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УКРАЇНА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
вул. Хрещатик,36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 71 45, 202 74 43, e-mail:kmda@kma.gov.ua  

Офіційний портал Києва https://kyivcity.gov.ua
Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kma.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00022527

________________  №  ____________
Заступникові міського голови − 
секретарю Київської міської ради
Володимиру БОНДАРЕНКУ 

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань житлово-
комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу
Олександру БРОДСЬКОМУ

Голові постійної комісії Київської 
міської ради з питань  транспорту, 
зв’язку та реклами
Олексію ОКОПНОМУ
 

Про розгляд петиції

Шановний Володимире Володимировичу!
Шановний Олександре Яковичу!
Шановний Олексію Юрійовичу

На виконання доручення Київського міського голови Кличка В.В.                       
від 09.11.2022 № 08/КО-2189 та листа постійної комісії Київської міської ради 
з питань транспорту, зв’язку та реклами від 11.11.2022 № 08/289-168 щодо 
розгляду електронної петиції Д. Бобрика № 11392 із пропозицією вимкнення 
освітлення рекламних засобів, розміщених на території міста Києва, на період 
стабілізації роботи енергосистеми, інформуємо.

На території міста Києва рекламні засоби встановлюються суб’єктами 
господарювання – розповсюджувачами реклами. 
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Відповідно до п. 42 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 
та п. 2.10.2 Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Києві, затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 05.02.2019 № 207, розповсюджувач зовнішньої 
реклами забезпечує розміщення та експлуатацію рекламного засобу (надалі – 
РЗ) відповідно до дозволу з дотриманням норм технічної безпеки, пожежної 
безпеки і санітарних норм, здійснює підключення РЗ до існуючих мереж 
зовнішнього освітлення згідно із встановленими законодавством вимогами, та 
відповідає за неналежний технічний стан, санітарний стан РЗ та місця 
розміщення.

Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) (надалі – Управління) оперативно 
відреагувало на заклик стосовно економії електроенергії у місті Києві та 
листами від 11.10.2022 № 076/1565, від 04.11.2022 № 076-1693 звернулося до 
усіх власників рекламних засобів (надалі – РЗ) та вивісок у місті Києві з 
проханням зменшити потужність використання електроенергії та мінімізувати 
її споживання, забезпечити відключення з 17:00 цифрових носіїв та 
відмовитись від зовнішнього освітлення належних їм конструкцій. Також 
повідомлення про необхідність відключення РЗ та вивісок поширено через інші 
засоби комунікації, в тому числі соціальні мережі.

Слід відзначити, що за результатами проведеної Управлінням відповідної 
роботи, наземні та фасадні РЗ (сітілайти, щити, банери на фасаді) працюють в 
режими без освітлення, цифрові носії щоденно відключаються від мережі 
електроживлення до настання темної пори доби.

Заходи зі спонукання підприємців до відключення належних їм РЗ та 
вивісок наразі здійснюються Управлінням на постійній основі.

Зазначене питання знаходиться на постійному контролі.

З повагою

Заступник голови 
Київської міської 
державної адміністрації Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ

Оксана Поліщук
Олег Шмагалов 481 47 21


