише, iм'я та по-батъкоы особи, яка складз€ вимогу)

на iм'я: тов "новус УКРАIНА"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичноэ особи-гпдприсмця, пртзвише, iм'я. по-батьковг)

Адреса: 04112, м.Китв, вул. Дегтяртвська, 52, тел.585-4J-70,71, 050-417-61-49 Наталя
(район, вупиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстр!в Украгни вiд 29.12.2003 .N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста КИЕ:ва, затверджених ргшенням Китаськот мгськог ради вiд 25.12.2008
.N2 105111 051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Китаськот мгськог ради вiд 22.09.2011 .N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгсп Киев], затверджених рiшенням Китаськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 .N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у млст: Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 20.04.2017 .N2224/2446.

Суть порушсння: Самовшьпо встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
у зв'язку 3 цим, необхшио здзйснити демонтаж конструкцп: Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 102354C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цici" вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде дсмонтована комунальним
гпдприсмством «Китвреклама» на пiдставi вщповшного наказу Управптння 1питань рекнами виконавчого органу
Кигвськог мтсько; ради (Кигвськог мтськог державног адмппстраци) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управпгння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-(8) в письмовгй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. / {}~
(П[Б та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку реЮ13МНИХ засобiв Управлiння з питань реклами виконввчого органу

Кигвсько] мгсько] ради (Кигвськог мтсько] державнот адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пшзвише. iм'я, по-батьковг, гтiдпис)

Увага:
Вштерм.нування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управл.ння з питань
реклам и викоиавчого органу Кигвсько] мтсько] ради (Кигвськог мгськог державног ацмлистрацй), або не виконання цi6 вимоги в
заэначений терм.н, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та € не можпивим.
Знаказами Управл.ння з питань реклам и викоиавчого органу Китаськот м.ськот ради (Кигвськот мтськог державног апм.нютрацв)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна озиайоми-гися на офппйному веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.H3

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський мгста КИЕ:ва, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Золотоусттвська (Зватоусттвська), 48/5 виявлено порушення
Типових правил розмпцення зовнтшньот реклами, затверджених постановою Кабiнету
Мппстр!в Украгни вiд 29.12.2003 .N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгсга КИЕ:ва, затверджених ргшенням Кишсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 .N21 051(\ 051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням
Китвськот мгсько) ради вiд 22.09.2011 .N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмпцення рекламних засобiв у мтсп Кисвг, затверджених ргшенням Кишськог мтсько] ради
вiд 20.04,2017 .N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Киев], загвердженого
р.шенням Кигвськот мкьког ради вiд 20,04,2017 .N2224/2446, а саме: розмiщення
спешальноп-их) тимчасовоi"(-их)/ сташонарноп -их) конетрукцii"(-iй) типу(-iв): Банер, панно
на фасадi будияку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридично) особи або фгзичног особи-пшприемця, якiй належить:
тов "НОВУС YКPAIHA"
Змiст: _
Площа РЗ: 6 КВ.М
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 докумеНТУ):К2 102354С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: ПР~~~11Й фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:
__________-,j~;.t~'1r:..!v~-Артюшенко M.I.

Пгдпис праЦlвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськот мтськог державнот
аДМiН~р~ /и {!:'~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'j тимчасовот/сташонарнот конструкцгё



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мюькот РАДИ

гкигвськог мгськот двгжхвно!
AДMJНICTP АцII)

этп-хвшння з ПИТ АНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Сай=центр (044) 15-51, Код (;ДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х!1 004531-19
вш 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "новус YKPAIHA"

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

Адреса: 04112, м.Китв, вул. Дегтяртвська, 52, тел.585-41-70,71, 050-417-61-49 Наталя
(район, .улиця,,N, будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньот реклам и, затверджених
постановою Кабтнету Мгн.сгргв Украгни вiд 29,12,2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25,12,2008
N2 1051/1 051 (iз змiнами i лоповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м, Кисвг, затвердженого
рiшенням Кизвсько) м гсько] ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст! Киев], затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради
вiд 20,04,2017 N2223/2445, а також Порядку розмццения вивiсок у мгсп Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мгсько) ради вiд 20,04,2017 N2224/2446,
Суть порушення: Самовшьио встановлений РЗ (п.17,2 "Б");
У зв'язку з цим, необхшно зшйсиити демонтаж конструкцп: Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi);
Примггка (Х2 документу): Х2 'О2379С вiд 16.04.2019

у разi невиконання uici' ВИМОП1 у термгн до 13,05.2019 р. конструкшя буде цемонтована комунавьним
пшприсмством «Китврсклама» на пшставт вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськог мгсько державног адмипстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м, Китв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй формi з фотофтксашсю.

/ e~Вимогу склав: головчий сnецiалiст Марценток 0.0.
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань РСКЛ3МИ виконавчого органу

Кигвськот мгськог ради (Кигвсько; мгсько] державног ацм.нтстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пргзвише. iм'я, по-батьков., пщпис)

Увага:
Вщтермтнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реквами виконавчого органу Китвськог мгсько] раДl1 (Кишсько] мюьког державног адмэнтстрацп), або не виконання ui(i' вимоги в
зазначений герм:н, вишевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами "С передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлгння з питань реклами викоиавчого органу Кигвськог мзсько! ради (Кигвсько] мгсько] державно] адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та псрелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сай-гг
геkJ а гп 3. kyivci гу. gov. ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Шевченкiвський м.ста КИЕ:ва, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Золотоуспвська (Златоуспвська), 48/5 виявлено порушення
Типових правил розмпцення зовнiшньо'i реклами, затверджених постановою Кабгнету
Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N22067 (iз змiнами i доповнеинями), Правил благоустрою
мгста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Китвсько) мтсько] ради вiд 25, 12,2008 N~ 105111 051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м, Кисы, затвердженого рiшенням
Кигвськог мгськог ради вiд 22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмпцення рекламних засобiв у мгсп Киев], затверджених ргшенням Кигвсько) мгськог ради
вiд 20,04,2017 N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого
рiшенням Китвсько) мгськог ради вiд 20,04,20 17 N~224/2446, а саме: розмiщення
спешальнои-их) тимчасово"i(-их)/ сташоиарноц-их) конструкцш-гй) типу(-iв): Банер, панно
на фасадi буяинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-пгдприемця, якiй належигь:
ТОВ "НОВУС YKPAIHA"
Змiст: __~~ _
Площа РЗ: 6 "В.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (X~ документу): NQ 102379C вiд 16.04.2019
Акт .. niдготував: nРО1},iДjlИЙ фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»: Ifl./
-------------j~F~Cf'~.'--_Артюшенко M.I.

Пiдпис nрацiМffl"а вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Уnравлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськог мзськог державног
адмiнjI;т~цi'i): /'

v. ~ ,МарценlO" 0.0.

Фото фтксашя розмiщення спешальног тимчасово'i/стацiонарно'i коиструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько! мюькот РАДИ

гкитвськот мтськот ДЕРЖАВНО}
АДМIНlСТРАЦIi)

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

ВИМОГ АХ!! 004530-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним спешалютом Мапценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складз€ вимогу)

на iм'я: ТОВ -новмс YKPAIHA"

(посада, найменування юрипично] особи або фтзичног особи-гпдприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04112, м.Ки[в, вул. Дегтяртвська, 52, тел.585-41-70,71, 050-417-61-49 Наталя
(район, вулиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовн.шиьог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста КИЕ:Ва, затверджених рiшенням Китвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008
И~ 1051/1051 (iз змiнами i лоповненнями), Порядку розмццення реклам и в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст: Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгсько] ради
вiд 20.04.20 17 И~223/2445. а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 20.04.2017 И2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхшно здгйснити демонтаж конструкшт: Банср, панно на фасадi будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 102358C вiд 16.04.2019

У разi невиконання цi(! вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунальним
пiдприсмством «Кигврсклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управшния з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвсько) мгськог державно"! адмгнютрашг) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацiсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. I и&~
(ПIБ та гидлис прашвника вцшлу контролю та облiку рекламних засобiв Управшння з питань реклами виконавчого органу

Кишськог мгськог ради (Кигвськог мтськог державног адмiнiстраuii')

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

Увага:
Вщтермгнування чи не зшйснения демонтажу рекламного засобу, який мае бути эшйснеиий на пiдставi наказу Управлгння з питань
реклам н виконавчого органу К,йвськоУ мюьког ради (Кигвсько] мгсько] державног адмппстрацп), або не виконании uici" 81-1МОГИ в
зазначений термгн, вишевкаэаними нормативно-правовими актами в сферi рекпами не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управгнния з питань реклами виконавчого органу Кигвсько] мюько. ради (Кигвсько] мтськот державног адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних зассбгв» та перешком РЗ, якi гпдлягають демонтажу можна ознвйомитися на офiцiйному веб-сайп:
rekJama. kyivcity .gov. ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами сбстеження територй району Шевченкгвський мтста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул. Золотоуспвська (Златоусттвська), 48/5 виявпено порушення
Типових правил розмпцсння зовнгшньо) реклам и, затверджених постановою Кабiнету
Мипстргв Украгни вiд 29.12.2003 И~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвсько) мтськог ради вiд 25.12.2008 И21051/1051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисвг, затвердженого ргшенням
Китвськот мгськот ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщення реклам н их заеобiв у мгст: Кисы, затверджених рiшенням Китаськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 И2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мкьког ради вiд 20.04.2017 И2224/2446, а саме: розмпцення
спешальноп -их) тимчасовой -их)1 сташонарнон -их) конструкшп -гй) типу( -iв): Банер, панно
на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприсмця, якiй належить:
тов ""ОВУС YKPAIHA"
Змiст: _
Площа РЗ: 4,5 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К! документу): К! 102358С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: пр~iдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:
-----------,,,''''''l1'1'\..,;!'N!<__Артюшенко M.I.

Пiдпис пра!trвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мтськог державнот

аДМ~CZ<"l!Jf /~ Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвсько! мгськот ДЕРЖАВНО]
АДМIНIСТРАЦIi,)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬРЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Кшв, 01044, сьн: центр (044) 15-51, Код €ДРПQУ 41348526

ВИМОГА К! 004534-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складне вимогу)

на iм'я: ТОВ "новус YKPAIHA"

(посада, наймеиування юридично] особи або фтзичног особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 04112, м.Ки"iв, вул. Деггярiвськ:а, 52, тел.585-41-70,71, 050-417-61-49 Наталя
(район, вулиця, NS? будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мппстргв 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
N~ 1051/1051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмпцення рекпами в м. Киевг, загверпженого
рiшенням Китвськог мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення реклам них засобiв у м.сг: Кигвг, затверджених ргшенням Китвськот мтськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивкок у мгст! Кисы, затвердженого
ргшенням Китаськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушеннн: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, необхщио зшйсиити демонтаж консгрукцй: Банср, панно па фасадi буяинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 102370C вiд 16.04.2019

у разi невиконання шсг вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управптння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгсько) ради (Кигвськог мзсько! доржавног адмгнгсграцп) «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управл.ння з питань реклами (О 1 044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. I i2~oif
(тБ та пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засо6iв Управшння з питань реклама виконавчого органу

Кшвськог мэськог ради (Ки[всько] мюькот державног адмипстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пшзвише, iм'я, по-батьковт, пщпис)

Увага:
Вщтермгнування ч и не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений Н3 гпдставт ваказу Управшння 3 пигань
рсклами виконавчого органу Кигвсько] мюько] ради {Киизсько! мюько] державнот адмiнiСЧJЗцii), або не виконанив цiд 8ИМОГИ в
зазначений термтн, вищевказаними нормагивио-правовими актами 8 сфер: реклами не передбачено та с I-Iе можливим.
3 наказами Управшння з пи-гань реклами виконавчого органу Кигвсько] мюько) ради (Кигвськог мюько] державно] апмгиютрааи)
«Про демонтаж рекламних засоб.в» та перелисом РЗ. ЯКI гидлягають демонтажу можна ознайомитися "'3 офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyi\'city.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський м.ста Киева, за адресою:
Шевченктвський Р-Н, вул. Золотоустiвськ:а (Златоустiвськ:а), 48/5 виявпено порушення
Типових правил розмгщення зовнпцньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету
Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповиеннями), Правил благоустрою
м.ста Киева, затверджених ргшенням Кигвськот мтсько; ради вiд 25.12.2008 N2105111051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмицення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням
Кигвсько] мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил
розмццення рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених ргшенням Кигвсько] мтськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого
ртшенням Китаськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення
спешальнот -их) тимчасово) -их)1 сташонарнон -их) конструкшн-гй) типу( -гв): Банер, панно
на фасадi будинк:у (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-пшприсмця, якiй належить:
ТОВ "новус YKPAIHA"
Змiст: _
Площа РЗ: 6 К:В.М

Док:ументи, як:i були наданi пiд час обстеження:

Примiтк:а (К2 док:умеНТУ):К2 102370С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiДНj:lЙ фахiвець вiддiлу обстеження та облiк:у рекламних засобiв КП
«Ки"iврек:лама»~ff r
____________ ...,>I:j~,Ij1{,I!k!:..--Артюшенко M.I.

Пшпис працii{НI1к:а вiддiлу контролю та облiк:у рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мгсько]' державнот
адм!щс~ ~ег~Марценюк: 0.0.
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Фото фiк:сацiя розмiщення спецтальнот тимчасовопсташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгсьнот РАДИ

гкитвськог мюькот двгжхвнот
хлмппстгхцш

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

ВИМОГА X~ 004516-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Аптека доброго дня"

(посада, найменування юридичнот особи або фтзичног особи-гпдприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 07400, Китвська обл., м.Бровари, бульв.Незалежностi,17, секшя 2, прим.]
(район, .УЛИЦЯ, N. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнiшньо'i реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12,2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповнеинями), Порядку розмпцення реклами в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповпеннями), та!або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст! Кисы, затверджених рiшенням Кигвсько] мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськот м.ськог ради вiд 20.04,2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовiльно встановлепий РЗ (п,17.2 "Б");
У зв'язку з цим, нсобхшно зшйснити демонтаж конструкшт: Спсцiальна рекламна конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (K~ документу): K~ IО2399С вiд 16.04.2019

у разi невиконання ui(i' ВИМОП1 у термэн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
пщприемством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управпгння з питань реквами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськот м.ськог державног адмгнютрашг) «Про демонтаж реклам НИХ засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управпгння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик. 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ,/ tCJ.~
(ПIБ та пiдпис прашвиика вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Кигвсько! мюьког ради (Кигаськог мтськог державног адмппстрацй)

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

Увага:
Вщтермгнуваиня чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зд.йснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвсько: мэсько! ради (Кигвськог мюько! державног алмппстрацп), або не виконання uici вимоги 8

эаэнвчений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не иередбачеио та с не можливнм.
З наказами Управлтння з питань рсклами виконавчого органу Кигвсько] MicbKoi" ради (Кигвсько] MicbKOi" державно! адмгнютрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгвэ та псрслiком РЗ, якi пшлнгаюгъ демонтажу можиа ознайомитися на офтшйному веб-сайтт
гсk1аmа.kуivсitу.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський мтста Киева, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Золотоусттвська (Златоуспвська), 48/5 виявлено порушення
Типових правил розмiщення зовнпциьо] реклами, затверджених постановою Кабiнету
Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~2067 (iз змiнами i доповнениями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених ргшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 N21 051/1 051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисы, затвердженого рiшенням
Кигвськот мгськог ради вiд 22,09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i лоповненнями), Правил
розмiщення реклам них засобiв у мтст! Киев], затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киевг, затвердженого
ргшенням Кишсько) мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення
спешальноц-их) тимчасово"i(-их)/ сташонарнон-их) конструкцi'i(-iй) типуг-тв): Спецiальна
реклампа конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичнот особи-пшприсмця, якiй належить:
ТОВ "Аптека доброго дня"
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 0,25 КВ.М
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 102399С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: iдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Ки[врекламаэ . ,/
_______ .".,.,= Артюшенко M.I.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мгськот ради (Китвськог мтськог державног
аДМiНiyrp~~ ~«: Z~ Марценюк 0.0.

