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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвсъкот MICbKOi РАДИ

гкитвсько] мтськотДЕРЖАВНОi
AДMIHICTP АЦII)

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

ВИМОГА К! 002434-20
Biд 20.05.2020 р.

Складена: головним спецiалiстомМарценюк 0.0.
(посада, пргзвище, [м ~ Я та по-батьковi особи, яка склада€' вимогу)

на iм'я: ТОВ "Видавничий дiм "Кручi Днiпра"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-пщприсмця, прiзвище, iм'я, по-батьковг)

Адреса: 01103, м. KlliB, вул. Кiквiдзе, 18-а, тел.044 2071301
(район, вулиця, N. будинку, контакгний телефон)

щодо усунення порушень Типсвих правил розмицення зовницньо] реклами, затверджених постановою Кабiнету Мцпстртв Украши
вiд 29.12.2003 N. 2067, Правил благоустрою мюта Киева, затверджених рiшеиням Киiвськоi мюьког ради вiд 25.12.2008 N.
1051/1051, Правил розмiщення рекламних засобiв у MiCTi Ки€вi, затверджених рiшенням Киiвськоi мюько; ради вiд 20.04.2017
N2223/2445, Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисвт, затвердженого рiшенням Киiвськоi мюько! ради вiд 20.04.2017 N.224/2446,
Порядку розмнцення зовнтшньот реклами в мтсп Киевт, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Китвськог мтсько! ради
(Китвсько! мтсько! державно] адмiиiстрauii) вiд 05.02.2019 N, 207, заресстрованого в Головному територiальному управлiннi
юстицй у мюп Киев: 25.02.2019 р. за N~ 34/2211, Порядку погодження розмццення реклам и на транспорп комунально] власноси
територтальног громади мiстз Киева, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Китаськот мтсько] ради (Кигвсько] мтсько)
державнот адмiиiстрацii) вiд 05.02.2019 N!! 207, зареестрованого в Головному теригортальному управлiннi юстицй у MicTi Киев]
25.02.2019 р. заN, 34/2212, якi зафiксоваиi в Акт; обстеження, шо додаеться.
Суть порушення: Самовшьно встановленийРЗ (п.3.3.1 роздiлу 111);
У зв'ЯЗКУз цим, необхiдно зшйсииги демонтаж конструкцй:Рекламка виыска на будиику (будiвлi), спорудi;
Примггка (К! документу]: К! 55196-16 вщ 05.08.2016

У разi невиконання цi(i' вимоги у термгндо 10.06.2020р., конструкшя буде демонтована комунальним
пшприсмством «Китвреклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Китаськотмюьког ради (Китвськогмтськогдержавногадмiнiстрацii')«Про демонтаж рекламних засобтв»,
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклами (01044, м.Китв,вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв,Боричiв узвiз, 8 тел. 481-47-18) в письмовiй формi з фотофгксацню.

Вимогу склав: головний спецiалiст Марцензек0.0.

(ПIБ та пшпис прашвника вiддiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань реклh.МйВиконав"{ого органу
Китвсько] мтсько]' ради (Китвсько) мюьког державно. адмiнiстрацii")

Вимогу одержав

(посада, пргзвище, iм'я~ по-батьковг, пiдлис)

Увага:
8iдтермiнування чи не зшйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути зшйснений на пiдставi наказу Управлiння з питань
реклами виконавчого органу Кигвсько] мюьког ради (Кювсько! мтсько]державног адмписграцн), або не виконання ui€. вимоги В

зазначений термгн, вищевказаними нормативно-правовини актами в сферi рекпами liе передбачено та с не МОЖЛИВИМ.

Знаказами Управлiння э питань реклами виконавчого органу Китвсько] мтськог ради (Китвсько] мтськог державнот адмпистрацп)
«Про демонтаж реклам них засобгв» та перелiком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайтi:
геklаmа.kуivсitу.gоv.uа

АКТ обстеження
вщ 19.05.2020 р.

