
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

Про переоформлення (відмову),  

та 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. Переоформити гаражі:   

      

 1.1. Згідно з договором купівлі-продажу від 06.01.2021 гараж, що належав 

гр. Шомон Галині Василівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 12, 

поз.35) на гр. Ігнатович Наталію Миколаївну, яка зареєстрована  за адресою: 

****************. 

 Пункт 3.8. рішення виконкому 11.06.2020 № 219 стосовно гр. Шимон Г.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 29.01.2021 гараж, що належав                  

гр. Лабазову Миколі Віталійовичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 

354) на гр. Лоя Юрія Михайловича, який зареєстрований  за адресою: 

****************. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 05.02.2019 № 28 стосовно гр. Лабазова 

М.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.02.2021 гараж, що належав 

гр. Чеховській Людмилі Олексіївні, в ГК «Минай» по вул. Олександра 

Можайського (поз. 14) на гр. Ільницьку Вікторію Апполінаріївну, яка 

зареєстрована  за адресою: *****************. 

 Пункт 1.6. рішення виконкому 02.12.2020 № 427 стосовно гр. Чеховської 

Л.О. визнати таким, що втратив чинність.  

  



 2. Відмовити у переоформленні гаража гр. Бурхат Ларисі Володимирівні 

в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз.114), у зв’язку з некомплектністю 

поданих документів, передбачених пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100.  

    3. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.7. рішення виконкому 13.01.2021 

№ 10 слова «Кочалова Олександра Ігоровича» замінити словами «Качалова 

Олександра Ігоровича». 

   

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