" /

Фото фiксацiя розмiщення спешаяьног тимчасовот/сгашонарнот конструкцй:



m
виконхвчий ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвськот мтськог лкгжхвно]
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛJННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Кшв, 01044, сьн- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ41348526

ВИМОГА XQ 004515-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Мапценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ТОВ "Аптека доброго дня"

(посада, найменування юридичнот особи або ф.зичног особи-пщприемця, пргзвише, iм'я, по-батъков.)

Адреса: 07400, Китвська обл., м.Бровари, бульв.Незалежностi,17, секшя 2, прим.1
(район, вулиця, N2 будинку, контак-гний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнiшньо'i реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстр!в Украгни вiд 29.12.2003 Х2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтсга Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
Х2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Кисв., затвердженого
ргшенням Китвсько] мгсько] ради вiд 22.09.2011 X~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мтст] Кисы, затверджених рiшенням Китвськот м.ськот ради
вiд 20.04.2017 Х2223/2445, а також Порядку розмпцения вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовгльио встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
у зв'язку з цим, необхщно зшйспити демонтаж консгрукцп: Спешальна рекламна конструкшя, що
розмгшусться пiд кутом до фасаду буяинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): N2 102400С вiд 16.04.2019

у разi невиконання IIic'l в '·1 моги у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунавьним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кнгвськот мгськог державно! адмiнiстрацii') «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з пигань реклами (О 1 044, м.Китв. вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. / 6JJ!&<Очf
1

(IlIБ та гпдпис працiвника вщдглу контролю та облiку реклам них засобiв Управлгння з пигань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мюько] пержавнот адмгнютрацп)

Вимогу одержав
(посада, гинзвище. iм'я, гю-батъков.. пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який Ma€ бути зшйснений на гпдстав] наказу Управл.ння з ПНТ3НЬ
реклами виконавчого ОР'"ЗНУ Кигвськог мэськог ради (Ки.вськог MicbKOi' державнот адмiнiстрацii"), або не вихонаиия ui€i" вимоги в
зазначений термтн, вищевказапими нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управшння з питаиь реклами викоиавчого органу Кигвськог мюько! ради (Кигвськог мэськог державно] апмппстрацп)
«Про демонтаж рекламник засобiв» та перегиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можив ознайомитися на офппйиому веб-сайп:
rekJama.kyivcity.go\'.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геригори району Шевчеикгвський мтста Киева, за адресою:
Шевченктвський р-н, вул. Золотоусттвська (Златоустзвська), 48/5 виявлено порушення
Типових правил розмпцсння зовн.шньог реклам и, затверджеиих постановою Кабгнету
Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськот мгськот ради вiд 25.12.2008 N21 05111 051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисы, затвердженого ргшенням
Китвсько; м.ськот ради вiд 22.09.2011 Х2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмпцення рекламних засобiв у мтсп Кисвг, затверджених ргшенням Китвсько) мгсько) ради
вiд 20.04.2017 Х2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот м.ськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення
спецiальноi'( -их) тимчассвои -их)1 стацiонарноi'(-их) конструкцш -iй) типу( -iв): Спецiальна
рекламна конструкшя, що розмiщуcrься пiд кутом до фасаду булинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-пщприемця, якiй належить:
ТОВ "Аптека доброго дня"
ЗмiСТ:~~ __~ _
Площа РЗ: 0,18 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примгтка (N~ документу): N~ 102400С вiд 16.04.2019
А кт.. пiдготував: пр~н~ахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«Ки[вреклама»:
-------------,J,t;~,c.r77/V=---"::._Артю шен ко M.I.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мтськот ради (Китвськот MicbKO'j державно'i
адмiн~р~'i~ /

~? ZO~ Марценюк 0.0.
; / l

Фото фтксашя розмiщення спецгальног тимчасовот/сташонарнот конструкцп:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мтськог РАДИ

гкигвськот мкъкот ды-жхвнот
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
6У]/. Хрещатик, 36, м.Кшв, 0/044, Ca/l-lfенmр (044) /5-51, Код СДРПОУ -11348526

ВИМОГ А Х2004533-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: тов -новмс УКРАIНА"

(посада, иайменування юридичног особи або фгзичиог особи-гпдприемця, пртзвище, iм'я, по-6атьковi)

Адреса: 04112, м.Китв, вул. Дегтяргвська, 52, тел.585-41-70,71, 050-417-61-49 Наталя
(район, ВУЛИЦЯ, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовншшьог реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 X~ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.12.2008
X~ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 22,09,2011 Х2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст] Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради
вiд 20,04,2017 Х2223/2445. а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисвг, затвердженого
рiшенням Китвськот мтськог ради вiд 20.04.2017 Х2224/2446.
Суть порушення: Самовтльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
у зв'изку з цим, необхшно здгйсннти демонтаж конструкшт: Банер, панно на фасад] буяинку (будiвлi);
Примггка (N2 документу): Х2 102386C вiд 16.04.2019

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 13.05.2019 р. конструкшя буде демонтована комунальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Китвськог мтськог державног адмiнiстрацii') «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушснь повшомити Управлгння з питань реквами (О 1 044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м Китв, Бори-ив узвтз, 8 тел 481-47-18) в письмовгй форм] З фотофгксашсю

В - .. м 00 / racUXfимогу склав: головнии спецгаягст арценюк .. ,
(ПIБ та шдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння 3 питань реклами виконавчого ОР'"ЗНУ

Кигвсько] мюьког ради (Кигвсько; мтськог державног адмiнiстрацii")

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

Увага:
8iдтермiнування чи не здгйснения демонгажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае буги здiйснений на пщстаы наказу Управлгння з питань
реклами викоиавчого органу Кигвськог мюьког ради (Кигвськог мтськог державног адмiнiстрацii)_ або не виконвннв ui6 8ИМОГИ в
зазначений термгн, еишевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та С не можлиаим.
Знаказами Управлiння з иитань рекпами викоиввчого органу Кигвськог мтськог ради (Кшвсько) мтськог державног адмiнiстрацii")
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перепгком РЗ, якi гипляг-аю-п, демонтажу можиа ознайомитися на офiцii1ному всб-сайп:
геklаmа.kуivсit)'.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Шевченкгвський мгста Киева, за адресою:
Шевченкгвський р-н, вул. Золотоусттвська (Златоуспвська), 48/5 виявлено порушення
Типових правил роэмгщення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету
Мгн.стргв Украгни вiд 29,12.2003 Х22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 25,12.2008 Х~1051/l051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмгщення реклами в м, Киев], затвердженого рiшенням
Китвсько; мгськог ради вiд 22,09.2011 Х2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у м.сп Киев], затверджених рiшенням Кигвсько: мтськот ради
вiд 20,04,2017 Х2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20,04.2017 Х2224/2446, а саме: розмццення
спецiально'i( -их) тимчасовон -их)/ сташонарнои-их) конструкцщ' -iй) типу( -гв): Банер, панно
на фасадi бунинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридично] особи або фiзичноi' особи-гпдприсмця, якiй належить:
тов "новус YKPAIHA"
Змiст:~~~~ _
Площа РЗ: 5,25 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примпка (Х2 документу): N2 102386С вiд 16.04.2019
Акст пiдготував:.II1i'Орi~ фахiвець вiддiлу обстеження та обитку рекламних засобiв КП
«Ки'iвреклаМа>/. / .....

