
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.01.2020     Ужгород                    № 31 

 

Про переоформлення 

(відмову) та надання дозволу   

на розміщення збірно- 

розбірних 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 02.01.2020 гараж, що належав 

гр. Пишній Ніні Григорівні, в АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 219) на гр. 

Цугорку Віктора Ярославовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 12 рішення виконкому 28.01.81 № 36 стосовно гр. Пишної Н.Г. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.01.2020 гараж, що належав 

гр. Тимку Юрію Артуровичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 41) на 

гр. Івашкович Маріанну Зденеківну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1.9 рішення виконкому 24.10.07 № 385 стосовно гр. Тимка Ю.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.12.2019 гараж, що належав 

гр. Логойді Тетяні Михайлівні, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 243) на 



 

 

гр. Дорі Вячеслава Мирославовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.6 рішення виконкому 13.11.2019 № 415 стосовно гр. Логойди Т.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.4. У зв’язку зі смертю Польовського Василя Йосиповича гараж, в АГК 

“Метеор” по вул. Минайській (поз. 92), на доньку Дрофич Василину Василівгу, 

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

      Пункт 4 рішення виконкому 25.03.2015 № 106  стосовно гр. Польовського 

В.Й. визнати таким, що втратив чинність.    

         1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.01.2020 гараж, що належав 

гр. Грозі Емілії Емілівні, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 43) на гр. 

Ковача Віктора Бернатовича, який зареєстрований за адресою: ***************. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 23.12.2019 № 480 стосовно гр. Грози Е.Е. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 

  2. Відмовити в переоформленні гаража: 

  

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Туряниці Олені 

Михайлівні, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 208) 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. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірного гаража: 

                      

3.1. Гр. Козарю Івану Михайловичу, який  зареєстрований за адресою: 

*******************, на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на 

території АГК "Дружба" по вул. Олександра Богомольця (поз. 110). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

3.2. Гр. Лапко Володимиру Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

*******************, на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на 

території ГК "Політ" по вул. Гвардійській (поз. 32 ряд 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


