
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 05.02.2019     Ужгород                  № 28 

 

 

Про переоформлення гаражів 

та надання дозволу на розміщення 

збірно-розбірного 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 25.01.2019 

гараж, що належав гр. Ковальову Олегу Климентійовичу, в ТВГ «Радванка» по 

вул. Українській (поз. 354) на гр. Лабазова Миколу Віталійовича, який 

проживає за адресою: ****************. 

 Пункт 1.2 рішення виконкому 22.04.08 № 156 стосовно гр. Ковальова О.К. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.01.2019 

гараж, що належав гр. Садовській Надії Петрівні, в АГК «Метеор» по вул. 

Минайській (поз. 122) на гр. Теліга Тетяну Володимирівну, яка проживає за 

адресою: *****************. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 27.12.2018 № 379 стосовно гр. 

Садовської Н.П. визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. У зв’язку зі смертю Минько Катерини Василівни переоформити 

гараж в ГК «Минай» по вул. Олександра Можайського ( поз. 116), на сина 

Минько  Зіновія Петровича, який проживає за адресою:******************. 

 Пункт 1 рішення виконкому 21.10.88 № 202 стосовно гр. Минько К.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. У зв’язку зі смертю Глюдзика Михайла Михайловича переоформити 

гараж в АГК «Темп» по вул. Романа Шухевича (Лавріщева) (поз. 197), на 



дружину Глюдзик Галину Богданівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.6 рішення виконкому 24.10.07 № 385 стосовно гр. Глюдзика 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

                     2.  Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Киніву Станіславу Васильовичу, який проживає за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (ряд Б, поз. 66). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».       

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


