
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення, відмову 

в переоформленні, надання 

дозволу на розміщення 

гаража, внесення зміни до  

рішення виконкому  

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України "Про адміністративні послуги", 

рішенням виконкому 12.04.2017 № 100 «Про Порядок розміщення та 

переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, виконком 

міської ради ВИРІШИВ:  

                                               

1. Про переоформлення гаражів 

 

1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.10.2018 

гараж, що належав гр. Мамонтову Валентину Артамесовичу, в ТВІА "Чайка" по 

вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 213) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Олександра 

Можайського, 30/84. 

 Пункт 7 рішення виконкому 28.01.81 № 36 стосовно гр. Мамонтова В.Й. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.10.2018 

гараж, що належав гр. Махаєву Володимиру Петровичу, в УКГ "Політ" по вул. 

Гвардійській (поз. 2) на гр. Продана Георгія Миколайовича, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, пров. Університетський, 8/186. 

 Пункт 2 рішення виконкому 29.07.87 № 156 стосовно гр. Махаєва В.П. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.10.2018 

гараж, що належав гр. Кравчаку Миколі Івановичу, в ОК КЕКГ "Жигулі 2" по 

вул. Нововолодимирській (поз. 24) на гр. Шмигіна Віктора Володимировича, 

який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Лавріщева, 2а/6. 



 Пункт 1.4 рішення виконкому 24.11.1998 № 226 стосовно гр. Кравчака 

М.І. визнати таким, що втратив чинність. 

  

                              2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Анталу Олександру 

Михайловичу, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 129) на гр. 

Шпонтака Романа Степановича, у зв’язку з некомплектністю та 

недостовірністю поданих документів, передбачених пунктом 3.7. Порядку 

розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 

12.04.2017 року № 100. 

 

                             3.  Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

Надати дозвіл гр. Сігетій Ігорю Петровичу, який проживає за адресою: м. 

Ужгород, вул. Василя Комендаря, 47/10, на розміщення металевого гаража на 

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 222). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

                             4. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

У зв’язку з технічною помилкою у п. 2.1. рішення виконкому 10.10.2018 

№ 295, замість «гр. Ільчаку Євгенію Ігоровичу» читати «гр. Ульчаку Євгенію 

Ігоровичу». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


