
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 13.05.2020                         Ужгород                           № 198 

Про надання дозволу     

(відмову) на розміщення   

збірно-розбірних гаражів  

та переоформлення 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. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                      

  1.1. Гр. Ігнатовичу Ігорю Богдановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (поз. 1 ряд Г). 

 Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

1.2. Гр. Комлошію Володимиру Андрійовичу, який  зареєстрований за 

адресою: ***************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 38). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

1.3. Гр. Кукареці Станіславу Сергійовичу, який  зареєстрований за 

адресою: *****************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 253). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».      

    



 

 

          2. Переоформити гаражі: 

 

 2.1. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.12.2019 гараж, що належав 

гр. Ком’яті Володимиру Михайловичу, в АГК "Метеор" по вул. Минайській 

(поз. 228) на гр. Лесняк Ольгу Дмитрівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

Пункт 3.7. рішення виконкому 11.12.19 № 461 стосовно гр. Ком’яті В.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 2.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 18.12.2019 гараж, що належав 

гр. Шевченку Валерію Михайловичу, в АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 

251) на гр. Гайдамака Дмитра Леонідовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 24.01.2001 № 13 стосовно гр. Шевченка 

В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

    3. Відмовити у наданні дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража: 

   

 Гр. Токарєву Арнольду Валентиновичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території АГК “Метеор” по вул. Минайській, 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. 

  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови І. Фартушка. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


