


036293/ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ






Про анулювання дозволів на розміщення 
зовнішньої реклами






Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№ 

ПЕРЕЛІК 
	дозволів на розміщення зовнішньої реклами, що анулюються	

№
з/п
Суб’єкт підприємницької діяльності
№ 
дозволу
Адреса розміщення об’єкта зовнішньої реклами
(м. Одеса)
Вид конструкцій
Мотивація анулювання
	

ФОП Твердохлібова Єлизавета Георгіївна
4671-А2/П/Л-б
вул. Рішельєвська, 39
Лайт-бокс на фасаді, об’ємні літери – 3 шт.
Об’ємні літери                  на фасаді
У зв’язку                                 з письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами
	

ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»
3908-В1/К/Л-б
вул. Академіка 
Корольова, 18
Лайт-бокс                        на фасаді – 2 шт.
У зв’язку                               з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ФОП Дяченко Наталя Анатоліївна
3761-В2/М/Л-б, Б, М
вул. Генерала Петрова, 36
Лайт-бокс                          на фасаді,
банер на фасаді,
мимохід
У зв’язку                                з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ТОВ «Європейська Аграрна компанія»
3357-С/М/Срз
Тираспольське шосе, 24 
Стаціонарний рекламний засіб
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

Підприємство
у вигляді ТОВ
«Юна-Інтнрсервіс»
1668-В1/М/М
вул. Святослава Ріхтера, 2
Мимохід
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ТОВ «Гараж Мобайл Груп»
1513-А2/П/Л-б
вул. Пантелеймонівська, 70
Лайт-бокс                        на фасаді – 2 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ПП «Блеск-Тур»
3734-А1/П/Л-б
вул. Буніна, 35
Лайт-бокс                      на фасаді – 2 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ПАТ «КИЇВСТАР»
2572- А1/П/Л-б
вул. Буніна, 21
Лайт-бокс на фасаді (об’ємні літери) – 3 шт.
Лайт-бокс                          на фасаді – 3 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів

	

ПАТ «Банк Михайлівський»
4286- А1/П/Л-б
вул. Грецька, 33
Лайт-бокс                       на фасаді – 3 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ПАТ «Банк Михайлівський»
4024-В2/С/Л-б
вул. Генерала Бочарова, 53
Лайт-бокс                       на фасаді – 3 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ПАТ «Банк Михайлівський»
4025—В1/К/Л-б
вул. Академіка 
Корольова, 46
Лайт-бокс                     на фасаді – 3 шт.
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ФОП Лазарева Людмила Миколаївна
3471-А1/А/Л-б
вул. Грецька, 26/28
Лайт-бокс                      на фасаді
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів
	

ТОВ «Центр Піар Технологій»
3610-А2/П/Л-б
вул. Катерининська, 68
Лайт-бокс                         на фасаді
У зв’язку з відсутністю договору на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламних засобів

 		Керуюча справами                                                        	       	                                        О. Оніщенко
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