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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИ!ВСЬКО! мтськог РАДИ

гкигвськот мгськот ДЕРЖАВНО!
АДМ 1 НI СТР АЦй)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатнк, 36 .. м.Кийз. 010-14. Ca/l- центр (0-14) 15-51, Код t:ДРПО.У -113-18526

ВИМОГА Х!! 005426-19
вiд 03.06.2019 р.

Складена: головним спешалютом Мапценюк 0.0.
(ТЮС3.1а, пртзвише, iм'я та по-батьков: особи, яка складас вимогу)

на iм'я: ТОВ "Альянс Холдинг"

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

Адреса: 03680, м. Китв, вул. М.Грiнченка, буд. 4, тел.450-61-28
(район, ВУЛНЦЯ, N!..! будинку, контакгний телефон)

щодо усунсння порушень ТI111013ИХ правил розмпцспня зовнгшпьо) реклами, затверджепих
постановою Кабшсту Мгнгстргв Украгни вш 29.12.2003 лr~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою м.ста Киева, затверджених ргшенням Кигвсько; мгськог ради ыд 25.12.2008
лr~ 1051/1 051 (iз змгнами i доповиениями), Порядку розмпцення реклами в м, Киев], затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськог ради вгд 22,09,2011 лr~ 37/6253 (iз змгнами i доповиеннями), та/або
Правил розмпцения рекламних засобгв у мгсп Кисв]. загверджеиих ргшенням Кишськот мгсько] ради
вш 20,04,20 17 лr~22312445, а та кож Порядку розьишення вивiсок у мгсп Кисвг, затвердженого
ргшенням Китвськот мгсько] ради Bill 20,04,2017 лr2224/2446,

Суть порушення: Самошльно встановлепий РЗ (п.17.2 "Б") ;
У зв'язку 3 цим , необхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Банер, панпо "а фасадi булияку (будiвлi)
та/або бушвельних ришгуваниях;
Примггка (N~ документу): N~ 105682С вiд 29,05.2019

у разi невиконання цiсi' вимоги у термгн до 25.06.2019 р., конструкцiя буде демоитована комунальним
пшприемством «Кигвреклама» на пшсгав: вiдповiдиого наказу Управшипя з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кшвськог мгськог державног адмiнiстрацiУ) «Про демонтаж рекламних засобгв». / j
Про усунення зазначених порушень повшомити Управпгння з питань рекламп (01044, М.КиУв, вул. Хре/щтvfI" 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофгксашсю,

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(ПIБ та гидлис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засо6iв Управлгння з питань реклами в

Ки шсько] i\'licbKO"' ради (Кигвсько] мтсько] лержавног адмiнiстраuii)

Вимогу одержав
(посада. пргзвише, iм'я, по-батьковг, пшпис]

Увага:
Вштермгнування чи не эшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ маг бути зшйснений НЗ пiдставi наказу Управлiння з питань
реклани виконавчого органу Кигвськог мюько] ради (Кигвсько] мгськог державног ацмппстрацп), або не в 1-1 конаин Я ui€i' вимоги в
зазначений термлн, вишевкаэаними нормативно-правовиыи актами в сфер: реклами не передбачено та € не можливим.
3 наказами Управл-иня 1 питаль рекламп виконавчого органу Китвськог ьпськог ради (Кизвськог '\liCbKOi' державног адьпиютрацн)
«Про всьюнтаж рекламних засобтв» та псрсшком РЗ, якi пщпягаютъ демонтажу можна ознайомитися на офппйному всб-сайп:
reklama.kyivcit)'.gov.lla

АКТ обстеження
вiд 29.05.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Солом'янський мгста Киева, за адресою:
Солом'янський р-н, просп. Комарова, 42 виявлено порушення Типових правил розмгщення
зовнгшньог реклам и, затверджених поста новою Кабгнегу Мгнгстргв Украгни вiд 29,12,2003
лr~2067 (iз змгнами i логювненнями), Правил благоустрою м.ста Киева, затверджених
ргшенням Кигвськог мтсько] ради Bill 25,12,2008 лr21 051/1 051 (iз змгнами i доповненнями),
Лорядку розмпцення рекнами в м, Кисвг, затвердженого ргшенням Китвськот мгсько] ради ыд
22,09,2011 лr~ 37/6253 (iз змгнами i цоповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
MiCTi Кисвг, затверджених ргшенням Китвськот мгсько] ради Bill 20.04.2017 лr2223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у мтсг: Киевi, затвердженого ргшенням Кигвськог мгсько) ради
вш 20.04,20 17 лr~224/2446, а саме: розмицення спешальноп -их) тимчасово\(-их)/
сташонарнон-их) конструкцщ-гй) типуг-гв): Банер, панно на фасадi булинку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваннях
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фгзичног особи-гпдприемця, якгй належить:
ТОВ "Альянс Холдинг"
Змiст:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _
Площа РЗ: 8 КВ.М

