
m
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсько! мтськот РАДИ

пситвськот мгсько! ДЕРЖАВНО!
AДMIHICTPАЦII)

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

ВИМ ОГ А Х2 009063-19
вщ 19.09.2019 р.

Складена: головним спецiалiстом Максименко А.Ю.
(посада, прiзвище, iм'я та по-батькоы особи, яка складас вимогу)

на iм'я: Товариетво зобмеженою вiдповiдальнiстю "Алего"

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

Адреса: 03194 м. Китв, просп. л.курбаса, 19/11, тел.331-20-79
(район, вулиця, И2 будинку, контакгнийтелефон)

щодо усунення порушень Типових правил розмiщення эовнланьог реЮ1аМИ, затверджених постановою Кабгнету Мiиiстрiв Укратни
вiд 29.12.2003 И, 2067, Правил благоустрою мюта Киева, затверджених рiшенням Кигвськот мгсько! ради вiд 25.12.2008 И2
1051/1 051, Правил розмiщення реклам них засобiв у мгсп Кисы, затверджених рiшенням Кишськог мтськог ради вiд 20.04.2017
И,22312445, Порядку розмiщення вивiсок у мэсп Кисаг, затвердженого рiшенням Кизвсько] мтськог ради вiд 20.04.2017 И2224/2446,
Порядку розмiщення эовнгшньо] реклам и в мтсп Кисы, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Китвськот мтськог ради
(Китвськот мюько] державно] адмiнiстрацii) вiд 05.02.2019 N!! 207, заресстрованого в Головному територiальному ynравлiннi юстицп
у MiCTi Киев! 25.02.2019 р. за N2 34/2211, Порядку погодження розмпцення реклами на транспортi комувальног власностi
територгальнот громади мгста Киева, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Китаськот мюько] ради (Китвськот мтсько]
державног адмлнютрацп) вiд 05.02.2019 N2 207, заресстрованого в Головному територiальному управлiннi юстицй у мтсп Кисы
25.02.2019 р. за и. 34/2212, якi зафiксованi в Aктi обстежения, що додаеться.

Суть порушення: Закiнчився термгн дi"i доз волу i не був продовжений або дозвiл було анульовано (п.3.3.2
роздiлу 11[) Самовшьно встановлений РЗ (п.3.3.1 роздiлу Ш) ;
У зв'язку з цим, необхiдно эшйсниги демонтаж коиструкцп: Щит, що стоггъ окремо (суцiльний);
Примггка (N2 документу): N2 28718-11-П-l вiд 07.11.2011

у разi невиконання цi€i' вимоги у термгн до 10.10,2019 р., конструкшя буде дсмонтована комунавьним
гилприемством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклам и виконавчого органу
Кигвськот мгськог ради (Китвськог мтськот державног адмiнiстрацii') «Про демонтаж реклам них засобiв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел, 481-47-18) в письмовiй форм: з фотофтксашсю.

Вимогу склав: головний спецiалiст Максименко А.Ю'--...I~'::":"'---'~=~~ _
(ПIБ та гпдпис працгвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами виконавчого органу

Кигвськот мюько) ради (Кигвськог мгськог державно) адмiнiстрацii")

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

Увага:
Вiдтермiнування ч и не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який М3Е: бути здiйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Кигвсько] мюьког ради (Китвсько] мтськог державног адеиюстрацл), або не виконання ui€i" вимоги в
зазначений термгн, внщеаказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбаченота е не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Кигвськог мгсько; ради (Кывсько; мгсько! державног адмппстрацп)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перелiком РЗ, якi пiдлягаютьдемонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama,kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вiд 12.09.2019 р.

За результатами обстеження територй району Днiпровський мгста Киева, за адресою: Днгпровський р-н,
просп. Юрiя Гагаргна, 16 виявлено порушення Типових правил розмнцення зовнiшньоi' реклами,
затверджених постановою Кабiнету Мгнгстртв Украгни вiд 29.12.2003 N~ 2067, Правил благоустрою мтста
Киева, затверджених ргшенням Китвськог мтськог ради вiд 25.12.2008 N2 105111051, Правил розмiщення
реклам них засобiв у мгсп Кисвг, затверджених рiшенням Китвськог мгськот ради вiд 20.04,2017
N~223/2445, Порядку розмццення вивтсок у мгсп Киев], затвердженого ргшенням Китаськот мтськог ради
вiд 20.04.20 17 N~ 224/2446, Порядку розмпцення зовнтшньо) реклами в мгсп Кисвг, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi мгськот ради (Киiвськоi' мтськог державно) адмiнiстрацii)
вiд 05.02.2019 NQ 207, заресстрованого в Головному територгальному управлiннi юстицй у мюп Киев!
25.02.2019 р. за N2 34/2211, Порядку погодження розмццення реклам и на транспорп комупальног
власностi територгальнот громали мтста Киева, затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Кигвськог мтськог ради (Кигвськог мгськот державног адмiнiстрацii') вiд 05.02.2019 N2 207, заресстрованого
в Головному територгальному управлiннi юстицп у мгсп Киев: 25.02,2019 р. за N2 34/2212, а саме:
розмiщення спешальноп-их) тимчасовоп-ихз/ стацiонарноi'(-их) конструкшн-гй) типу(-iв): Щит, що
стоггь окремо (сушльний)
Суть порушення: Закгнчився термгн дi"i дозволу i не був продовжений або дозвiл було анульовано
(п.3.3.2 роздiлу 111) Самовшьно встановлений РЗ (п.3.3.1 роздiлу Ш)
Змiст:~~ _
Площа: 36 кв. м
Наявнiсть приладiв освiтлення: _

(внутрпцнс, зовнiшн€ або вщсутнс)
Документи, як] були наданi шд час обстеження: _

Примггки:
07.11.2011

вiдN2 28718-11-П-l

Акт пiдготував:
«Китвреклама»:

(зауваження до рекламного засобу: зовнiшнiй вигляд, технiчний стан тощо)
ий фахiвець вiддiлу обстежения та облтку реклам них засобiв КП

-------....._-'i~,L--Островська М.С.

Пiдпис прашвника вiддiлу контролю та облгку рекламних засобiв Управлiння з питань реклами
виконавчого органу Китаськот мтськог ради (Кигвськот мгськот державног ацмппстрацп):

~ Максименко А.Ю.
Фото фiксацiя розмiщення спецiально"i тимчасовот/сташонарнот конструкцй:


