
I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсънот РАДИ

гкигаськогмкъко) днгжхвно!
АДМlНIСТРАЦIl)

УПРАВЛlННЯ3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ41348526

ВИМОГА.N"2003945-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "КИIВ-ФАРМАЦIЯ"
(посада, найменування юридично] особи або фтзичног особи-пшприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковт)

Адреса: 01103, м.Китв, ВУ ЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будииск 4, офiс 123
(район, 8УЛIIUЯ,.N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення эовшшньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мппстр.в Украгни вiд 29.12.2003 N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених рiшенням Китаськот мгсько] ради вiд 25.12.2008 N2
105111051 (iз змiнами i доповнеинями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Кигвсько] мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та!або Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгст: Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд
20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого ргшенням
Китаськот мгськог ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Нещдповщшстъ вивтски (11.5.2 роздiлу У) ;
у зв'язку з ЦИМ, необхщно здiйСНIIТII демонтаж конструкцп: Вивгека (iнформацiйна вивтска);
Примпка (N~документу): N~ 28001-1-19 вiд 20.02.2019

у раз: невиконання IIi€! ВИМОГИ протягом 30 (тридцяти) днiв, конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлтиня з питань реклам и виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Китвськог мгськог державног адиппстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управл.ння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй форм] з фотофтксашсю усунених зауважень у
термш до < 03> гравия 2019 р.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. fJ.(3~
(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобiв Управлiння з питань реклам 11 виконавчого органу

Кигвсько] м.ськот ради (Китвськот мюьког державно! адмппстрацп)

Вимогу одержав

(посада, пртзвище, ir..I·Я, по-батьков., пiдпис)

Увага:
8iдтермiнувзвня чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мас бути зшйснений на пшставт наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Кигвськот мгсько] ради (Китвськог мтсько] державнот алм.иютрацп), або не виконання цici' вимоги в
зазначений терм гн, вищевказаними нормативно-иравовими актами в сферi рекпами не передбачено та (не можлиаим .
3 наказами Управшния з питань реклами виконавчого органу Кигвськот мгськот ради (Кигвськог м.ськог державно] адмiнiстрацii')
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перегиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офгшйному веб-сайп:
rеkJзшз. kyivcity .gоv.uз

АКТ обстеження
вiд 11.03.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Оболонський м.ста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, просп. Геротв Сталгнграду, 34 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Каб.нету Мгнютргв Украгни вiд
29.12.2003 N22067 (iз змгнами i доповнениями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Китвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 N21 05111 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Киев], затвердженого ргшенням Китвськот
мгськог ради вiд 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповнеинями), Правил розмпцення
рекламних засобiв у мтсп Киевг, затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмицення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог
мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп-их) тимчасовоз( -их)1
сташонарнон-их) конструкцii"(-iй) типу(-iв): Вивгека (iнформацiйна вивкка)
Суть порушення: Невiдповiднiсть вивiски (п.5.2 роздiлу У)
Найменування юридично: особи або фтзичиог особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "КИIВ-ФАРМАЦIЯ"
Змiст: ~ _
Площа РЗ: 0,56 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (K~ документу): K~ 28001-1-19 вiд 20.02.2019
Акт пiдготував: .9РО_!VДН/!1Йфахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«Китврекламаье

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобiв Управлiння з пигань
реклами виконавчого органу Китвськог мтськог ради (Кнтвськот мтськот державног
адмiнiстра,щ"i)1,. ~
_____ ...:~:::._...:~:...._---'~ZL__ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовот/сгашонарнот коиструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мюькот РАДИ

гкигвськот мгськот двгжхвнот
хдмтнгстехцп,

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик,36, м.Кшв, 0/044, сьн- центр (044) 15-51, Код елнюг 41348526

вимог А Х! 003949-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Пiвденний квартал"
(посада, найменування юридично] особи або фгзичног особи-пщприсмця, прпвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 03148 м. Кигв, вул. Тимофiя Строкача 9, тел.(044) 220-08-80
(район, вупиця, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовнгшньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста Киева, затверджених рпценням Кигвськот мгськог ради вiд 25.12.2008 И2
105111 051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськот ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або Правил
розмпцення рекламних засобiв у мгст: Киев], затверджених рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд
20.04.20 17 И~223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням
Кигвськот мгськот ради вiд 20.04,2017 И2224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
у зв'язку з цим, необхшно здгйснит« демонтаж конструкцй: Тумба, об'смно-просторова конструкшя, що
стопъ окремо;
Примггка (NQ документу): N! 55691-16 вщ 02.11.2016

у рюi невиконання цiс"i вимоги у термгн до 24.04.2019 р., конструкшя буде демонтована комунальним
пiдприемством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мтськог ради (Китвськог мгсько) державног адмiнiстрацii) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацiею.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. C)~C~
(П1Б та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управшння з питань реклами виконавчого органу

Кигвськот млсько] ради (Кигвськот мюькот державно] адмтнгстрацп)

Вимогу одержав

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

Увага:
Вштермгнування ЧИ не здiйснення демонтажу рекламного засо6у, який мае бути здгйснений на гпдстав: наказу Управлiння 3 питань
реклам и 8ИКОН3ВЧОГО органу Кишсько] млсько] ради (Кигвськог м.ськог державно! адмгнютрацп), або не виконання цi€l 8ИМОГИ В

зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не передбачено та е не МОЖЛИВИМ.

3 наказами Управл.ния з питань реклам и виконавчого органу Китаськот мтсько] ради (Китвськог мгськог державнот адмгнюграцл)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелiком РЗ. якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
rekJa ша. kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження

За результатами обстеження територй району Святошинський м.ста Киева, за адресою:
Святошинський р-н, вул. Стешенктв (Строкача Тимофiя) Стм'], 9 вул. Сгм'] Стешенктв, 9
виявлено порушення Типових правил розмпцення зовншшьо) реклам и, затверджених
постановою Кабiнету Мпистргв Украгни вiд 29.12.2003 И22067 (iз змгнами i доповненнями),
Правил благоустрою мгста Киева, эатверджених ргшенням Кигвсько) мгськог ради вiд
25.12.2008 И~ 1 051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення рекпами в м. Кисы,
затвердженого рiшенням Китаськот мгсько] ради вiд 22,09.2011 И2 37/6253 (iз змiнами i
доповненнями), Правил розмiщення рекламних засобiв у мгст] Киев], затверджених ршгенням
Кигвськот мгськог ради вiд 20,04,2017 NQ22312445, Порядку розмiщення вивiсок у мгст! Кисы,
затвердженого ргшенням Китаськот мгськот ради вiд 20.04,2017 NQ224/2446, а саме: розмгщення
спешальнон -их) тимчасовен -их)/ сташонарноп -их) нонструкцп( -гй) типу( -гв): Тумба,
об'смно-просторова конструкшя, що стоггь окремо
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
Найменування юрицичнот особи або фiзично'i особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "Пiвденний квартал"
ЗмiСт: _
Площа РЗ: 24 КВ.М
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примiтка (X~ ДOKYMeHTY):X~ 55691-16 вiд 02.11.2016

Довщка про стан розрахункiв ТОВ "Пiвденний квартал"перед КП «Кигврекяама» по
рахункам-фактурам

Пщпис працiвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськот мгсько] ради (Китвськот мюьког державног
аДМiНiСТР~;Z~

((.,.I(__V"~ Скотська 0.1.
Фото фiксацiя розмiщення спешальиот тимчасовот/сташонарнот консгрукцй:



[1
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китасысот мкъкотРАДИ

гкитвсько] мтськог ДЕРЖАВНОI
АДМIНIСТРАЦli)

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

ВИМОГА X~ 003953-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: Фо-п Князева Юлiя Олександртвна
(посада, найменування юридичноi" особи а60 фгзичног особи-гпдприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 02125, м. Ките, просп. Алiшера Навот, 90, кв. 36, тел.о98-901-91-69
(район, вули ця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньо] реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мгнгстр.в Украгни вiд 29,12,2003 N'Q 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 25,12,2008 N'2
105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмццення реклами в м, Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько] ради вiд 22,09.2011 N'2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та!або Правил
розмiщення реклам них засобiв у м.ст: Киев], загверджених ргшенням Китвськог м.ськот ради вiд
20.04.2017 N'2223/2445, а та кож Порядку розмгщення вивiсок у мтсп Кисы, затвердженого ргшенням
Кигвськог мтсько) ради вiд 20,04,2017 N'2224/2446,
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")
у зв'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкшг: Спешальна рекламна конструкшя 113 фасадi
буцинку (будiвлi);
Примпка (K~документу): К2 64114-17 вщ 31.08.2017

У разi невиконання цi€i" вимоги у термгн до 24.04.2019 р. конструкцiя буде демонтована комунальним
гидприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Китвськог мгсько) державно) адмiнiстрацii) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вуп. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовiй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. О&о7:#/
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рею1ЗМНИХ засобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу

Китвськог млсько] ради (Кишсько] мтсько] державнот адмiнiстрацii)

Вимогу одержав
(посада, прiзвище, iм'я, по-батьковi, пiдпис)

Увага:
8iдтермiнування чи не эшйсиення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйсиений на пшстав: наказу Управлiння з питань
реклами виконавч.аго органу Китвськот мгсько] ради (Кишськог мгсько; державног адм.нгстрашт), або не викоиання ui€i' вимоги в
зазначений термэн. вищевказан им и нормативно-правовими актами в сферт реклам и не передбачено та с не МОЖЛИВИМ.

Знаказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кигвсько] мгсько] ради (Кигвськот мгськот державног адмiнiстрацii")
«Про демонтаж реклам них засобiв» та перетиком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
rekJa та. kyivcity.gov. ua 

АКТ обетеження

За результатами обстеження територй району Дарницький мгста Киева, за адресою:
ДаРНИЦЬЮ1Й р-н, вул. Олени Пчшки, 8 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньот реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003
N22067 (iз змгнами i доповнениями), Правил благоустрою мгста Киева, загверджених ргшенням
Китвськот м.сько) ради вiд 25,12,2008 К21051/1 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку
розмiщення реклами в м. Кисы, затвердженого рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 22,09,2011
N'2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у мюг] Киев],
затверджених ргшенням Кишськот мгськот ради вiд 20,04,2017 N2223/2445, Порядку
розмпцення вивiсок у мгст: Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог мгськог ради вiд
20,04,2017 N'2224/2446, а еаме: розмпцення спешальнои -их) тимчассвои -их)/ сташонарнон -их)
конструкшц-тй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя на фасадi будияку (будiвлi)
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")

Найменування юридичног особи або фiзично'i особи-пшприемця, якiй належить:
Фо-п Князева Юлiя Олександрiвна
Змiст: _
Площа РЗ: 8,33 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примгтка (К2 документу): К2 64114-17 вiд 31.08.2017

Довтдка про стан розрахункiв ФО-П Князева Юлiя Олександрiвна перед КП
«Китвреклама» по рахункам-фак стурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облтку реклам них засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвськот мтськот ради (Китвськог мгськот державно'i
адмiнiстрацit),:/.:)~""'../?__________и__- _C"__":~--'::.L..._.Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спецiально'i тимчнсовот/сташонарнот конструкцй:



[1]
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мтсько! РАДИ

гкишськог мгськот двгжхвно!
AДMIН ICTP АЦII)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36. м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код €дрпо.v41348526

ВИМОГА X~ 003952-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "чоп-чоп УКРАIИА"
(посада, иайменувания юридично] особи або фгзичнот особи-пшприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 61052, Харкгвська обл., мтсто Хяркгв, ВУЛИЦЯ КОЦАРСЬКА, буяинок 3
(район, вулиця, M~ будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою
Кабтнету Мппстргв Украгни вiд 29.] 2.2003 И2 2067 (iз змiнами i доповнеинями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених ргшенням Кигвсько) м.сько] ради вiд 25.12.2008 И2
1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмццення реклами в м. Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 22,09,2011 И2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або Правил
розмгшения рекламних засобiв у мгсп Киев], затверлжених рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд
20.04.20 17 И~22312445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгсг: Киевi, затвердженого ргшенням
Кигвсько] м .ськог ради вiд 20.04,2017 И2224/2446,
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
у зн'язку з цим, необхшно зшйсиити демонтаж конструкцй: Спешальна реклампа консгрукшя, що
розмицустъся пщ кутом до фасаду будияку (будiвлi);
Примггкя (N~ документ)'): N~ 65652-18 вiд 22.01.2018

у разi невиконання цiсi' вимоги У термгн до 24.04.2019 р., консгрукшя буде демонтована комунальним
гпдприсмством «Кигвреклама: на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мтськог державног ацмппстраци) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлтння з питань реклам и (01044, М.КиУв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О, 1. Q {?LO"f!!
(П!Б та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управл.ння 3 питань реклам и виконавчого органу

Кигвськот м.сько! ради (Кигвськог мтсько] державнот адмппстрацп)

Вимогу одержав

(посада, пргзвище, iм'я, по-батьковт, пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не зшйснеиня демонтажу рекламного засобу, якнй мае бути здiйснений на пшсгавг наказу Управлiння з ПИТЗНЬ

реклам и виконавчого органу Кигвськог м гс ькш ради (Кигвсько] мюькот державног адмгнтсграцп), або не виконання uici" вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами В сферi реклам и не передбачено та е не МОЖЛИВИМ.