Документи, як] були надан] пiд час обстеження:

Примггка (N~ документу): N~ 105682С вiд 29.05.2019
Акт пшготував: провщний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв КП
«КИ'I~

t Майзус М.Ю.

Птдпис працгвникв вi-здiл), контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння 3 питань
гану Китаськот мгсько] ради (Китвськот мгськог державно)

Фото фiксацiя розмпцення спешальнот тимчасовот/сташонарног конструкцй:
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мгськот РАДИ

гкигвськог мтськот дкгжхвно]
АДМlНIСТРАЩI)

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 010-14, сьн : центр (044) 15-51, кьг €ДРПО.У41348526

вимогх м 005428-19
вiд 03.06.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Альянс Холдинг"

(посада, иайменуванчя юридичнот особи або фгзичиог особи-пшприемця, пргзвише, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 03680, м. Ки'jв, вул. М.Грiнченка, буд. 4, тел.450-61-28
(район, вули ця, N!! будинку, контакгний телефон)

шодо усунення порушень Типових правил розмпцення зовигшньо] реклам и, затверджених
постановою Кабгнегу Мгнгстр!в У крагни вiд 29.12.2003 H~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених ргшенням Китвськог мгськог ради вiд 25.12.2008
H~ 105] /1 051 (iз змгиами i лоповненнями), Порядку розмпцення рекнами в м. Кисвг, загвердженого
рiшенням Кишсько] мгсько) ради вiд 22.09.20 1I H~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), та!або
Правил розмпцення реклам них засобiв у мгсг! Кисы, затверджених ргшенням Китвсько] мгсько] ради
вiд 20.04.20 17 H~223/2445, а та кож Порядку розмгшення вивiсок у м.ст: Кисы, затвердженого
р.шенням Китвськот мгсько) ради вiд 20.04.2017 NQ224/2446.
Суть порушепня: Самовтльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, нсобхгдио здгйснитп демонтаж конструкшт: Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi)
та/або будшельних риштуваннях;
Примггка (N~ документу): N~ 105684C вiд 29.05.2019

у разi невиконання цi€i· вимоги у термгн до 25.06.2019 р., конструкцiя буде демонтована комувальним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Китвськог м.ськог державног адмппстрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлгння з питань реклами (01044, м.Китв, вул. Хрещат/к, 3н,
або 04070, М. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовтй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. ьтл НШIЧ
(ПIБ та пiдлис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлтння 3 питань реклами вию

Ки.вськог мюько! ради (Кигвськог мгсько; державно} адмiнiстрацiУ)

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

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйсиення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйсиеиий на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами ви конавчого органу Кигвсько] мтськог ради (Кигвськог мэськог державно! ацм.нютрацл), або не виконамня uif:'j ВИМОГИ В

эазиачеивй термгн, вишевкаэаиими иормативио-правовими актами в сферi реклами не передбачено та с не можпивим
3 наказами Управшнии з пигаш, реклани виконавчого органу Кигвськог м.ськог ради (Кшвськот мюько! державног адмiнiстраui"i)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелисом РЗ, якi пiдлягають демонтажу моясна оэнайомитися на офiцiйному веб-сайтт:
геklаmа.kуivсity.gо\'.ш\

АКТ обетеження
вiд 29.05.2019 р.