/FA/И Артюшенко M.I.

Пiдпис пVцiвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськот ради (Китвськог мтськог лержавног
адмiн~mi)_; ___/J /

". '/.'t5;:r Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiшення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот конетрукцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськог мюькот РАДИ

гкишськот мтськот ДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТР АЦЙ)

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

ВИМОГА Х!! 004521-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Рекламне агенство ОСА"

(посада, найменуваиня юридичног особи або фгзично] особи-гпдприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 03150, м. Кигв, вул. Червоноармтйська, буд. 58, оф. 6, тел.044 289-39-54
(район, вулиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмгщення зовнтшньо] реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украши вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.12.2008
И~ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Кишськот мгськог ради вiл 22.09.20 I1 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмпцення реклам них засобiв у мгсп Кисвг, затверджених ргшенням Китаськот мгсько) ради
вiд 20.04.20 17 И~223/2445, а також Порядку розмнцення вивiсок у мтсп Кисвг, затвердженого
р.шенням Китвськот мгсько] ради вiд 20.04.20 17 И~224/2446.
Суть порушсння: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б") ;
У зн'язку з цим, необхiдно здгйснити демонтаж конструкцй: Щит, що стогть окремо (суперсайт)
(сушльний);
Примггка (N~ документу): N~ 'О2468С вiд 16.04.2019

у разi иевиконання uiE:i' вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
гндпригмством «Кигвреклама» на гпдстав: вiдповiдного наказу Управл.ння з питань реквами виконавчого органу
Кигвськсг мгсько! ради (Кигвсько) мтськог державног ацмгнютрацп) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управпгння з питань реклами (О 1 044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричтв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофтксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ,/ а C~
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управл-иня 3 питань рею13МИ виконавчого органу

Кигвсько] мтськог ради (Кигвсько! мтськог державнот адмiнiстрацii")

Вимогу одержав
(посада, пшзвище. iм'я, по-багьковг. »шпис)

Увага:
Вшгермгнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, якнй мае бути эшйснсний на пiдставi наказу Управл.ння з питань
реклами виконавчого органу Кигвсько] мюьког ради (Кигвськог мтськог державног адмппстрацп), або не виконання uici" 8ИМОГИ в
зазначений термтн, вищсвказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та ( не можливим
3 наказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Китаськот млськог ради (Китвськог мгсько] державног адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перетиком РЗ, якi пшлягаютъ демонтажу можна ознаiiомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Дарницький мгста Киева, за адресою:
Дарницький р-н, вул. Драгоманова /просп. Петра Григоренка виявлено порушення
Типових правил розмпцення зови.шньо; реклами, затверджених постановою Кабгнету
Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 И22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста Киева, затверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 25.12.2008 N21051/l051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киевг, затвердженого рiшенням
Кигвськог мтськог ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Китвськог мгсько) ради
вiд 20.04.2017 И2223/2445, Порядку розмнцення вивiсок у мгсп Киевг, затвердженого
ргшенням Китвсько) мгськот ради вiд 20.04.2017 И2224/2446, а саме: розмпцення
спецiальноi{-их) тимчасовоп-ихь' сташонарнон-их) конструкцil(-iй) типу(-iв): ЩИТ, що стотгь
окремо (суперсайт) (суцшьний)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичиог особи-гпдприемця, якiй належигь:
ТОВ "Рекламне агенство ОСА"
Змiст:-=~~~ _
Площа РЗ: 36 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ докумеНТУ):К2 102468С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ~:
----;~>"'--'---1=:;---".jo<'c::::==::..---Гуреви ч А.Ф.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськог мгськог ради (Китвськог мтськог державног
аДМiн~~:~.LJ/

•. ~I Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення сиешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкитвськот мгськот ДЕРЖАВНОi
АДМIНIСТР AЦIi')

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

ВИМОГ А К!! 004514-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним спецiалicтом Марценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батькоы особи, яка СЮ13Д3€ вимогу)

на iм'я: ТОВ "CIТPAC YKPAIHA"

(посада, найменування юридичног особи або фгзично! особи-пщприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 04073, м.Кигв, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будииск 15-А
(район, вулиця, К. будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мги.стргв Украгни вiд 29.\2,2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськот мтсько) ради вiд 25.\2,2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Китаськот мюькот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мют: Кисвг, затверджених ргшенням Кигвсько) мгськот ради
вiд 20,04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20,04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: РЗ не вшповшас конструктивному ршгенню (".17.2 "Д") ;
у зв'язку з цим, необхiдно здiiiСНllТ1I демонтаж конструкцй: Спецiальна реклампа конструкшя на фасадi
будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): X~ 70091-18 вщ 03.12.2018

У разi невиконання цi€Y вимоги у термгн до 13.05.2019 Р., конструкцiя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськог мгськог держав ног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрешатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашею.

Вимогу склав: головний сnецiалiст Марценюк 0.0. / 61. {l~
(ПfБ та пшпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу

Кигвсько] мтськог ради (Кигвськот мтськот державно] адмэнюграцл)

Вимогу одержав
(посада, пртзвище, [мя, по-батъков.. пшпнс)

Увага:
8iдтермiнування ЧИ не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з 11ИТЗНЬ

рекпами виконавчого органу Кигвськог мэськог ради (Кигвсько] мюькот державно] адмгнтстраци), або не виконання цiЕ:i вимоги в
зазначений термзи, вищеаказан ими нормативно-правовими аксгами в сферi реклами не передбачено та е не можливим.
3 наказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кигвськог мюько] ради (Кигвсько] мтськот державног адмипстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перетиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна оэиайомитися на офппйному веб-сайп.
rcklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболоиський мгста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, просп, Бандери Степана (Московський), 15-а виявлено порушення
Типових правил розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджеиих постановою Кабгнету
Миистр.в Украгни вiд 29.\2.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько) ради вiд 25.\2,2008 N~\051/\051 (iз
змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисы, .затвердженого ргшенням
Кигвсько) мгсько] ради вiд 22,09.20 \\ N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил
розмiщеиня реклам н их засобiв у м.сг: Киевг, затверджених рiшенням Кигвсько) мгськог ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Киевг, затвердженого
ргшенням Китвськот мгськог ради вiд 20.04,20\7 N2224/2446, а саме: розмпцення
спешальнои -их) тимчасопок -их)/ сташонарнои -их) конструкшн-тй) типу( -тв): Спешальна
рекламна конструкшя на фасадi будинку (будiвлi)
Суть nорушення: РЗ не вiдnовiда€ конструктивному рiшенню (п.17.2 "Д")
Найменування юридичнот особи або фтзично] особи-пщприсмця, якiЙ належить:
ТОН "CIТPAC YKPAIHA"
змiсТ: _
Площа РЗ: 15 К:В.М

Документи, як! були наданi niд час обстеження:

Примiтк:а (Х! док:ументу): Х2 70091-18 вiд 03.12.2018
Акт niдготувавj. nрgвiд,"!ий фахiвець вiддiлу обстеження та облiк:у рекламних засобiв КП
«Китврекла

Пiдnис nрацiвник:а вiддiлу контролю та облiк:у рекламних засобiв Управлтння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мкькот ради (Китвськот MicbICo"i державно"!
аДМiНК'trnrц~ /и t:L~ Марценюк 0.0.

