УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
09.09.2020

Ужгород

№ 326

Про переоформлення
(відмову) та надання дозволу
на розміщення збірнорозбірних гаражів
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. Переоформити гаражі:
1.1. Згідно з договором купівлі-продажу від 18.08.2020 гараж, що належав
гр. Вакарову Миколі Миколайовичу, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (ряд
“кірпіч” поз. 12) на гр. Волошину Наталію Іванівну, яка зареєстрована за
адресою: *****************.
Пункт 2.2. рішення виконкому 08.07.2020 № 245 стосовно гр. Вакарова
М.М. визнати таким, що втратив чинність.
1.2. Згідно з договором дарування від 20.08.2020 гараж, що належав гр.
Гутичу Михайлу Михайловичу, в АГК “Колосок” по вул. Залізничній (поз. 29)
на гр. Рацин Мирославу Михайлівна, яка зареєстрована
за адресою:
*****************.
Пункт 14 рішення виконкому 07.06.1993 № 243 стосовно гр. Гутича М.М.
визнати таким, що втратив чинність.
2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:

2.1. Гр. Марківу Тарасу Васильовичу, який зареєстрований за адресою:
******************, на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на
території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 11, поз. 31).
Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу
«Політ».
2.2. Гр. Волошину Денису Вікторовичу, який зареєстрований за адресою:
******************, на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на
території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд “кірпіч”, поз. 13).
Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу
«Політ».
3. Відмовити в переоформленні збірно-розбірних гаражів:
3.1. Гр. Вейгешій Йосипу Йосиповичу в переоформленні гаража в АГК
«Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 175), у зв’язку з некомплектністю та
недостовірністю поданих документів, передбачених пунктами 2.3 та 3.7
Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого рішенням
виконкому 12.04.2017 року № 100.
3.2. Гр. Дашковському Олександру Геннадійовичу в переоформленні
гаража в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 34), у зв’язку з
некомплектністю та недостовірністю поданих документів, передбачених
пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів,
затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови І. Фартушка.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