За рсзультатами обстеження геригори району Солом'янський м.ста Киева, за адресою:
Солом'ЯНСЬКИЙ р-н, просп. Комарова, 42 виявлено порушення Типових правил розм.шення
зовнпцньот реклами, затверджених постаповою Кабгнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003
H~2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, э атверджених
рiшенням Китвсько] мтськог ради вiд 25.12.2008 H~ 1 051/1 051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м. Кисвг, затвердженого ргшенням Китвськот мгсько: ради вiд
22.09.2011 H~ 37/6253 (iз змгнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
м.ст: Кисвг, затвердженнх рiшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 Н2223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у мгст! Кисы, затвердженого ргшенням Кишсько) мтсько] ради
BIД 20.04.20 17 H~224/2446, а саме: розмпцення спешальнои-их) тимчасовон-их),'
стацюнарноп-их) конструкцп'(чй) типуг-гв): Банер, панно на фасадi будинку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваннях
СУТЬ порушення: Самовiльно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фтзично) особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "Альянс Холдинг"
Змiст: _
Площа РЗ: 8 кв.м
Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 документу): К2 105684С вiд 29.05.2019
Акт пiдготував: провiдний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«КИ~»:
-____:Z~=-~,4J.L._Майзус М.Ю.

Пщпис iлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiн ня з питань
органу Кигвськот мгськот ради (Кигвсько) мтськог державнот

[А'АА/Н/l/YI Марценюк0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спецгальнот тимчасовот/сташонарнот коиструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськог мтсько! РАДИ

гкигвсько) мгськот ДЕРЖАВНОl
хдмшютгхшт,

УПРАВЛIННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, О/ОН, Ca/l- центр (044) /5-5/, Код елпюг .//348526

ВИМОГА X~ 005429-19
вiд 03.06.2019 р.

Складеиа: головним епецiалiетом Мапценюк 0.0.
(посада, пртзвище, iм'я та по-батьков. особи, яка склалас вимогу)

на iм'я: ТОВ "Альянс Холдинг"

(посада. найменування юридичног особи або фтзично) особи-пщприемця, пргзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 03680, м.Кигв, вул. М.Грiнченка, буд. 4, тел.450-61-28
(район, вулиця, N~ буцинку, контакгний телефон)

ЩОДО усупення порушепь Типових правил розмццення зовнгшньог реклам и, затверджених
постановою Кабгнету Мги.стргв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, эатверджених рiшенням Кишськот мгськот ради вiд 25.12.2008
N~ 1051/1051 (iз змгнами i доповнениями), Порядку розмпцення реклами в м, Кисвг, затвердженого
ргшепням Кигвсько; мгсько) ради вiд 22,09,2011 N~ 37/6253 (iз зьпнами i догювненнями), та/або
Правил розмгшеиия рекламних засобiв у мгсп Кисвг, затверджених рiшенням Китвськот мтсько] ради
вiд 20.04.20 17 N~223/2445, а також Порядку розмпцення вив.сок у мгст: Киевi, затвердженого
ргшенням Кигвськог мгськот ради вiд 20.04.2017 N2224/2446.
Суть порушення: Самовшьно всгановлений РЗ (п.17.2 "Б");
у зв'язку з Ц\\М, нсобхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Банер, папно .13 фасадi булияку (будiвлi)
та/або бушвельних риштуваннях;
Примггка (N~ документу): N~ 'О5685С вiд 29.05.2019

у разi невиконання Llici' вимоги у терм!н до 25.06.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
пщприсмством «Кигврсклама» на пiдставi вшповшного наказу Управлгння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвсько) мгськог ради (Китвськог мтськог державног алмгнтстрашг) «Про демонтаж рекламних засобiв».
Про усунення зазначених порушень повшомити Управлгиня з питань рекнами (01044, м.Кигв, вул. ХрещаТfo~, 3
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0.
(nlБ та пщпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобтв Управшипя з питаиь реклам и ВИКО

Кигвсько! мтськог ради (Кигесько) мюьког державног адмпистрацп)

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

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, ЯКИЙ мае бути зшйснений "'3 щдстав: наказу Управгиння з питань
реклам и виконавчого органу K,ti"BCbKoi' ьпсько! ради (Кшвськог мзсько! державно'! адмлистрацп), або ~Ie викснанив ui(i" ВИМОГВ в
зазначений термгн, вишевказаними нормативно-правовими 31СГЭми В сферi рекламп не передбачено та (не можливим
3 наказами Управлзиия '3 гигтапь реклам 11 виконавчого органу Кигвсько] мтськог ради (Китвсько] ьпськот лержавног адм.иютрвип)
«Про дсмонтаж рекламних засобтв» та перегиком РЗ, ЯК! пшлягаюгъ демонтажу можна ознайомигися на офппйному всб-сайп:
,-еklаП1,а.kуivсity.gО\'_Шl

АКТ обстеження
вiд 29.05.2019 р.