Фото фiк:сацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкитвськог мгськот ДЕРЖАВНО}
АДМIЮСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) /5-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА X~ 004517-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ"

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

Адреса: 04112, м.Кигв, ВУЛИЦЯ ТИМОФIЯ ШАМРИЛА, будинок 15-A
(район, вулиця, N, будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповнениями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киевг, затвердженого
ргшенням Китвсько) мгськот ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змпгами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у мгсп Киев], затверджених ргшенням Китаськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у мгст] Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськот мтськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б") ;
У зв'язку 3 цим, необхiдно здгйснити демонтаж конструкцп: Спешальна реклампа конструкшя, що
розмiщусться пiд кутом до фасаду будннку (будiвлi);
Примггка (K~ документу): K~ 102381C вiд 16.04.2019

У разi невиконання цiеi' вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунальним
пшпригмством «Кигвреклама» на пiдетавi вiдповiдного наказу Управлiння з питань рекнами виконавчого органу
Кигвськот мтськог ради (Китвськог мгськог лержавног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобгв».
ПРО усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклам и (01044, 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 Марценюк 0.0. / ~~~
(ПIБ та пшиис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних ззсобiв Управлiння з питань рекпами виконавчого органу

Кигвськог мюьког ради (Кигвськог мэськот державног адмппстрацп)

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

Увага:
Вшгермгнування чи '-Ie здгйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здгйсиений на пiдставi наказу Управл.ння 3 питаиь
реклам н виконавчого органу Кигвськот мэськог рааи (Кигвськог мтськог державног адмгнтстрацп), або не виконании uici" вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормагивно-правовими актами в сфер: реклами не передбачено та Е: не можливим.
3 наказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Китвськог мтськог ради (Кигвськог мюько! державног адм.нгстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобтв» та перелгком РЗ, якi гпдлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офгшйиому веб-сайп,
.·еklаП13. kyivcit)'.gov.ua

АКТ обстеження
вщ 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський мгста Киева, за адресою:
Обопонський р-н, вул. Малиновського, 4-В виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньо! реклами, затверджених постановою Кабгнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 NQ 1 051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Кисы, затвердженого ргшенням Китвськот
мгськот ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змгнами i доповнеинями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшенням Кигвсько] мгськот ради вiд 20.04.2017
NQ223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтст] Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько]
мгськот ради вiд 20.04.2017 N~224/2446, а саме: розмпцення спешальнон-их) тимчасово'i(-их)/
стацiонарно'i(-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя, що
розмiщуcrься пiд кутом до фасаду будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Наймеиування юридичнот особи або фгзичног особи-гпдприемця, якiй належигь:
ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНIЯ"
Змiст:-=~~ _
Площа РЗ: 2 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примпка (K~ документу): K~ 102381C вiд 16.04.2019
провiДНllji фахгвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облику рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот MicbKO'j ради (Кигвсько] мтськот державно'!

аДМW1F~ /
иC'~ Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонариог конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мкъкот РАДИ

гкитвськот мтськот ДЕРЖАВНОi
хцмппсп-хшп

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

ВИМОГА.N'2004518-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Марценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьковi особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ТОВ "АТЛ - ABTOCEPBIC"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-пщприсмця, пргзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 03134, м.Китв, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 36, тел.458-58-40
(район, вулиця, N!! будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньо] реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстрш Украгни вiд 29.12.2003 K~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько) ради вiд 25.12.2008
K~ 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Китвськог мгськог ради вiд 22.09.201 1 K~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст: Кисв], затверджених рiшенням Китвсько) м.сько) ради
вiд 20.04.2017 К2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисв], затвердженого
рiшенням Китвсько: мгськог ради вiд 20.04.2017 К2224/2446.
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (11.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхшяо зшйснити демонтаж конструкцй: Банер, панно 113 фасад] будинку (будiвлi)
та/або будiвельних риштуваннях;
Примггка (N2 документу): N2 'О2365С вiд 16.04.2019

у разi невиконання ui€·" вимоги у термгн до 13.05.2019 Р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвсько) мтськог ради (Кигвськог мгськог державно •. адмгнютрацй) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашею.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. (/ {J,_C~
(ГПБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Кизвсько; мюьког ради (Кигвсько] ьпсько] державно! адмiиiстрацii)

Вимогу одержав
(посада, пргзвише, [м 'я, по-батьковг. пiдпис)

Увага:
8iдтермiнування ЧИ не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути эшйснений на пiдставi наказу Управшння 3 пигань
реклам и виконавчого органу Кигвсько] мтськог ради (Кигвсько] мтськог державно] адмппстрацп), або не виконання ui€i' вимоги в
зазна-гений термгн, вищевказаними иормативно-правовими актами в сфер: рекпами не передбачено та с не можливим
Знаказами Управлiння з питаиь реклам и еиконавчого органу Кигвсько) мзськог ради (Кигвсько! мэсько] державног адмппстрацй)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перелiком РЗ, якi гпдлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп
геklаmа.kуivсity.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Оболонський м.ста Киева, за адресою:
Оболсиський р-н, вул. Маяиновського, 4 виявлено порушення Типових правил розмiщення
зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мтнгстргв Укратни вiд 29.12.2003
K~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтсга Киева, затверджених
рiшенням Кигвсько: мгськот ради вiд 25.12.2008 К2 1 05111 05 1 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклам и в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськог м.ськог ради вiд
22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення реклам них засобiв у
мгсп Кисвг, затверджених ргшенням Китвськот мгськог ради вiд 20.04.20 17 N~22З/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у мгст: Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвськог мгсько) ради
вiд 20.04.2017 К2224/2446, а саме: розмiщення спешальноп-их) тимчасовоц-иху
сташонарнон-их) конструкцЩ-iй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваннях
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридично] особи або фтзично) особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "АТЛ - ABTOCEPВIC"
Змiст:~~ _
Площа РЗ: 7 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (N~ документу): N2 102365С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ"iврек:~Л
------~~~~GL.~"L_-ММакаровМ.В.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Китаськот мгськог ради (Кигвсько] мтськог лержавног
аДМiНiСТJ!'3~и~ Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешаяьнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсъкот мгськот РАДИ

гкигвськот мгсько! двгжхвно!
АДМIНIСТР АцII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
8УЛ. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА Х!! 004519-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "АТЛ - ABTOCEPBIC"

(посада, нвйменування юридичног особи або фгзичног особи-гпдприсмця, пртзвише, iм'я, по-багьков.)

Адреса: 03134, м.Китв, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА, будинок 36, тел.458-58-40
(район, вулиця, N.буцинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньо] реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мппстргв Укратни вiд 29.12.2003 Н2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.12.2008
Н2 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмгшення реклам и в м. Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiл 22.09.2011 Н2 37/6253 (iз змiнами i доповнениями), та!або
Правил розмццення рекламних засобiв у м.сп Кисвг, затверджених рiшенням Кигвсько) мгськог ради
вiд 20.04.2017 Н2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у м.ст: Кисы, эатвердженого
рiшенням Кигвськот мтсько) ради вiд 20.04.2017 Н2224/2446.
Суть порушеиия: Самовшьно встановлений РЗ (1/.17.2 "Б") ;
У зв'язку з пим, необхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Банср, I1311НО на фасадi будинку (будiвлi)
та/або бушвельних риштуваннях;
Примика (к. документу): х. 102367С вiд 16.04.2019

у разi невиконання цi€l вимоги у термэн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлтння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Китвськог мтськог державног адмппстрацп) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повгдомити Управпгння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашсю.

/Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та пiдпис працгвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобiв Управлгння з питань реклам и виконавчого органу

Кигвськог мюькот ради (Кигвськот мюькот державнот адмгнтстрацп)

Вимогу одержав
(посада, пшзвищс, iм'я, 110-6а1'6К08i, гпдпис)

Увага:
Вшгсрмтнувания чн не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ МЗ€ бути здiйснений 1-13 пiдстзвi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кизвсько] мюько] ради (Кигвськот мэськог державнот адмэиютрацл), або не виконання цiсi" вимоги в
зазначений термги, вищевказаними нормативио-правоввми актами в сфер: реклами не передбачено та с не можливим
Знаказами Управл.ния з питаю, реклам и виконавчого органу Китвсько! мгсько] ради (Кигвсько] мтськог державно] адмтнютрацп)
«Про демонтаж рекламнихзасобгв» та перелисом РЗ, якi пiдлягають демонтажу ыожна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
геЫа п1а. kyivci {у. gov. ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський мгста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, вул. Малиновського, 4 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньот реклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстр.в Укратни вiд 29.12.2003
Н22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
ргшенням Китвськог мгськог ради вiд 25.12.2008 Н2105 1/1 051 (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмiщення реклами в м. Кисвг, затвердженого рiшенням Кигвсько; мюькот ради вiд
22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у
мгст: Киев], затверджепих рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 Ng223/2445,
Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько! мгсько] ради
вiд 20.04.2017 Н2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон -их) тимчасовен -их)/
стацюнарнон-их) конструкшп-гй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi будияку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваннях
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичног особи-пшприемця, якiй належить:
ТОВ "АТЛ - АВТОСЕРШС"
змiСт: _
Площа РЗ: 7 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х! документу): Х! 102367С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: прОl!iднJ.1.ft фахтвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ'iврекл~м~
___ =-~_--'~/:z:.._Lс2L...._МаКароВМ.В.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
рекнами виконавчого органу Кигеськог мгськог ради (Китвськог мкьког державнот

аД(§i~~• Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/сташонарног конструкцй:



~
ВИК:ОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськот РАДИ

гкигвськот мгськот ДЕРЖАВНОi
АДМпц СТРАЦII)

УПРАВЛlННЯз ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Кшв, 0104-1, Саll- центр (0-14) 15-51, Код t:ДРПQУ41348526

вимогх м004520-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним еnецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, прiзвище, iм'я та по-багьков: особи, яка складае вимогу)

на iм'я: ФО-П Богданович Олег Володимирович

(посада, найменування юридичног особи або фгзично] особи-пщприсмця, пртзвище, iм'я, по-батьков.)

Адреса: 04214, М. Китв, вул. Геротв Днiпра, 42-б, кв. 100
(район, вулиця, N. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень ТИПОВИХ правил розмпцення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстр.в Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мюта Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25.12.2008
N~ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмгшення реклами в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвсько] мгськот ради вш 22.09.20 11 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмпцення реклам них засо6iв у MicTi Кисы, затверджених рiшенням Кишсько) мгськот ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисвг, затвердженого
рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N~224/2446.

Суп, п орушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкшт: Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi);
Примггка (N~ документу): N~ 'О2377С вщ 16.04.2019

у разi невиконання uici' вимоги у термп до 13.05.2019 р .. конструкшя буде демонтоваиа комувальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповшного наказу Управшипя з питань реклам и виконавчого органу
Китвськог мгсько) ради (Кнгвськог мтськог державног адмппсграшг) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усупения зазначених порушень повшомити Управлгиня з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36.
або 04070, м. Ки''-В, Борнчiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм: з фотофгксацию,

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. / ~@~
(1 J1Б та гидлис прашвника вiддiлу контролю та облi к"У рекламних засобгв Управлтння з питань рекпами виконавчого органу

Кигвсько; мгсько] ради (Кигвсько; июькот державнот адм.нгстрацп)

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

Увага:
Вштсрмгнувания чи не здгйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений нз пiдставi наказу Управлгння з питаиь
рекнами виконавчого органу Китаськот мтськог ради (Кигвсько] MicbKOi" державно"! адмппстрацп), або не виконання цiс} вимоги в
зазивчеиий терм:н, вищевказаними нормагивно-правовими актами в сферi реклам и не перецбачено та е не можливим
3 наказами Управлгния з питань рекпами виконавчого органу Кшвськог мтськог ради (Кшвськог мтсько] державно] адмтнютрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелисом РЗ, якi гпдлягають демонтажу можна оэнайомитися на офгшйному веб-сайп:
rekl:1ma.kyivcity.gov.ua

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Оболонський м.ста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, вул. Малиновського, 4-В виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнпцньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мппстртв Украгни вiд
29.12.2003 N~2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених ртшенням Кигвсько] мгсько) ради вiд 25.12.2008 N~ 1 05111 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмицення реклам и в м. Кисы, затвердженого рiшенням Китвськог
м.ськог ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст! Кисвi, затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мтст] Кисы, затвердженого рiшенням Кигвсько)
мтсько; ради вiд 20.04.2017 N~224/2446, а саме: розмiщення спешальнон-их) тимчасовон-ихл/
сгашонарноц -их) конструкшн-гй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi)
Суть порушення: Самовiльио встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзично] особи-пщприемця, якiй належить:
ФО-П Богданович Олег Володимирович
ЗмiсТ: _
Площа РЗ: 1,8 кв.м
Документи, як! були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К! документу): К! 102377С вiд 16.04.2019
Акт пiдготував: провiJ;lниJi фахтвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»;

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами викона7ЧОГоргану Китаськот мтськог ради (Кигвсько] мтськог державнот
аДМj.иifWJ3Ц~

(С-./_::ZO Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення сиешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китаськот мтськог РАДИ

гкишськот мтсько] ДЕРЖАВНО{
АДМlНIСТРАЦIi')

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Са1/ - центр (044) /5-5/, Код €ДРПQУ 4/348526

ВИМОГ АХ! 004522-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: Фо-п Адамян Галина Миколатвна

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

Адреса: 02125, м. Ки"iв, бульв. Перова, 9-Б, кв. 21
(район, вулиця, N2 будинку контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньот реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями}, Правил
благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Китаськот мгськот ради вiд 25.12.2008
NQ 105111 051 (iз змiнами i доповненнями). Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кишськот м.ськот ради вiд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмгшення реклам них засобiв у мгст: Кисвг, затверджених ргшенням Кигвськот мгсько) ради
вiд 20,04,2017 NQ223/2445, а також Порядку розмгщення вивiсок у м.ст! Кисв., затвердженого
рiшенням Китвськот м.ськог ради вiд 20,04.2017 N!!224/2446,
Суть порушення: Закгнчився термгн дi'i дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовшьно встановлениii РЗ
(11.17.2 "Б");
У зв'нзку з цим, необхiдно зшйсиити демонтаж конструкшт: Рекламна вивтска на будинку (будiвлi),
спорудi;
Примггка (N2 документу): N. 39978-14 вiд 07.02.2014
У разi невиконання цi€l вимоги у терм.н до 13,05,2019 р. конструкшя буде демонтована комупальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгсько) ради (Китвськог мтсько: державно', адмiнiстрацi'l) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещагик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ,/ fJ.(}.~
(ПIБ Т3 пiдпис працiвника вщдшу контролю та облiку рекламних засобгв Управлгння з питань реквами виконавчого органу

Кигвсько] мюьког ради (Кигвськог мэсько] державно) адм.нютрацл)

Вимогу одержав
(посада, погзвише. iм'я, по-батъковг, пiдпис)

