
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.11.2018     Ужгород                    № 338 

 

Про переоформлення 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. Про переоформлення гаражів 

 

1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.11.2018 

гараж, що належав гр. Олашин Любові Станіславівні, в АГК «Мрія-1» по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 79) на гр. Благу Віктора Михайловича, який 

проживає за адресою: *************. 

 Пункт 1.15 рішення виконкому 24.10.2007 № 385 стосовно гр. Олашин 

Л.С. визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.11.2018 

гараж, що належав гр. Лупаку Михайлу Івановичу, в АГК «Дружба» по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 65) на гр. Дорчинця Івана Андрійовича, який 

проживає за адресою: **************. 

 Пункт 2 рішення виконкому 30.06.2016 № 190 стосовно гр. Лупака М.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. У зв’язку зі смертю Цогли Ярослава Михайловича переоформити 

гараж в ОК ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській ( поз. 137), на сина Цоглу 

Олександра Ярославовича, який проживає за адресою: **********. 

 Пункт 14 рішення виконкому 04.05.79 № 216 стосовно гр. Цогли Я.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. У зв’язку зі смертю Мокіна Олега Григоровича переоформити гараж 

в ТВІА «Чайка» вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 131), на дружину 

Мокіну Віолетту Павлівну, яка проживає за адресою: *************. 



 Пункт 13 рішення виконкому 14.12.77 № 551 стосовно гр. Мокіна О.Г. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

                     2.  Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Хоминець Ярославу Івановичу, який проживає за 

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

гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 23). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

2.2. Надати дозвіл гр. Горват Наталії Андріївні, яка проживає за адресою: 

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

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 22). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

         

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