За результатами обстеження територй району Солом'янський мгста Киева, за адресою:
Солом'янський р-и, просп. Комарова, 42 виявлено порушення Типсвих правил розмццення
зовшшньот реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мгнгстргв Укратни вiд 29.12.2003
N~2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою м.ста Киева, затверджених
ргшенням Китвсько; м.сько] ради вiд 25.12,2008 N21 051/1 05\ (iз змiнами i доповненнями),
Порядку розмццення реклам и в м. Кисв., загвердженого ргшенням Кигвсько) мгсько) ради вiд
22.09.2011 N~ 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
мгст: Кисвг, затверджених ргшенням Кигвсько) мгсько] ради вiд 20.04.2017 N2223/2445,
ПОРЯДКУ розмпцення вивiсок у мгст] Киевi, затвердженого ргшенням Китвськот мгсько) ради
вiд 20,04.20 17 N~224/2446, а саме: розмпцення спешальноп -их) тим часовой -их)/
сгацюнарнон-их) конструкцй(нй) типу(-iв): Банер, панно иа фасадi буяинку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваинях
Суть порушення: Самовiльно встановлений РЗ (n.17.2 "Б")
Найменування юридичнот особи або фгзичног особи-гпдприсмця, якгй належить:
ТОВ "Альянс Холдинг"
Змiст:~~~ _
Площа РЗ: 8 кв. м
Докумеити, як] були наданi пiд час обстеження:

Примика (Х2 документу): Х2 105685C вiд 29.05.2019
провщний фахiвець вiддiлу обстеження та облгку рекламних засобiв I{ПАкт пiдготував:

«I{и~а»:
.J Майзус М.Ю.

Пшпис прашвника iлу контролю та облiку рекламних засобiв Уnравлiння з питань
органу Кгпвсько] мгськот ради (Кигвсько) MicbKO'j пержавног

/#U/f/tllf Марценюк 0.0.

Фото фiксацiя розмiщення спешальнет тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвсько! М]СЬКО' РАДИ

(КИIВСЬКОI мгськот двежхвнот
АДМIНIСТР AЦII)

УПРАВЛlННЯ з ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кше, 0104-1, Call- центр (044) 15-51, Код СДРПQУ -11348526

ВИМОГА К!! 005430-19
вiд 03.06.2019 р.

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

на iм'я: ТОВ "Альянс Холдинг"

(посада, иайменуваиня юрипичног особи або фгзично] особи-гилприсмця, прiзвище, iм'я, по-батъковт)

Адреса: 03680, 1\1. Кшв, вул. М.Грiнчен"а, буд. 4, тел.450-61-28
(район, вулиця, H~ будинку, коитакгний телефон)

шодо усунення порушень Типових правил розмiщення зовншгньот реклами, затверджених
постановою Каб.нету Мппстр!в Укратни вш 29,12,2003 N~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мтста Киева, звтверджених ргшенням Кигвсько) мтсько) ради шд 25,12,2008
N~ 105111 051 (i1 змiнами i доповненнями), Порядку розмпцения реклам и в м, Киев], затвердженого
ргшенням Кгпвсько; м.сько) ради вiд 22,09,2011 N~ 37/6253 (iз змшами i доповненннми), та/або
Правил розмицення рекламних засобiв у м.сп Киевг, затверджених ргшенням Кигвськот мгсько] ради
вiд 20,0-1,20 17 N~22312445, а також Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Киев], затвердженого
ргшенпям Китвськог м.ськот ради вiд 20,04,20 17 N~224/2446,
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б");
У зв'язку з цим, нсобхтлпо здгйспити демонтаж конструкцй: Банер, панно на фасадi буяинку (будiвлi)
та/або будтвельних риштуваннях;
Примггка (X~ документу): N~ 105686C вiд 29.05,2019

у разi невиконання цiсi' вимоги У термтн до 25.06.2019 р. конструкшя буде дсмонтована комунальним
пщпригмством «Кигвреклама» на пiдставi вшповщного наказу Управлiння з питань реквами виконавчого органу
Кигвськог мгськог ради (Кигвськог мтськог державног алмгнютрацп) «Про демонтаж рекламних засобгв».
Про усунсння зазначених порушень повшомити Управлiння з питань реклани (01044, М.Ки'''В, вул. Хрещатих, 3",
або 04070, м, Ки'''В, Боричгв узвiз, 8 тел. 481-47-18) В письмовгй форм: з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марценюк 0.0. U..,1IflЛllI{
(ПIБ та гпдпис прашвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобiв Управлiння з питань реклам и викон