3 наказами Управлгння з питань рекпами виконавчого органу Кигвсько! MicbKOi' ради (Кигвсько] мтсько] державног адмтнютраци)
«Про демонтаж рекламних засобгв» та перельком РЗ. якi гидлягають демонтажу можна ознайомитися на офппйному ве6-сайтi:
геklаша.kуivсitу.gоv.Ш1

АКТ обстеження

За результатами обстеження геритори району Голоспеський мгста Киева, за адресою:
Голоспеський р-н, вул. Антоновича (Горького), 48 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовишлньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд
29.12,2003 И22067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених р.шенням Кигвськот мгсько) ради вiд 25.12,2008 И~ 1 051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисв., затвердженого рiшенням Кигвсько)
мгсько) ради вiд 22.09.20 11 И~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
рекламних засобiв у мгст! Кисв., затверджених ргшенням Кигвсько] мгсько) ради вiд 20,04.2017
И~223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Кисвг, затвердженого ргшенням Кигвсько)
мгськот ради вiд 20.04.20 17 N~224/2446, а саме: розмiщення спешальнон -их) тимчасовоц -их)/
сташонарноц-их) конструкцi'i(-iй) типу(-iв): Спешальна рекламна конструкшя, ЩО

розмiщу€Ться пiд кутом до фасаду будияку (будiвлi)
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
Найменування юридичног особи або фгзичнот особи-гпдприсмця, якiй належить:
ТОВ "чоп-чоп YKPAIHA"
Змiст: __~~~ _
Площа РЗ: 0,98 кв. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): Х2 65652-18 вiд 22.01.2018

Довщка про стан розрахункгв ТОВ "чоп-чоп YKPAIHA" перед КП «Китвреклама» по
рахункам-фактурам

Пщпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськог мтськот ради (Китвськог мтськог державног
адмiнiстра~i1)~/~,.L)
________ -=V:....__L-__..•~__.=-__ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спешальног тимчасовот/сгашснарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

гкитвсъкот мтськот ДЕРЖАВНО.
АДМIНIСТРАЦIi)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЪ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, .111.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код слню» 41348526

ВИМОГА К!! 003948-19
вiд 03.04.2019 р.

Складена: головним епецiалiетом Скотсысою Ольгою Iванiвною
(посада, прiзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005"
(посада, найменування юридичног особи або фгзичнот особи-пшпрнсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01103, м.Китв, ВУЛИЦЯ КlКВЩЗЕ, буцинок 26
(район, вулиця, N. будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньог реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 N~
105111 051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмицення реклами в м. Кисвг, затвердженого
рiшенням Китвсько) мтсько] ради вiд 22.09.20 II N~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або Правил
розмiщення рекламних засобiв у мгст! Киев], затверджених рiшенням Кигвськог мтськог ради вiд
20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмiщення вивiсок у м.сп Киев], затвердженого рiшенням
Китвськот мтсько] ради вiд 20,04,2017 N2224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")
у зв'нзку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкцй: Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), спорудi;
Примггка (K~документу): K~ 55280-16 вiд 23.08.2016

у разi невиконання цiE:i' вимоги у терм!н до 24,04.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунальним
гидпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з пигань реклами виконавчого органу
Китаськот мтськог ради (Китвськог мтсько) державног адмппстрацп) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклами (О 1 044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м, Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовгй форм: з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. О&ц
(ПIБ та пщпис працiвникз вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу

Кигвськог мюько] ради (Кигвськог мэсько] державнот адмiнiстрацii)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм'я, по-батьков., пiдпис)

Увага:
Вiдтермiнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який Ma€ бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китвсько] мюьког ради (Китвськот мтськог державнот адмiнiстраuii"), збо не виконання цiсj' 8ИМОГИ в
зазначений термлн, вищевказаними норматнвно-правовими актами в сфер: рекпами не передбачеио та с не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклами виконавчого органу Кишсько! мтсько] ради (Кигвськог мэсько] державног адмiнiстрацii")
«Про демонтаж реклам них засобтв» та перелисом РЗ, як: пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
rekla ша. kyivcity. gov. ua

АКТ обстеження

За результатами обстеженпя геритори району Печерський мгста КИЕва, за адресою:
Печерський р-н, бульв. Лесi Укратнки, 19/16 виявлено порушення Типових пра.вил
розмпцення зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мцпсгрш У крагни вiд
29.12,2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста Киева,
за:гверджених рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 25,12.2008 N2 1051/1 051 (iз змiнами i
доповиеннями), Порядку розмпцення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням Кигвськог
мтсько] ради вiд 22.09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмццення
рекламних засобiв у м.ст! Киев], загверджених рiшенням Китвськог мгськот ради вiд 20.04,2017
N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого рiшенням Китаськот
мгсько) ради вiд 20,04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спецiально'i(-их) тимчасово'i(-их)/
стацiонарно'i(-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "€")
Найменування юридичног особи або фiзично'i особн-гпдприсмця, якгй належить:
ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005"
Змiст: _
Площа РЗ: 1,4 КВ.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 55280-16 вiд 23.08.2016