Увага:
Вштермтнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае БУ"И зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з пигань
рекпами виконавчого органу Китвськот мюько] ради (Кигаськог мюьког державнот адмгиютрацп). або не виконання ui€'i вимоги в
зазначений терм-н, вишевказаними нормативио-правовим и актами в сферi реклами не передбачено та с ~Ie можпивим.
Знаказами Управшння з питань реклам и виконавчого органу Китаськот мэсько! ради (Кигвськог мтськог державног адмгнютрацп)
«Про демонтаж реклам них засобiв» та перелiком РЗ. якi гидлягаютъ демонтажу можна озиайоми-гися на офппйному веб-сайп:
геklаmа.k)'ivсity.gоv.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження територй району Оболонський мгста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, просп. Геротв Сталiнграду, IO-A , корп. 6 виявлено порушення Типових
правил розмццення зовнiшньоi' рсклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнтстргв
Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 25,12.2008 NQ 1 051/1 051 (iз змiнами i
доповнеинями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Китвсько]
мгськог ради вiд 22.09,2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст: Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 20.04.2017
N!!223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням Кигвсько]
мгськог ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмнцення спешальноц-их) тимчасово'i(-их)/
сташонарноп-их) конструкцii'(-iй) типу(-iв): Рекламна вивiека на будияку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Закiнчився термгн дП дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовiльно
встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фiзичноi' особи-гпдприсмця, якiй належить:
ФО-ПАдамян Галина Микола'iвна
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 23 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (.N'Q документу): .N'Q 39978-14 вiд 07.02.2014
Акт пiдготував: провщнийфахгвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»;

якаров М.В.

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого., органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мгськот лержавног
адм~;:m~'j): ./.}

1::/....-~ / Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/стацюнарнот консгрукцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько) мгсько] РАДИ

псигвсько! мюькот двежхвиот
АДМIНIСТРАЦй)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код слто» 41348526

ВИМОГА Х! 004523-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: фо-п Адамян Галина Миколатвна

(посада, найменування юридично] особи або фтзично] особи-пшприсмця, пртзвише, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 02125, м. Китв, бульв. Перова, 9-Б, кв. 21
(район, вупиця, N2 будннку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовьпшньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Укратни в.д 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгсга Киева, затверджених рiшенням Кигвсько) мгсько] ради вш 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмгщення реклами в м. Кисвг, загвердженого
ргшенням Китаськот мгсько] ради вщ 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшенням Китвсько) мтсько) ради
в.д 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киевт, затвердженого
pi шенням Китвськог мгськог ради вщ 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Закгнчивси термтн дi'i дозволу або скасовано (11.17.2 "В") Самовшьно встановлений РЗ
(11.17.2 "Б") ;
у зв'ЯЗКУ з цим, необхiдно здii1СIIНТII демонтаж конструкцй: Рекламна вивгска на будинку (будiвлi),
спорудi;
Примггка (К2 документу): К2 39977-14 вiд 07.02.2014
У разi невиконання цiсi" вимоги у терм!н до 13.05.2019 Р., конструкшя буде демонтована комувальним
гпдприсмством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськог мгськог державног адмгнютрашг) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (О 1 044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, М. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофтксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ,/ a~
(ПIБ та гидлис прашвиика вiддiлу контролю та облiку реклам них засобгв Управшння 3 ПИТЭНЬ реклам и виконавчого органу

Китвсько] мтськог ради (Кигвськог мюько! державно] адмгнютрацп)

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

Увага:
Вштермгиуеания чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння 3 питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мюьког ради (Кигвськог м.ськог державнот адмппстрацп), або не виконання uicY вимоги в
эазиачений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та € не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Китвськог мюькот ради (Кшвськот мюько! державног адм.нютрацл)
«Про демонтаж рекламних эасобтв» та перелгком РЗ, якi гидлягають демонтажу можиа ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
геklаmа.kуivсity.gоv.uа

АКТ обстеження
вщ 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський мтста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, просп. Геротв Сталiнграду, 'О-А , корп, 6 виявлено порушення Типових
правил розмгщеппя эовнтшньот реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнютргв
Украгни вiд 29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева,
затверджених ргшенням Кигвсько) мгськог ради вщ 25.12.2008 N21051/1051 (iз змгнами i
доповненнями), Порядку розмпцеиня реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Китаськот
мгськог ради ыд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмццення
рекламних засобiв у мгст] Кисы, затверджених ргшенням Кигвсько] мтськог ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киев], затвердженого ргшенням Китвськот
мгсько) ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмццення сиешальнон -их) тимчасовой-их)/
сташонарнои-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Рекламна вивтска на будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Зактнчився термтн дi'j дозволу або скасовано (n.17.2 "В") Самовiльно
встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фпичног особи-пщприсмця, якiй належить:
ФО-П Адамян Галина Миколагана
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 36 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (X~ документу): X~ 39977-14 вiд 07.02.2014
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ'iвре~

Пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мгсько) ради (Китвськог мтськог державног

адм~р4k:// Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщения спецiально"i тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкигвськот мтськот ДЕРЖАВНО.
AДMJНICTP АЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) /5-51, Код СДРПОУ41348526

ВИМОГА X~ 004524-19
вiд 17.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пртзвише, iм'я та по-батьковi особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ФО-П Адамян Галина Миколатвна

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

Адреса: 02125, м. Кигв, бульв. Перова, 9-Б, кв. 21
(район, вупиця, N, будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнютргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 25.12.2008
N~ 1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев., затвердженого
рiшенням Китвсько: мгсько) ради вiд 22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення реклам них засобiв у м.ст: Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгст] Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.

Суть порушення: Закгнчився терм!н дii" дозволу або скасовано (п.17.2 "8") Самовшьно встановлений РЗ
(п.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж консгрукцп: Реклампа вивгска на будинку (будiвлi),
спорудi;
Примггка (X~ документу): X~ 39979-14 вiд 07.02.2014
У разi невиконання Hi€i' вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комукальним
пшпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управшння з питань реклам и виконавчого органу
Кишськог мгськог ради (Кигвськог мгсько) держав ног алмппстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
ПРО усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм; з фотофтксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ,/ д{?~
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу контролю та обпгку рекламних засобгв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу

Кишськог мэсько! ради (Кишськот мюьког державног адмпистрацп)

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

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ маг бути зшйсиеиий 1'13 пiдставi наказу Управшння з ПИТЗВЬ

рекнами виконавчого органу Кишсько] мюькот ради (Кигвськот мэськог державнот алмппстрацп), або не виконання цi6 вимоги в
заэначений терм.н, вищевказаиими нормативно-правовими актами 8 сферi реклами не псредбачено та € не можливим
3 наказами Управшина з питань реклам и виконавчого органу Кигвсько] мтсько] ради (Кигвсько: мгсько] пержавног адмгнютрацп)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перел-ком Р3, якi пшлягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офтшйному веб-сайп:
геklаП1а.kуivсity.gо,'.uа

АКТ обетеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський мгста КИЕ:Ва, за адресою:
Оболонський р-н, просп. Герогв Сталiнграду, 10-A , корп, 6 виявлено порушення Типових
правил розмпцення зовнгшньот реклами, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв
Украгни вiд 29.12.2003 NQ2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста КИЕ:Ва,
затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 25.12.2008 NQ 1 05"1/1 051 (iз змгнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого ргшенням Кигвськог
мтсько) ради вiд 22.09.2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у м.ст! Кисы, затверджених рiшенням Кигвсько: мюько) ради вiд 20.04.2017
N~223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням Кигвськот
мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп-их) тимчасово"i(-их)/
сташонарноц-их) конструкцй(чй) типу(-iв): Рекяамна вивiска на будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Закгнчився герм!н дii' доз волу або скасовано (n.17.2 "В") Самовiльио
встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або ф.зично) особи-гпдприсмця, якiй належить:
фо-п Адамян Галина Мнколатвна
змiст: _
Площа РЗ: 36 кв.м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (К! документу):.N"Q 39979-14 вiд 07.02.2014
Акт пiдготував: провщний, фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ"iвреклаМа>~

~~ Макаров М.В.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгськог ради (Китвськот мтськог державно]

аДМi~С~~ /rс: Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмпцення спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськог мтсъкот РАДИ

гкитвськот мтськог ДЕРЖАВНО.
АДМIНIСТРАЦII)

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

вимогх ю 004525-]9
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: ФО-П Антонова Неля Вiталi"iвна

(посада, найменування юрицичног особи або фгзичног особи-пщприсмця, прiзвище, iм'я. по-батьковi)

Адреса: 03126, м.Китв, вул. Акалемгка Бтлецького, 20, кв. 32, тел.096-730-89-66
(район, вулиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповнеинями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кишськот мтсько] ради вiд 25.12.2008
NQ 1051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м. Киевг, затвердженого
рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобiв у мгст! Кисы, затверджених ргшенням Кигвськот мтсько; ради
вiд 20.04.2017 К2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017 К2224/2446.

