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на розміщення зовнішньої реклами

Виданий “ ОЇ/ ” 05 ЇЄКГ р. на підставі рішення виконкому
Краснолиманської міської ради

від,,/Д” [29 [Г М 2/(9
(нщющвчий орган міської ради, дата і номер рішення)

Кому Товариство з обмеженою відповідальністю “ДОНАГРОХЇ адреса:
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджуватизовнішньої реклами, для фізичної особи - прізвшце, ім,я та по бятьщві)
84404, Донецька обл., м. КраснийЛиман, вул. Крупської, буд. 3, ке.3, т. 0622150140,
Шток: 26008060287809 вЛРУ “ПриватБанк”МФО 335496, ОКПО 36731172і
НДС 100254834

(адреса, телефон, факс), банківські реквізит, ідентифікаційний код,
код ЄДРПОУ36731] 72

податковий номер платиш податку на додану вартість)

Адреса місця розташування рекламного засобу : місто КраснийЛиман.
вулиця Фрунзе (між вул. Калініна та вул. Некрасова)

Характеристика рекламного-засобу Наземний щит (односторонній): 3,5х2д5м

ы ,,“ -% "г .-7.

%?

Фотографічний знімок фрагментумісцевості, де планується розташувати спеціальну
конструкцію.
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Топогеодезичний знімок
Місцевості М 1 : 500 конструкції з прив”язкою місця

розташування рекламною засобу
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знімання ос ба
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УЗГОДЖУВАЛЬНА ЧАСТИНА
Адреса місця розташування рекламного засобу місто КраснийЛшан,

вшиия Фрунзе (між вул. Калініна та вул. Некрасова)
Розповсюджувачзовнішньої реклами товариство з обмеженою

відповідальністю “ЛОНАГРОХІ ” 84404, Донецька обл., м. Красний Лиман
вип. Крупської, буд. 3, кв.3

Краснол
7
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.
(;шя юридичноі особи повне найменування ' їосоЬЕ і :я туІО батькові, паспортні данні)

2. Відділ містобудуваннята архіт
5" 35 * О.Г.Шпак

Начальник відділу містобудм , 7
,

»,
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(підпис, прізвище, ім'я та по батьковіуповноваженої особи)

3. Орган Державтоінспекції ,; . Щ“ 494 4”);!
.. “.. р..“ М. Інті ,. ,“ ів,.!Ммандат/амде“ .[тт, *

4.Підприємство електричн м .
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8. ідприємстізо7водопровідно-каналізаційного господарства »
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Сім-врез:тертітрштжат " ЛШ? “ ашарців р. (и

10. Відділ житлового комунального господарства /О.М - вльова
Начальник відділу житлово-комунального госпщда с в, міської

(підпис, прізвище ім 11 та по батьковіуповноваженої особи) *

11. Відділ культуриКраснрниманськщміської ради радій, Л.П Сина
Відділкашуміської ради/)“72
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12. Заступник міського ґрлвви = Ю А. Драч
заступникмісбкого голови раснал и. 01 МІСЬКОІ ради
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Фотографічний знімок після розташування на ньому
спеціаль . | " конструкції
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Головний архітектор міста ,
' би! О.Г. Шпак

Начальник відділу містобудування,а
та земельних відносин Краснолиман
міської ради
(Керівник робочого органу)

О.Г. Шпак
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Видана розповсюджувачузовнішньої реклами: Товариство З обмеженою
відповідальністю “ДОНАГРОХЇ ”

(для юридичної особи повне найменування, для фізичної особи-прізвище, ім*я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою:
(вхідний номер, дата реєстрації в журналі заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи:

(перелік документів із зазначенням сторінокі кількості примірників)

Начальник відділу містобудування,архітектури
та земельних відносин Краснолиманської міської ради О.Г. Шпак
«Керівник робочого органу)

М.П.