За результатами обстеження геригори району Подшьський мтстаКиева, за адресою: Подшьськ
вул. Щекавицька, 30/39 , оф. 19 виявлено порушення Типових правил розмпцення зовнтшньог1
затверджених постановою Кабшету МнпстртвУкршни вiд 29.12.2003 N~ 2067, Правил благоустр
Киева, затверджених рiшенням Китвськогмтськогради вiд 25.12.2008 N2 1051/1051, Правилрозм:
рекламних засобiв у мтсп Кисвг,затверджених рiшенням Кигвськогмтськогради вщ 20.04.2017 .N
Порядку розмiщення вивiсок у мгсп Кисвг,затвердженого рцценням Китаськотмтськогради вiд 2
N2 224/2446, Порядку розмiщення зовнпцньотреклами в мтсп Кисы, затвердженого розпоряджен
виконавчого органу Китвськогмгсько!ради (Кишськогмтськотдержавногадмiнiстрацi'i)вiд 05.02,
207, заресстрованого в Головномутеритортаяьномууправлiннi юстицй у мюп Киев: 25.02.2019 l
34/2211, Порядку погодження розмiщення реклами на транспортi комувальног власностi геритор
громади мтстаКиева, затвердженогорозпорядженням виконавчого органу КитвськогMicbKOIрадт
(Кишсько] мтсько!державногадмiнiстрацii')вiд 05.02.2019 N2 207, заресстрованого в Головному
територгальному управлiннi юстицпу мгст!Кисв]25.02.2019 р. за N2 34/2212, а саме: розмiщення
спешальнон-их) тимчасово'i(-их)/сташонарноп-их) конструкцi'i(-iй)типу(-iв): Рекламна вивiсю
будинку(будiвлi), спорудi
Суть порушення:СамовiльновстановленийРЗ (п.3.3.1 роздiлу 111)
ЗМiст: _
Площа: 6,15 кв.м
Наявиiсть приладiв освгглеНIIЯ: -т--г-'

(внугртшнс, зовнiшн€ або
Документи, якi були надан] пiд час обстежеиня: _

Прнмгтки:К! 55196-16 вiд 05.08.2016
(зауваження до рекламного засобу: зовнiшнiй вигяяд, 1'(

9.0~iДНIIЙфахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобiв КП

iя розмiщення спецiальноi тимчасовоi/стацiонарноi конструкц

••



I
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН китвськот MIChKOi РАДИ

гкитвськог мкъкот двгжхвно]
хдмппсттхцш

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

ВИМОГ А Х!! 002433-20
вiд 20.05.2020 р.

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

на iм'я: ТОВ "Видавничий дiм "Кручi Днiпра"

(посада, найменування юридичног особи або фгзичног особи-пшприсмця, пргзвище, тм "я, по-батъковт)

Адреса: 01103, М. Киiв, вул. Кiквiдзе, 18-а, тел.044 20713 01
(район, ВУЛИЦЯ, N,будинку, контакгний телефон)

ЩОДО усунення порушень Тилових правил розмiщення зовнтшньо] реклами, ззтверджених постановою Кабiнету Мппстртв Украiни
вiд 29.12.2003 N,2067, Правил благоустрою мтста Киева, затверджених рiшенням Китаськот мюьког ради вщ 25.12.2008 N,
1051/1051, Правил розмпцення рекламних засобгв у мтсп Кисвт, затверджених рцценням Киiвськоi мгсько] ради ыд 20.04.2017
Х,223/2445, Порядку розмнцення ВИВ;СОК у мтсп Кисвт, затвердженого рпценням Киiвськоi мтсько! ради вщ 20.04.2017 N,224/2446,
Порядку розмiщення зовнiшньоi" реклам и в Micтi Киевт, затвердженого розгюрядженням викснавчого органу Кигвськог мтськог ради
(Киiвськоi млськот державно; адмгн.страцп) вщ 05.02.2019Х, 207, заресстрованого в Головному тернтортальному управшннт
юстицй у мтсп Киев: 25.02.2019 р. за N2 34/2211, Порядку погодження розмiщення реклами на транспортi комунальног власностi
територтапьног громади мзсга Киева, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Кигвсько] мзсько] ради (Кигвськог мтськот
державног адмтнютрашг) вщ 05.02.2019 N2 207. зареестрованого в Головному гериторзальному улравлiннi юстицп у мтсп Кисы
2;.02.2019 р, за.N"2 34/2212, як; зафгксованг в Актi обстеження, що додаеться.
Суп. порушення: Самовiльно встановленнй РЗ (п.3.3.1 роздiлу 111) ;
У зв'язку з цим, необхiдно здiйснитн демонтаж конструкши Реклам на вивтска на буяинку (будiвлi), спорудi;
Примпка (.N~ документу): J'1! 55195-16 вщ 05.08.2016

у разi невиконання цi€i" вимоги У термгн до 10.06.2020 р., конструкцiя буде демонтована комунальиим
пщприсмством «Кигврсклама» на пiдставi вiдповiдного наказу Управлiння з питань реклами виконавчого органу
Кишськог мтськог ради (Киi"вськоi мтськог державног адмiнiстрацii") «Про демонтаж реклам них засобтв».
Про усунення зазначених порушень повiдомити Управлiння з питань реклам и (01044, м.Кигв, вул. Хрещатик, 36,
або 04070, м. Китв, Боричiв узвiз, 8 тел. 481·47-18) в письмовтй формi з фотофгксашсю.