Довщка про стан розрахункгв ПРИВАТНЕ ШДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005" перед
КП «Китвреклама» по рахункам-фактурам

Пщпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгсько] ради (Китвськог мтськот державног
адмiнiСТ}J1t:J,.ti1i:

е/ L:;:"~ Скотська0.1.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй;



1]
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтсько! РАДИ

гкитвськог мюькот двгжхвно]
АДМIНlСТР AЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Ктв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код СДР170У 41348526

ВИМОГ А K~ 003947-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005"
(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-тпдприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 01103, м.Китв, ВУЛИЦЯ КIКВIДЗЕ, будииск 26
(район, вупиця, N2 будинку, контактний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнпцньо; реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мгн.стр!в Украгни вiд 29,12,2003 NQ 2067 (iз змiнами i доповненнями). Правил благоустрою
мгста Киша, затверджених рiшенням Кигвсько) мгськот ради вщ 25,12,2008 NQ
1051/1051 (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Киевг, затвердженого
рiшенням Кигвськог мгсько] ради вiд 22,09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповнеинями), та!або Правил
розмiщення реклам них засобiв у мгсп Киев], затверджених ргшенням Китаськот мгсько) ради вiд
20,04,2017 NQ223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у м.ст: Кисы, затвердженого рiшенням
Китвсько) м.сько] ради вiд 20,04,2017 NQ224/2446,
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
у зв'язку з цим, необхiдно зшйснити демонтаж конструкшт: Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), споруди
Примггка (N! документу): N! 56169-17 вiд 09.02.2017

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 24,04,2019 р. конструкшя буде демонтована комувальним
пщприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мтськог ради (Китвськог мгськог державног адмiнiстрацii,) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомнти Управптння з питань реклам и (О 1 044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м, Китв, Бори-ив узвiз, 8 тел, 481-47-18) в писъмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу скпав: головний спецiалiст Скотська О. 1. O(?~~
(ПIБ та гидвис прашвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобгв Управлiння 3 питань реквами виконавчого органу

Кигвсько! мтсько] ради (Китвськот мюько; державно! адмгигстрацй)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм'я, по-батьковг, пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який M3€ бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питаиь
реклами виконавчого органу Китвсько] мтсько] ради (Китвськог мгськот державно] ацмгнютрацй), або не виконання ui€l" вимоги в
зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi рекпам и Ile передбачено та с не МОЖЛИВИМ,

Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Кигвськот мтськог ради (Кигвськог мтсько] державнот адмiнiстрацii')
«Про Демонтаж реклам них засобiв» та перелiком РЗ, якi 11 iдля гають демонтажу можна ознайомитися 'ш офгшйному веб-сайп.
геklаша. kyi,'city.gov. из

АКТ обстеження

За результатами обстеження геритори району Печерський мгста Киева, за адресою:
Печерський р-н, вул, Хрещатик, 13 виявлено порушення Типсвих правил розмiщення
зовнпцньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29,12,2003
NQ2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням
Кигвсько) мгсько] ради вiд 25,12,2008 N21 05111051 (iз змтнами i доповненнями), Порядку
розмiщення реклам и в м, Кисв], затвердженого рiшенням Кигвськот мтськог ради вiд 22,09,2011
N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення реклам них засобiв у мгст] Киев],
затверджених рiшенням Кигвсько) мгсько) ради вiд 20,04,2017 N2223/2445, Порядку
розмiщення вивiсок у мгст: Кисы, загвердженого рiшенням Киi'вськоi' мгськог ради вiд
20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмiщення спецiально'i( -их) тимчасовоi'( -их)1 стацiонарно'i( -их)
конструкцii'(-iй) типу(-iв): Кронштейн иа фасадi будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборговаиостi бiльше нiж 2 мicяцi (п.17.2 "С")
Найменування юридичнот особи або фтзичног особи-гцдприсмця, якiй належить:
ПРИВА ТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005"
зМiСт: _
Площа РЗ: 0,805 КВ.М

Документи, якi були напан] пiд час обстеження:

Примггка (K~ документу): K~ 56169-17 вiд 09.02.2017

Довщка про стан розрахункгв ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО "СКРИНЬКА - 2005" перед
КП «Китвреклама» по рахункам-фактурам

Пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськот мгськот державнот
адмiнiст~

UL~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмiщення сиешальнот тимчасовот/сгашонарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! мтськог РАДИ

гкитвськот мгськот ды-жхнно!
АДМJНIСТРАцli)

УПРАВЛlННЯЗ ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044, сьн- центр (044) 15-51, Код елтог 41348526

ВИМОГА К! 003946-19
вiд 03.04.2019 р.