КIlУВСЬКО"! ьиськог ради (Кигвсько] мтськог державно] адмппстрацп)

Вимогу одержав
(посада. гпнзвище. .м'ч, по-батьковг, гпдпис)

Увага:
Вштермгиування чи не зшйснеиня демонтажу рекламного засобу, який мае бути зд.йсиений 113 гпдстав! наказу Управлiння з питан ь
реклами виконавчого органу Киi"вськоi" мгськог ради (Кигвськог ьпсько] державнот адмипстрацл), або не виконання Hici' вимоги в
зазиачеиий гермгн, аищевказаними нормативно-правовими актам" в сферi рекламп НС передбачено та с не можливим.
3 наказами Управгиння з питпиь рекламп виконавчого органу Китвсько] мгсько] рапн (Китвськог эпськог державно! адмгнтстрацп)
«Про псмонтаж рекламних засобгв» та перел-ком РЗ, якл пшлягаютъ демонтажу можна ознайомигися на офiцiНllOМУ веб-сайп
,"cklalt1:I.kyivcif)'.go\'.ua

АКТ обетеження
вiд 29.05.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Солом'янський м.ста Киева, за адресою:
Солом'янський Р-Н, просп. Комарова, 42 виявлено порушення Типсвих правил розмгщення
зовнгшньог реклам и, затверджених постановою Кабiнету Мпистр!в Украгни вш 29,12,2003
N~2067 (iз змгнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, з атверджених
ргшенням Китвськог мгськог ради вiд 25,12,2008 N~ 1 051/1051 (iз змгнами i доповненнями),
Порядку розмпцення реклам и в м, Киев], затвердженого ргшенням Кигвськог мгськог ради вiд
22,09,2011 N2 37/6253 (iз змiнами i доповненнями), Правил розмгщення рекламних засобiв у
мгст! Киев], затверджених рiшенням Китвськог мгськог ради BiJl 20,04,20 17 N~223/2445,
Порядку розмпцення вивкок у мгсп Кисв], затвердженого ргшенням Кигвськот мтсько) ради
вiд 20,04,2017 N2224/2446, а саме: розмпцення спешальнон-их) тимчасовоц-ихз/
сташоиарнон-их) конструкцш-гй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi будияку (будiвлi) та/або
бушвельних риштуваннях
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичиот особи або фгзичнот особи-гпдприсмця, якiй належить:
ТОВ "Альянс Холдинг"
Змiст: _
Площа РЗ: 5 "В.М

Документи, як] були наданi пiд час обстеження:

Примггка (К2 До"умеНТУ):К2 105686С вiд 29.05.2019
Акт пiдготував: провшний фахiвець вiддiлу обстеження та облтку рекламних засобiв КП
«Китвреклама»:

~ Майзус М.ю.

Пшпис прашвника вiддiлу контролю та облнсу рекламних засобiв Управлiння з питань
ргану Китвськот мтськот ради (Китвськот мтськог державнот

Фото фтксашя розмiщення спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:



~
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН кигвськот мтськот РАДИ

гкишськог мгсъкот ДЕРЖАВНО)
АДМIНIСТРАЦIl)

УПРАВЛIННЯ 3 ПИТАНЬ РЕКЛАМИ
вул. Хрещатик, 36, м.Кшв, 01044. Сай=центр (044) 15-51, Код t:ДРГIOУ413-18526

ВИМОГ А К2 005427-19
вiд 03.06.2019 р.

Складена: головним спешалютом Мапценюк 0.0.
(посада, пртзвише, jJ\'I'я та по-батьков: особи, яка СКЛЗДЗЕ вимогу)

на iм'я: ТОВ "Альянс Холдинг"