Суть порушення: Закгнчився термгн дi'i дозволу або скасовано ([1.17.2 "8") Самовтльно встановлений РЗ
(11.17.2 "Б") ;
у зв'язку з пим, нсобхшпо здгйснити демонтаж конструкцй: Реклампа вивгска на будияку (будiвлi),
спорудi;
Примггка (N~ документу): N~ 39457-13 вiд 16,12,2013
У разi невиконання шс) вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вщповшного наказу Управлтния з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськот мгсько)' державног адмгигстрацй) «Про демонтаж рекламних засоб.в».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управл.ння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрешатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй ФОZФОТОФiКСвi€Ю.

Вимогу склав: головний сnецiалiст Марценюк 0,0. tl ~
(ПТБ та пiдпис прашвни ка вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Китвськог мгсько] ради (Кигвськог млськог державног адмпострацл)

Вимогу одержав
(посада, пшзвише. гм:н. по-батьковг, пщпис)

Увага:
Вщтермгнуваиня чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае 6)'П1здiйснений на пiдставi наказу Управл.иня з питань
реЮ1ЗМИ виконавчого органу Кигвськог м.сько; ради (Кигвськог мгсько] державнот адмiнiстрацii), а60 ве виконання ui€i' ВИМОГlI в
зазиачеиий термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та ( не можливим
Знаказами Управлгння 3 питань реклам и виконавчого органу кшвсько] мтськог ради (Кигвськог мтськог державноi адмгнгстраип)
«Про демонтаж реклам них засобтв» та перел-ком РЗ, якi пшлягаю-гь демонтажу можнв озиайоми-гисн на офгшйному веб-сайп
rekla та. kyivcity .gov.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський мгста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, вул. Кирилгвська (Фрунзе), 160 виявлено порушення Типових правил
розмiщення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнегу Мгнгстр.в Украгни вiд
29.12.2003 К22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Китвськот мгськот ради вiд 25.12.2008 К21 0511l 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько)
мгськог ради вiд 22.09.2011 К2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у MiCTi Кисвг, затверджених рiшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04.2017
К2223/2445, Порядку розмгщення вивiсок у мгсп Киев], загвердженого рiшенн:ям Китаськот
мюько] ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446, а саме: розмiщення спешальноц-их) тимчасовоi'(-их)/
сташонарноц-их) конструкцii'(-iй) типуб-ш): Рекпамна вивiска на буяинку (будiвлi), спорудi
Суть порушеиня: Зактнчився термтн дi'i дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовiльно
встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзично] особи-пшприемця, якiй належить:
Фо-п Антонова Неля Вггалйвна
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 14,72 кв. м
Документи, якi були наданi niд час обстеження:

Примгтка (N~ документу): N~ 39457-13 вiд 16,12.2013
Акт niдготував: nровiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ'iвреклам~
--------~----.---;,~--"<;<C;.,..::-~Макаров М.В.

Пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Уnравлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськог ради (Китвськог мтськот державно]
аДМiН~~~«гсе Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/стацюнарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

гкигвськот мк.ько! ДЕРЖАВНО!
АДМIНlСТР АЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк. 36, м.Кшв, 010-14, Call- центр (044) 15-51, Код €ДРПQУ 41348526

ВИМОГА X~ 004526-19
вiд 17.04.2019 р.

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

на iм'я: Фо-п Антонова Неля Вггалйвна

(посада, наймеиування юридичнот особи або фгзичног особи-пщприемця, пртзвище, iм'я, по-батьков.)

Адреса: 03126, м.Кигв, вул. Академгка Бшецького, 20, кв. 32, теЛ.096-730-89-66
(район, вулиця, H~ будинку, контактнии телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнпцньог реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мгнгсгргв Укратни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змiнами i догювненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськог м.сько] ради вiд 25.12.2008
N2 105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 22.09.201 1 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або
Правил розмiщення рекламних засобiв у м.ст: Киев], затверджених рiшенням Кигвськог мгсько) ради
вiд 20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмццення вивiсок у мтсп Кисвг, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.

Суть порушення: Закгнчився терм]н дi"i дозволу або скасовано (n.17.2 "В") Самовшьно встановлений РЗ
(11.17.2 "Б") ;
У зв'язку з цим, необхщно здгйснити демонтаж конструкцй: Рекламна вивгска на будинку (будiвлi),
спорудг;
Примггка (X~документу): X~ 39458-13 вiд 16.12.2013
У разi невиконання цiсi' вимоги у термгн до 13.05.2019 р., конструкцiя буде демонтована комувальним
пшприсмством «Китвреклама. на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мгськог державно"! адмгнгстрацй) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашею.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. I {{e~
(П'Б та пщпис праш вни ка вiддiлу контролю та облтку рекламних засобгв Управлiння 3 питань РСКЛ3МИ виконавчого органу

Кшвсько] мэськог ради (Кигвсько] мгсько] державно] адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада. пшзвише, iм'я. по-батьковi, пщпис)

Увага:
Вшгермгнуваиия чи не эшйсиения демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ МЗ( бути здiйснений 1-13 пiдставi наказу Управлгння 3 питань
реквами викоиавчого органу Кишськог мюьког ради (Кигвськог м.ськог державног алмппсграци), або не виконанив UI€:i' вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актам и в сферi реклами не передбачено та с не можпивим.
3 наказами Управл.ння 3 питань рекнами виконавчого органу Кигвсько! мтсько] ради (Кигвськог мгськог державнот адмлнэстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перегиком РЗ, якi пщлягають демонтажу можнв ознайомитися на офiцiйному веб-сайп
rekJama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 16.04.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Обопонський м.ста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, вул. Кирилгвська (Фрунзе), 160 виявлено порушення Типових правил
розмгщення зовнгшньо) реклами, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених рiшенням Китаськот мгсько) ради вiд 25.12.2008 N21 051/1 051 (iз змгнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого ргшенням Кишськог
мтськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшснням Кигвсько] мтськог ради вш 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисы, затвердженого рiшенням Китвсько]
мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спешальнон -их) тимчасовод -их)/
стацюнарноп-их) конструкцш-зй) типу( -iв): Рекламна вивiска на булинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Закгнчився термтн дii' дозволу або скасовано (п.17.2 "В") Самовiльно
встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзично] особи-гпдприсмця, якiй належить:
ФО-П Антонова Неля Вiталi"iвна
змiСт: _
Площа РЗ: 14,72 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 39458-13 вiд 16.12.2013
Акт пiдготував: провшний 'фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИi'вреклама~

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мгськот ради (Кигвськот MicbKO'j державнот

аДМiН~~~/
~ L.- Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешально]' тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


