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В.о. директора КП <Киiвреклама>>
Смирнову О. Г.
вул. Борuчiв узвiз, 8, л,t,. Кuiв, 04070

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Щоdо dемонmаэюу рекламнuх засобiв поруч
зi сmанцiею Jvrempo <Лiвобере)юна)) по вул. Patcu Окiпноt

Шановнuй Олексанdре Грuzоровuчу !
повiдомляю Вам, що бiля входу до станцii метро <лiвобережна) по вуjц.
Раiси Окiпноi розмiщуеться велика кiлькiсть рекламних засобiв, якi потребуюr,ь
демонтажу.
Варто зЕ}значити, що територiя Лiвобережного масиву с ареною длtя
проведення мiжнародного конкурсу <Свробачення-2017>. Отже, iноземцi, яlкi
приiдуть на вищез€вначений конкурс, будуть формувати свое бачення пр,о
УкраiЪу на ocнoBi благоустрою, який вони побачать. Ур"д прийняв низк:у
рiшень по пiдготовцi до проведення кСвробачення-20|7>>, ключовими з яких е

забезпечення пiдготовки

мiсця проведення пiсенного конкурсу

]]а

упорядкування прилеглоТ територiТ, що включае боротьбу з зовнiшньоlо
рекламою, яка створюе проблему обмеження пiшохiдноi зони та погiршl,е
естетичний вигляд Лiвобережного масиву. Також слiд вказати на те, що чер()з
таку велику кiлькiсть рекламних банерiв та щитiв, гостям столицi буд. важк:о
знайти HaBiTb вхiд до метро.
Вiдповiдно до Порядку розмiщення рекJIами в MicTi Киевi, затвердженого

рiшенням КиiвськоТ MicbKoT ради вiд 22.09.20|I року Ns З71625'.3,
КП кКиiвреклама> здiйснюс контроль за надходженням плати за договорами,

органiзовуе або здiйснюе власними силами та засобами демонтаж самовiльно
встановлених рекламних засобiв, надае платнi послуги та виконуе iнпli
повноваження, передбаченi цим Порядком та Статутом пiдприемства.

З УрахУванням наведеного та керуючись ст.ст. 11,13 Закону Украiни ,,Пр,о

статус депутатiв мiсцевих рад), прошу:

1. ЗДiйснити Демонтаж рекламних засобiв, якi незаконно встановленi
поблизу входу в метро <Лiвобережна>) по вул. РаТси ОкiпноТ.

Вiдповiдь за результатами розгляду цього депутатського звернення
надiслати у встановлениЙ чинним законодавством строк на адресу: 0104,1,
М. КИiВ, ВУЛ. Хрещатик, Зб на iм'я депутата Киiвськоi MicbKoT ради

Петровця О. Ф.

Вiдповiдно до пункту 2 cTaTTi 13 Закону УкраiЪи <<Про статус депутатiiв
мiсцевих рад)>, керiвники пiдприемств, установ та органiзацiй, нез€шежно вiд
форми власностi, розташованих на територii вiдповiдноi ради, до яки:х
ЗВеРНУВСя ДеПУТат, Зобов'язанi у десятиденниЙ строк розглянути порушене ним
ПИТаННЯ Та НаДати вiдповiдь, а в разi необхiдностi додаткового вивчення чи
перевiрки - дати йому вiдповiдь не пiзнiше як у мiсячний строк.
KpiM ТоГо, варто зауважити, що чинним законодавством Украiни
передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть за невиконання законних вимог
депутата мiсцевоi ради, створення штучних перешкод у Його роботi, а тако:ж
надання Йому завiдомо неправдивоi iнформацii (частина 1 статгi 35l
Кримiнального кодексу УкраТни).

З поваеою,

депутат Киiвськоi MicbKoi ради

о.Ф.пЕтроввць,