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

на iм'я: фо-п Комашко Олександр Леонiдович
(посада, найменування юридично] особи або фтзичног особи-пшприемця, пртзвище, iм'я, по-батъков.)

Адреса: 12201, Житомирська область, м. Радомишль, вул. Борщапвська, 4
(район, ВУЛИЦЯ, N~ будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньо] реклам и, затверджених постановою
Каб.нету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змгнами i лоповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених ргшенням Кигвсько) мгськог ради вiд 25.12.2008 NQ
] 051/1 051 (iз змгнами i цоповненнями), Порядку розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого
рiшенням Кигвськот мгськот ради вш 22.09.2011 N2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або Правил
розмпцення реклам них засобiв у мтст: Кисвг, затверджених ргшенням Кигвськот мгськог ради вiд
20.04.2017 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгст! Кисы, затвердженого рiшенням
Кигвськог мгськог ради вiд 20,04,2017 N2224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
у зв'Я1КУ 1 цим, необхтдно зшйснити демонтаж конструкшт: Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), спорудi;
Примггка (X~ документу): K~ 56243·17 вiд 24.02.2017

у разi певиконання цi"i' ВИМОП1 у термгн до 24.04.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
гидприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кигвськог мгськог державно: адмгнгстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазчачених порушень повшомити Управлгння з питаиь реклами (О 1 044, м.Ки.в, вул, Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофтксашсю.

Вимогу склав: головний сnецiалiст Скотська О. 1. a{!~
(ПIБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклам и виконавчого органу

Китвськог мтськог ради (Кигвськог млсько] державно! адмгнтстраци)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм'я, по-батьковi, пiдпис)

Увага:
Вщтермгнування чи не здгйснення демонтажу реЮ1ЗМНОГО засобу, який мае бути здiйснсний на пiдставi наказу Управлiння з питань
рекпами виконавчого органу Кигвсько] м.ськог ради (Кнгвськог Micf.KOi· державног адмгнгстрацп), або не виконання uici" вимоги в
зазначений термтн, вишенказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не псредбачено та е не можливим.
3 наказами Управлтння з пигаиь рекпами виконавчого органу Кигвсько] мюько] ради (Кигвсько) млсько] державно! адмтнгстрацп)
«Про демонтаж реклам них засобтв» та перепгком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi:
геklаrnа.kуivсity.gоv.uа

АКТ обстеження
вiд

За результатами обстеження геритори району Печерський м.ста Киева, за адресою:
Печерський р-н, вул. Хрещатик, 13 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнгшньот реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.12.2003
N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста Киева, затверджених ргшенням
Кигвсько) мгсько) ради вiд 25.12,2008 N21 05]/1 051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку
розмпцення реклами в м. Киев], затвердженого рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 22.09.2011
N2 37/6253 (iз змгнами i доповвеннями), Правил розмiщення реклам них засобiв у мгст! Кисы,
затверджених рiшенням Китвськот мтсько) ради вiд 20.04.2017 NQ223/2445, Порядку
розмпцення вивiсок у мюг: Киев], затвердженого рiшенням Кигвсько] мгсько) ради вш
20.04.2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальноп-их) тимчасовон-ихт/ сташонарноц-их)
конструкцi"i(-iй) типу(-iв): Кронштейн на фасадi будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
Найменування юридичног особи або фгзичнот особи-гпдприсмця, якiй належить:
ФО-П Комашко Олександр Леонiдович
Змiст: _
Площа РЗ: 1,596 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (Х2 документу): Х2 56243-17 вiд 24.02.2017

Довщка про стан розрахунктв фо-п Комашко Олександр Леонiдович перед КЛ
«Китвреклама» по рахункам-фактурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мгсько] ради (Китвськог MicbKo'iдержавно,
адмiнiст~~

~ ~ Скотська 0.1.
Фото фiксацiя розмпцення спешальнот тимчасовопсгашонарнот конструкцй:



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот мтськог РАДИ

гкигвськот мгсько] дкгжхвно]
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, ,Н. Кшв, 01044, Ca/l- центр (044) 15-51, Код СДР170У 41348526

ВИМОГ АХ!! 003951-19
вiд 03_04_2019 р.

Складена: головним спецiалiстом СкотсысоюОльгою Iванiвною
(посада, пргзвище, iм'я та по-батьков: особи, яка склада€: 8ИМОГУ)

на iм'я: ТОВ "чоп-чоп УКРАIИА"
(посада, найменування юридичио! особи або фгзичног особи-гпдприемця, пргзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 61052, Харктвська обл., мтсто Харк!в, ВУЛИЦЯ КОЦАРСЬКА, будииск 3
(район, вулиця, N2 будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення эовнтшньот реклам и, затверджених постановою
Кабiнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.\2.2003 .N2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.\2.2008 .N2
\ 0511\05\ (iз змiнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклам и в м. Кисы, затвердженого
рiшенням Кигвськот мгсько; ради вiд 22.09.20 \1 .N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил
розмiщення реклам них засобiв у мгст! Кисы, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько) ради вiд
20.04.20 \7 N2223/2445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мтсп Киев], затвердженого рiшенням
Китаськот мгськот ради вiд 20.04.20 \7 .N2224/2446.
Суть порушення: Заборгованосп бiльше шж 2 мiсяцi (п_17.2 "€");
у зв'язку 3 цим, необхшно зшйснити лемоитаж конструкцй: Спешальна реклампа конструкшя, що
розмшгуетъся Iliд кутом до фасаду бупинку (будiвлi);
Прнмггка (N2 документу): N2 65653-18 вiд 22.01_2018

у разi невиконання цiс"1 вимоги у термгн до 24.04.2019 р., конструкцiя буде демонтована комупальним
пшпригмством «Ки.вреклама» на пшставт вiдповiдного наказу Управлтння з питань реклам и виконавчого органу
Китвськот мгськог ради (Китвськог мгськог державно) адм гигстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначеннх порушень повщомити Управлiння з питань рекламп (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофiксацi€ю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Скотська О. 1. Q8:ae#
(ПIБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управшния з пигаиь реклам и виконавчого органу

Китаськот мтськот ради (Китвськог мгсько] пержавног адмппстрацй)

Вимогу одержав

(посада, прiзвище, iм'я, по-батьковi, пiдпис)

Увага:
8iдтермiнувзння ч и не зшйснеиня демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути здгйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвськог млськог ради (Кигвськог мюько] державно! адмгнютрацп), або не викоиання ui€i" вимоги в
зазначений термлн, вишевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та с не можливим.
3 наказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Китвсько) мгсько] ради (Кигвсько! млськог державног апмтнютрацй)
«Про демонтаж рекламних засобiв» та перелисом РЗ, якi гпдпягаютъ демонтажу можна ознайомигися на офiцiйному веб-сайп:
,·eklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження

За результатами обстеження тернтори району Шевченкгвський мгста Киева, за адресою:
Шевченкгвський Р-Н, вул. Михайлгвська, 13 виявлено порушення Типових правил
розмгшення зовнгшньот реклам и, затверджених поста новою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд
29.\2.2003 .N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста Киева,
затверджених рiшенням Китвськог мтсько) ради вiд 25.12.2008 .N2\ 051/\05\ (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмiщення реклами в М. Киев], затвердженого ргшенням Китвськог
мгсько) ради вiд 22.09.201\ .N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмiщення
реклам них засобiв у мтст: Киев], затверджених рiшенням Кигвсько] мгсько] ради вш 20.04.20\7
.N2223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мтст! Кисы, затвердженого рiшенням Китвськог
мтськог ради вiд 20.04.2017 .N2224/2446, а саме: розмiщення спецiально"i( -их) тимчасовец -их)/
стацiонарно"i(-их) конструкцi'i(-iй) типу(-iв): Спецiальна рекламна конструкшя, що
розмiщусться пiд кутом до фасаду будинку (будiвлi)
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
Найменування юридичнот особи або фгзичног особи-пшприемця, якiй належить:
ТОВ "чоп-чоп YKPAIHA"
ЗмiСт: ~----------------------------------------------------------------
Площа РЗ: 0,98 "в. м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (N2 документу): Х2 65653-18 вiд 22.01.2018

Довшка про стан розрахунктв ТОВ "чоп-чоп УКРАIИА" перед КП «Китвреклама» по
рахун"ам-фа"турам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з пигань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мтсько] державног
аДМiНiСТРа)tЦ~
_____ I.U:....:._.'~С:...:'-~с.....=:..:..,,;,L--Скотська 0.1.

