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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мюькот РАДИ

гкигвськог мюькот ДЕРЖАВНОI
АДМ IН [СТР АЦЩ

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк, 36, м. Кшв. 010-14, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПОУ 41348526

ВИМОГА NQ 005275-19
вiд 23.05.2019 р.

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

на iм'я: ФО-П Березка Дмитро [горович

(посада, наймснування юридичног ос0611 або фгзично] особи-пшприсмця, пртзвище, iм'я, по-батъкоы)

Адреса: 04210, м. Кигв, просп. Герогв Сталтнграду, 8-а, кв. 39
(район, вупиця, N!! будинку, контакгний телефон)

щодо усунепня порушень Типсвих правил розмпцення зовн.шньо] реклами, затверджених
постановою Кабшету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 И2 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськот мгсько] ради вiд 25.12.2008
И2 1051/1 051 (iз змгнами i доповненнями), Порядку розмпцеиня реклам и в м. Кисы, затвердженого
ргшеиням Китвсько; мгськог ради вiд 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), та/або
Правил розмицсння рекламних засобгв у мтсп Кисы, затверджених ргшенням Кишськог мгсько) ради
вiд 20.04.2017 И2223/2445, а та кож Порядку розьишення вивiсок у мгст! Кисы, затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04.20 17 И~224/2446.
Суть порушсння: Самовшьно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У зв'изку з цим, необхщно зшйснити дсмонтаж конструкцй: Тумба, що сгоггь окремо;
Примгтка (N2 документу): N2 105073С вiд 21.05.2019

у разi невиконання ui(i' вимоги у гермгн до 13.06.2019 р., конструкшя буде цемонтована комунальним
пшприсмством «Китвреклама. на пiдставi вшповшного наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Китвськог мгськог державног адмппстрацп) «Про демонтаж реклам них засобiв».
Про усунення зазчачених порушень повiдомити Управшина з питань реклами (01044, м.Китв, вул. :>WеLl.lJ1ТИК, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з фотофгксашгю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та пшпис прашвника вiддiлу контролю та облтку рекламних засо6iв Управлгння з ПНТ3НЬ рекп

Киэаськог мгсько] ради (Кигвськог мгсько] державног алм.н.страцл)

Вимогу одержав
(посада. пшзвише. iм'я. по-батъков., гидпис)

Увага:
Вштсрмгнування '111 не зшйсиення демонтажу реЮ13МНОГО засобу, який маг бути зд.йсисний на пшстаы наказу Управлтння з питань
рекламп викоипвчого органу Кигвськог MicbKOi" раП11 (Кишськог ьпськог пержавног алмпистрацл), або не виконання uifj" вимоги В
эаэначений герхии, вишсвказаними нормативно-правовими актами в сферi рекламп не псрелбачеио та с не можливим
3 наказами Управлшня з питаиь рекламн викоиавчого органу Китвськог ьиськог ради (k.lli"KCbKOi" мгсько]' пержавпот ацмгнгсграцп)
«Про демонтаж рекламних засобгвь та перелисом РЗ_ як: пщлягають демонтажу МОЖ";] озиайомнтися 113 офипйному веб-сайп:
геklаПlа.kуivсitу.gО".Шl

АКТ обетеження
вiд 21.05.2019 р.

За результатами сбстеження геритори району Оболонський мгста Киева, за адресою:
Оболонський р-н, Оболонська набережна, 11 виявлено порушення Типових правил
розмпцення зовнпцньот реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгн.стргв Укратни вiд
29.12.2003 И~2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева,
затверджених ргшенням Кигвсько) мгськот ради вiд 25.12.2008 И~ 1 05111 051 (iз змгнами i
лоповненнями), Порядку розмпцення реклам и в м. Киев], затвердженого рiшенням Китвсько)
мгсько) ради вiд 22.09.2011 И~ 37/6253 (iз змгнами i доповиеннями), Правил розмгщення
рекламних засобiв у мтст: Киевг, затверджених ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд 20.04.2017
И~22312445, Порядку розмпцення вивiсок у м.ст: Киев], затвердженого ргшенням Китвсько)
мгськог ради вiд 20.04.20 17 И~224/2446, а саме: розмпцення спец.альнон-их) тимчасовон-ихз/
сташонарнок-их) конструкцi'i(-iй) типу(-iв): Тумба, що стопь окремо
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юриличнот особи або ф.зично) особи-гпдприемця, якiй належить:
Фо-п Березка Дмитро Iгорович
Змiст: _
Площа РЗ: 4 кв. м
Документи, якi були наданi пiд час обстеження:

Примггка (K~ ДOKYMeHTy):K~ 105073С вiд 21.05.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв кп
«f:(И'iвреклам~
---~~=--_·-~--р:'<---l''7Lаякаров М.В.

Пщпис працгвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiн ня з питань
органу Китаськот мгськот ради (Китвськот мтськот державнот

I f!IIh'/ША..'Л Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмгщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот коисгрукцй:


