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Комунальним пiдприемством виконавчого органу КиIвради (Киiвськоi MicbKoi

лержавноi адмiнiстрацii) <Киiвреклама>> (далi _ КП <Киiвреклама>) в межах компетенцii
,l,a наданих повноважень опрацьовано Ваше звернення вiд 09. l2.20l 8 N9 б/н щодо
надання iнформачii та в порядку поставлених питань повiдомля€мо насryпне.

Слiд зазначити, що КП <Киiвреклама> не мае у власностi та не експлуатуе жодних

рекламоносiiЪ, замовником рекJIамних чи iнформаrriйних сюжетiв не виступас.
Згiдно п.5 Типових правил розмiщення зовнiшньоi реклами, затвердженими

постановою кабiнеry MiHicTpiB украiъи вiд 29.12.2003 N9 2067 робочий орган не вправi
подавати заяву та одержувати дозвiл на розмiщення зовнiшньоi рекJIами.

KpiM того, вiдповiдно п.2.2. розлiлу I Порядку розмiщення рекJIами в MicTi Кисвi,
затвердженого рiшенням киiъськоi MicbKoi ради вiд 22.09.201l .hlъ 3716253 (да.,ri -
l lорялок) дозвiльний орган не вправi подавати заrIву на розмiщення зовнiшньоi реклами.

Розмiщення рекJIамних матерiалiв на будинках, булiвлях, спорудах, якi

знаходяться як у власностi територiальноi громади MicTa кисва так i у приватнiй
власностi вiдбувасться на пiдставi виданих документiв дозвiльного характеру.

Розмiщення буль-якоi iнформачii, як рекJIамного так i соцiального характеру

здiлiснюсться на рекламних конструкчiях, власниками яких е суб'скти господарювання -
власники спецiальних рекJIамних конструкцiй, на пiдставi вiдповiдних договорiв
замовникiв реклами з розповсюджувачами рекJIами.

поповнення бюджеry MicTa киева здiйснюеться лише за рахунок платежiв за право

тимчасового використання мiсць (для розташування об'сктiв зовнiшньоi реклами). якi

перебувають у комунальнiй власностi територiальноi громали MicTa Кисва.
КП <Киiвреклама>> монiторинry сюжетiв реклами не здiйснюс, договори з

виробниками, замовниками та розповсюд}кувачами рекJIами не укладае. акти виконаних

робiт чи iншi локументи. шо пiлтверлжують BapTicTb розповсюдження реклами. у

розпорядженнi КП <КиiЪреклама> вiдсутнi.
Враховуючи вищезазначене, для отримання iнформаuii щодо розмiру кош,гiв вiд

здачi в оренду рекJIамни)( площ необхiдно звертатись безпосередньо до

розповсюджувачiв реюrами та./або рекламодавця,
Вiдповiдно до ст. 1 Закону Украiни кПро доступ до пуб;riчноi iнформачii>

публiчна iнформачiя - це вiдображена та задокументована будь-якилrи засобами та на

будь-яких носiях iнформацiя. що була отримана або створена в процесi виконання

суб'ектами владних повноважень cBoix обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством, або яка знаходиться у володiннi суб'сктiв владних повноважеttь. iнших

розпорядникiв публiчноi iнформачii, визначених цим Законом.
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Кiлькiсть рекламних операторiв в MicTi Кисвi не с вiдомостяllи таlабо даними. якi
можуть бути збереженi на матерiальних носiях або вiдображенi в електронному

виглядi,
Таким чином, запитувана Вами iнформацiя щодо надання облiку операторiв

рекламних площ Управлiнням з питань рекJ]ами не створювr}лась, не вiдображалась на

будь-яких носiях та не задокументована на будь-яких засобах.
З огляду на наведену вище норму закону Украiни, запитуванi у Вашому запитi

вiдомостi та роз'ясненrrя не с публiчною iнформацiсю.
комунальне пiдприемство виконавчого органу киiъради (киiъськоi Micbkoi

державноi адмiнiстрацii) <киiвреклама) пiдпорядковане управлiнню з питань реклами
та уповноважене виконавчим органом Киiвськоi Micbkoi ради (киiъською мiською

державною адмiнiстрацiсю) виконувати покладенi на пiдприсмство функuiт та iншi
повноваження, передбаченi Порядком та Стаryтом пiдприсмства,

вiдповiдно до зазначеного вище порядку кп ккиiвреклама)) укJIадае договори з

рекJIаморозповсюджувачами на право тимчасового користування пriсuем (-ями) для

розмiщення рекламного (-их) засобу (-iB), що перебувас (-ють) у комунальнiй власностi

територiальноi громади м. Киева та з балансоутримувачами i

рекламорозповсюджувачами на розмiщення реклами на ,lранспортi KoMyHa_rbHol

BTlacHocTi територiальноi громади MicTa Кисва.
Станом на 03.12.2018 мiж КП <<Киiвреклама>) та рекламорозповсюджувачами з

якими укладено:, договори на право тимчасового користування мiсцем (-ями) для розмiщення
рекламного (-их) засобу (-iB), що перебувае (-ють) у комунальнiй власностi

територiальноi громади м. Киева, становить: l 049 одиниць;

- договорiв на розмiщення рекJIами на транспортi комунальноi власностi

територiальноi громади MicTa Киева, становить: 42 одиницi.
KpiM того, надаемо iнформачiю щодо тигry та кiлькостi рекламних засобiв за

вказаний перiол у табличному вигляд.
Iнформуемо, що дохiд вiл реалiзачii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) склав:

- у 201'4 роцi 279 253 тис. грн.;

- у 20l5 роцi ск.лав 26'7 809 тис. грн.;

- у 20lб роцi склав 28З'l78 тис. грн,;

- у 2017 роцi склав 248 59З тис. грн.i

- за 9 мiсяцiв 2018 року склав l87 950 тис. грн.
За одинадцять мiсяцiв 2018 року на розрахунковий рахунок КП <Киiвреклама>

налiйшло 26 644,6 тис. грн. (без пдв) за розмiшення реклами на транспортi комунально[
власностi. що знаходиться на бацансi комунаJIьного пiлприсмства <Киjвський

метрополiтен>, за договорами якi заключнi мiж Кп <киiвреклама> та

рекламорозповсюджувачами.
Вiдповiдно до розподiлу, встановленого на перiоди, за якi отримано плату за

розмiщення реклами на транспортi, КП <КиiврекJIама)) перерахувilло до спецiмьного

фонду мiського бюджеry 26 644,6 тис. грн,
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перелiк рекламних засобiв, розмiщених ва пiдставi дозволiв на розмiщенпя
зовнiшньоi реклами в MicTi Кпсвi за 2014 - 2018 роки.

Ki.rrbKicTb ПлощаТип ТРЗ
40075.63l,+0Брснлування с,ганцiТ (нестанлартна рекламllо-iмiджева продукцiя

на cTlнax! пlдлозl тощо
Внутрiшне брендування вагонiв (нестандартна рекJIамно-

lшнlи по xHi вагонiвя lla внiмiджева
44,0625.{Електронний iнформачiйний носiй, розмiщепий на станцiях та

нелях м полlте
l 4,з2пинковий комплекс таlабо павiльйон лаитоокс
2 68,3544Кон (] б 1влl ,спlнад
447 7686,8Кон i на естакадi, MocTi, шляхо вод1

|2 14,97,7Кон ll та екламнl площl пrд наклеики в саJIонах
з1 96,62Kort еходr. елl1l пlдземном п

8ззз,645зКон цlя на естакадr, Mocтl, шляхоп водl
l 56,1 2950одl, елlпе

5 6.99к онштейн на оп l освlтлення контактноi м жi)
695 3 697,481Лайтбокси (свiтлова касета, пл он) в касових залах, на станцlях
41 550,0138Лайтбокси (свiтлова касега. пла он) на екскалато еляхних

4,з21JIайтп i освiтлення (контакноi м сжlIla опо
l46,6з39лаl"rтпосте i освiтлення(контакноi м беклайт)ежlна ollo
8,642Лаr"tтпt,lс . що cтolTb ок i (беклайто на опо

lззмонетницi в касах
4Плата за розмiщення реклаIrи на територl'l метополlтену

шляхом розповсюдження iнформаrrii (буклетiв, газет, листiвок
iзичними особами в омзi з логотипом компанitт()Iцо

71 ,517п о и на станцlях
l66,464п кцlина овка на станцlях м полlтен
l0193рекламнi плошi зовнi вагона

lзРекламнi площi зовнi рухомого складу (тролейбус, трамвай,

,м соавтобавтоб с, Jl
20з l,336рекламнi плоrцi на хнiй панелi вагонl
2272,ззбрекламнi площi на д ях Bal,oElB

I7 9008,798Рекламнi площi на остlн вагон lHboilI
2рекламнi плоцi на по вагонlнях
1 2472,8рекламнi площi на скляних по хнях вагонlв

1,74,84,722рекламнi плоцi на то вагонlцl
lз l3063.8з4рекламнi площi на це вагонlIIо нкII

3 36,502156Рекламнi площi пiд наклейки (стiкери, постери, тощо) на лверях
вестибюлiв

l0668.888816зРекламнi площi пiд наклейки (стiкери, постери, тощо) на
стаIlцlях cTlHax, пlдлозl тощо та lншl

6 l9,768рекламна вивiска на б б дlвлl , спо дlдин
з,7 50,52l бРекламно-iнформацiйний покФкчик на опорi освiтлення

KoHTaKTHoi м ежi)
586,7,62Спецiа-пьна реклarмна конструкцiя на поперечинах мlж опорами

освlт"цення та KoHTaKTHol ме
l5,81911Холд до l кв.м
14з2,419928Холде понад l кв.м.
646,|269Щитова конс кцlя
109204,07695154Всього
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Перелiк рекламяих засобiв, розмiщених на пiдставi погоджень на розмiщення
реклами на траllспортi комунальноi власностi територiальпоi громади MicTa Кисва

за 2014 - 2018 роки.

Тпп РЗ кiлькiсть Площа
Бан 522 56882.8з l
Вивiска 5804 42746,885l5
Електронне табло l0 22,4076

92 8|7,44
Конс l Ila д 591 |2|74,957 |

к нштеин l02.+ l4l0.9304
лайтпосте lla асад1 10 21,,6

Лайтпо , що cTorTb о емо 500 |967 

"76п аII ець 206 484,2849

телевiзiйний е ан на ад1 31 70,7,16,|

телевiзiйний ан, що cTorTb о ýIo l 15

тимчасова виtrосна спецiальна кон я 4 5,з4з2
1, ttнсп lI етяжка над в лицею 5 22

т мба, що cToiib о Llo з92 40,76,970l'

Хо-,lде 371 426,095

Щит на асадl зl0 5515.8699

Щит, що cToiib о емо l502 4521 8,40з9

Всього l lз75 l72515,945з

Елементи благоустрою