Фото фгксашя розмiщення спешаяьнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



[1]
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько! мтськог РАДИ

гкигвськот мтськот ДЕРЖАВНО]
АДМIНIСТР АЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик. 36, м.Кшв, 01044, Call- центр (044) 15-51, Код (;ДР170У41348526

ВИМОГА.N'2003950-19
вiд 03.04.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Скотською Ольгою lванiвною
(посада, пртзвише, iм~я та по-батьковi особи, яка складз€ вимогу)

на iм'я: СПД Тищенко Микола Миколайович
(посада, иайменування юридично] особи або фгзичноэ особи-гидприемця, прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Адреса: 830] 1, Донецька обл., М. Донецьк, вул. Погодiна, буд. 20, кв. 1, тел.0675029380
(район, вупиця N. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовнгшньот реклами, затверджених постановою
Кабiнету Мппстргв Украгни вiд 29.12.2003 NQ 2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою
м.ста КИЕ:ва, затверджених ргшенням Кигвськот м.ськот ради вiд 25.12.2008 NQ 1051/1 051 (iз змiнами i
доповненнями), Порядку розмпцення реклами в м, Киевг, затвердженого рiшенням Кигвськог мгськог
ради вiд 22.09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та/або Правил розмiщення рекламних
засобiв у мгст! Кисы, затверджених рiшенням Китвськот мгськот ради вiд 20,04,2017 NQ223/2445, а
також Порядку розмпцення вивiсок у мгст: Кисвг, затвердженого ргшенням Кигвськог мгсько) ради вiд
20,04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Заборгованостi бiльшс нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С");
у зв'язку з цим, необхшно зшйснити демонтаж конструкцп: Рекламна вивiска 113 будияку (будiвлi), споруди
Примпка (N2 документу): N2 50624-15 вiд 03.09.2015

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 24.04.2019 р., конструкцiя буде демонтована комунадьним
гпдприсмством «Кигвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китвськог мтськот ради (Кигвськот мгськог лержавног адмгн.страцп) «Про демонтаж реклам них засобiв».
Про усунення зазначених порушень повщомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-(8) в письмовгй формi з фотофiксацiсю.

Вимогу склав: головний спешалют Скотська о. 1. ({e~
(llТБ та пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлгння 3 питань реклам и виконавчого органу

Кигвськот мтськот ради (Кигвськог мгсько] державно! апмтнютраци)

Вимогу одержав

(посада, пртзвище, iм'я, по-батьковi, пiдлис)

Увага:
Вшлермгиування чи не зшйснсиня демонтажу рекламного засобу, ЯКНЙ мае БУП1 зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питаю.
реклами еиконавчого органу Кигвськог мтсько] ради (Кигвсько] мтськог державнот адмгнютрацп), або не виконання цiе::i' вимоги в
эазиачений термгн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклами не лередбачено та с не можливим.
3 наказами Управлгння з питань реклам и виконавчого органу Кигвськог мгськот ради (Кигвськог мюьког державнот адмiнiстрацii")
«Про демонтаж рекламних засобтвэ та перелiком Р3. якi пщлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi:
rckla ша. kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження

За результатами обстеження територп району Печерський мгста Киева, за адресою:
Печерський Р-Н, вул. Велика Василькгвська (Червоноармгйська), 25 виявлено порушення
Типових правил розмгщення зовншгньог реклами, затверлжених постановою Кабтиету
Мгнгстргв Украгни вiд 29.12,2003 N22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою
мтста КИЕ:ва, затверджених рiшенням Кигвськот мгськог ради вiд 25,12.2008 N2105 Ll1051 (iз
змгнами i доповненнями), Порядку розмiщення реклами в м, Кисы, затвердженого рiшенням
Кигвсько) мгськог ради вiд 22.09,2011 NQ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Пра.вил
розмпцення реклам них засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Китвськот мтськот ради
вiд 20.04.2017 NQ223/2445, Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисвг, затвердженого рiшенням
Китвсько) м.ськот ради вiд 20.04,2017 NQ224/2446, а саме: розмiщення спецiально'i(-их)
тимчасовоп-ихэ/ стацiонарноi'(-их) конструкцп(-гй) типу(-iв): Реклвмна вивтска на буяинку
(будiвлi), спорудi
Суть порушення: Заборгованостi бiльше нiж 2 мiсяцi (п.17.2 "С")
Найменування юридичног особи або фтзичног особи-гцдприсмця, якiй належить:
СПД Тищенко Микола Миколайович
змiст: _
Площа РЗ: 0,9728 кв.м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (К2 документу): К2 50624-15 вiд 03.09.2015

Довiдка про стан розрахункiв СПД Тищенко Микола Миколайович перед КП
«Китвреклама» по рахункам-фактурам

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Китаськот мтськот ради (Китвськог мгсько] державног
адмiнiстp.a,цW: /)и~ Скотська 0.1.

Фото фiксацiя розмпцення спешальнот тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