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

Адреса: 03680, м. Китв, вул. М.Грiнчеllка, буд. 4, тел.450-61-28
(район, вулиця, N~ будинку, коитакгний телефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмгшення зовнгшиьо) рекпами, затверджених
постановою Кабiнету Мгнгстргв Украгни вiд 29.12.2003 И~ 2067 (iз змiнами i доповненнями), Правил
благоустрою мгста Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мтсько] ради вiд 25.12.2008
И~ 1051/1051 (iз змiнами i поповненнями}, Порядку розмiщення реклами в м. Кисы, затверцженого
ргшенням Кигвськог мгсько: ради вш 22.09.2011 И2 37/6253 (iз змгнами i цоповненнями), та/або
Правил розмпцення рекламних засобш у MiCTi Киев], загверджених рiшенням Китаськот мгськог ради
вш 20.04.20 17 И~223/2445, а гакож Порядку розмццення вив.сок у мгст! Киев], затвердженого
рiшенням Кишськог мгськог ради вiд 20.04.2017 И2224/2446.
Суть порушсння: Самовiльно встановлений РЗ (11.17.2 "Б");
У зв'нзку з цим, нсобхшно зшйснити демонтаж конструкцй: Банер, панно на фасадi будинку (6удiвлi)
та/або будгвельних риштуваннях;
Примiтка (N~ документу): N~ 105683С вiд 29.05.2019

у разi невиконання цi€'i вимоги у термгн до 25.06.2019 р., конструкшя буде демонтована комувальним
гпдпригмством «Кигвреклама» lIа пiдставi вщповшного наказу Управлiння з питань рекнами викоиавчого органу
Китвськог мгськог ради (Кигвсько) мгськог державног адмгнгстраци) «Про демонтаж реклам них засобгв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань рекл'У"И (0)'р44, м.Китв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Кигв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовгй формi з ф9,lfофi

Вимогу склав: головний спецiалicт Марценюк 0.0 . ..,)H-Н;~~~~79h"":f~/-fjУr:........_-----------
(1115 та пщпис працгвника вiддiлу контролю та облiку реклам них 3

Китаськот ьпсько] ради (Китвськог мюь

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

Увага:
Вщтермтиування Чlf не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здгйснений на пшставт наказу Управлiння з питаиь
реклам и виконавчого органу Кигвсько] мюьког ради (KI1i'BCbKO"j I\licbKOi' державног адмiнiстрацii"), або не виконання ujci вимог-и В
зазиачеиий термш, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реквами не передбачено та е не МОЖЛИВИМ"

Знаказами Управшиня з гип-ань рекламп виконавчого органу Кигвсько! хиськог ради (Кигвсько] мюько] державног адмгшстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перел-ком РЗ, як: пшлнгаютъ демонтажу можна ознайомитися на офтшйному веб-сайп:
rсklаша.kуivсity.gО\I.uа

АКТ обстеження
вiд 03.06.2019 р.

За результатами обстеження геритори району Солом'янський м.ста Киева, за адресою:
Солом'янський р-н, проси. Комарова, 42 виявлено порушення Типових правил розмпцення
зовнпцньо) реклам и, затверджених постановою Кабгнету Мгнтстргв Украгни вiд 29.12.2003
И22067 (iз змiнами i доповненнями), Правил благоустрою мгста Киева, затверджених
рiшенням Кигвськот мгськот ради вiд 25.12.2008 И~ 1 051/1 051 (iз змгнами i лоповненнями),
Порядку розмiщення реклам и в м. Кисы, загвердженого ргшенням Китвськот мгськог ради вiд
22.09.2011 N2 37/6253 (iз змшами i лоповиеннями), Правил розмпцення рекламних засобiв у
мгст! Киев], затверджених ргшенням Китвськог мгсько] ради вiд 20.04.2017 NQ223/2445,
Порядку розмпцення вивкои у мгсп Кисвг, затвердженого ргшенням Китвсько] мгсько] ради
вiд 20.04.20 17 И~224/2446, а саме: розмi щення спешальнон -их) тим часовои -их)/
сташоиарноп-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Банер, панно на фасадi буяинку (будiвлi) та/або
будiвельних риштуваннях
Суть порушення: Самовшьно встановлений РЗ (п.17.2 "Б")
Найменування юридичног особи або фтзичног особи-гпдприемця, якiй належить:
ТОВ "Альянс Холдинг"
Змiст: _
Площа РЗ: 8 КВ.М

Документи, якi були наданi пiд час обстежеиия:

Примггка (К2 докуменгук тб 105683C вiд 29.05.2019
А"" пiдготував: провщний фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП
«КИ"i~:

(. ., Майзус М.Ю.

Пiдпис працiвника контролю та облiку рекламних засобiв Управлтння з питань
гану Китаськот мгськот ради (Кигвськот мтськот лержавног

Фото фiксацiя розмицеиня спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


