
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

відмову в переоформленні 

та надання дозволу на 

розміщення гаража   

  

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 17.07.2018 

гараж, що належав гр. Єгорову Геннадію Олексійовичу, в ТВГ «Радванка»  по 

вул. Українській (поз. 327) на гр. Висоцького Дениса Олеговича, який проживає 

за адресою:ххххххххххххххххххх. 

 Пункт 16 рішення виконкому 19.12.18 № 595 стосовно гр. Єгорова Г.О. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.07.2018 

гараж, що належав гр. Дубак Ользі Василівні, в ТВІА "Чайка" по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 12) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, 

який проживає за адресою: хххххххххххххххххх. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 25.04.18 № 111 стосовно гр. Дубак О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором дарування від 20.07.2018 гараж, що 

належав гр. Гвоздяку Валентину Миколайовичу, в АГК "Сторожницький" по 

вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 137) на гр. Римарука Василя Дмитровича, який 

проживає за адресою: хххххххххххххх. 

 Пункт 2 рішення виконкому 26.11.1997 № 184 стосовно гр. Гвоздяка В.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  

                     2.  Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити у переоформленні гаража, що належав гр. Чехарю Методію 

Йосиповичу в АГК "Метеор" на гр. Горбея Василя Петровича, який проживає за 



адресою: хххххххххххххххх, 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. Девезенку Олексію Анатолійовичу, який проживає за 

адресою: хххххххххххххх, на розміщення металевого гаража на території УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійська, 32А (поз. 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                             Б. Андріїв 
 