Вимогу склав: головнийспецiалiст Марценюк0.0. ~/
WVj

(ПIБ та пiдпис працiвника вiддiлу контролю та облiку реклам них засобiв Улравлiння злитань реклам и виконавчого органу
Кизвськог мюько] ради (Китвськог мюько] державнот адмпнстраци)

Вимогу одержав

(посада, пргзвище, iм~я, по-батьковт, пiдлис)

Увага:
Вщтермгнування чи не здiйснення демонтажу рекламного засобу, який мае бути здiйенений на пщстав: наказу Управлiння з питань
реклам и виконавчого органу Китвсько] мюьког ради (Китвсько] мтськог державнот адмипстрацп), або не виконання uiE:i" вимоги в
зазначений термтн, вищевказаними нормативно-правовими актами в сферi реклам и не передбачено та Е не можливим.
Знаказами Управлiння з питань реклам и виконавчого органу Кигвсько] мтськог ради (Кигвськот мгськот державног адмiнiстрацiI)
«Про демонтаж рекламних засобтв» та перельком РЗ, якi пiдлягають демонтажу можна ознайомитися на офiцiйному веб-сайп:
reklama.kyivcity.gov.ua

АКТ обстеження
вщ 19.05.2020 р.

За результатами обстеження територй району Пошльський мгста Киева, за адресою: Подiльсы
вул. Щекавицька, 30/39, оф. 19 виявлено порушення Типових правил розмiщення зовнппньог
затверджених постановою Кабiиету Мтнютртв Укратни вiд 29.12.2003.N"2 2067, Правил благоустр
Киева, затверджених рiшенням Китвськот мгськог ради вiд 25.12.2008.N"2 105111 051, Правил розм
реклам них засобiв у мтсп Кисвт, затверджених рiшенням Китвськог мтськот ради вiд 20.04.2017 ]1
Порядку розмпцення вивiсок у мгсп Кисвт, затверлжсного рiшенням Китвськог мтсько] ради втд ;
К2 224/2446, Порядку розмiщення зовнiшньоi реклам и в мтсп Кисвг, загверджсного розпоряджст
виконавчого органу Китвськог мгськог ради (Китвськог мтськог державног адмiнiстрацii) вiд 05.02
207, заресстрованого в Головному територiальному управлiннi юстицй у мгсп Киев] 25.02.20191
34/2211, Порядку погодження розмiщення реквами на транспортi комувальног власностi терито]
громади мюта Кисва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Китаськот мтськог рад
(Китвськог мтсько] державног адмтнютрацй) вiд 05.02.2019 N2 207, зареестрованого в Головному
територiальному управлiннi юстицй у мтсп Кисы 25.02.2019 р. за N2 34/2212, а саме: розмиценю
спешальноп-их) тимчассвои -их)1 сташонарноп -их) конструкцii"(-iй) типу(-iв): Реклам на BII вгск
будинку (будiвлi), спорудi
Суть порушення: Самовiльно встановленнй РЗ (п.3.3.1 роздiлу 111)
ЗмiСТ: __ ~~ _
Площа: 6,15 кв.м
Наявнiсть приладiв освгглення: -г- .,-- -,-_

(виугргшнс, зовнiшн€ або
Докуменги, якi були наданi пiд час обстеження: _

Примпки: Х2 55195-16 вiд 05.08.2016
(зауваження до рекламного засобу: зовнiшнiй ВИГЛЯд, "г

)
авr;ОВiДНИЙ фахiвець вiддiлу обстеження та облiку рекламних засобтв КП

( U ,~ Макаров М.В.

'щдiлу контролю та облiку рекламних засобiв Управлiння з питань рек
If}Г..A-l1l6=~ Юйвськоi" мтськот ради (Китвськог MicbKOi" держа вног адмiнiстрацii"):

Марценюк 0.0.
сацiя розмiщення спецiально"i тимчасово"i/стацiонарноi коиструкц

;t
13.Q~,:m2!j


