
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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 07.12.2018 

гараж, що належав гр. Самотюк Луізіді Іванівні, в ТВГ «Радванка» по вул. 

Українській (поз. 177) на гр. Фафулу Василя Людвіковича, який проживає за 

адресою: ххххххххххххххххххххххххх 

 Пункт 4 рішення виконкому 14.12.2016 № 426 стосовно гр. Самотюк Л.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.12.2018 

гараж, що належав гр. Мишину Олександру Петровичу, в ОК КЕКГ «Жигулі-2» 

по вул. Нововолодимирській (поз. 6) на гр. Шмигіна Віктора Володимировича, 

який проживає за адресою: хххххххххххххххххххххххх. 

 Пункт 15 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Мишина О.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.12.2018 

гараж, що належав гр. Кузьмі Павлу Павловичу, в АГК «Мрія-1» по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 80 «А») на гр. Стефаніва Андрія Ігоровича, який 

проживає за адресою: ххххххххххххххххххххххххх. 

 Пункт 2 рішення виконкому 16.01.2015 № 7 стосовно гр. Кузьми П.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  



1.4.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.12.2018 

гараж, що належав гр. Скорупському Вячеславу Петровичу, в ТВГ «Радванка» 

по вул. Українській (поз. 193) на гр. Хвуст Святослава Антоновича, який 

проживає за адресою: хххххххххххххххххххххххх. 

 Пункт 8 рішення виконкому 06.10.76 № 491 стосовно гр. Скорупського 

В.П. визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. У зв’язку зі смертю Садовського Бориса Петровича  переоформити 

гараж в АГК  «Метеор» по вул. Минайській ( поз. 122), на дружину Садовську 

Надію Петрівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххххххххх. 

 Пункт 1 рішення виконкому 01.04.75 № 121 стосовно гр. Садовського 

Б.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю Коваленка Валентина Дмитровича переоформити 

гараж в ТВІГ «Жигулі» вул. Володимирській (поз. 66), на онука Коваленка 

Олександра Сергійовича, який проживає за адресою: хххххххххххххххххх. 

 Пункт 8 рішення виконкому 29.08.83 № 336 стосовно гр. Коваленка В.Д. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю Коваленка Валентина Дмитровича переоформити 

гараж в ТВІГ «Жигулі» вул. Володимирській (поз. 49), на онука Коваленка 

Олександра Сергійовича, який проживає за адресою: ххххххххххххххххххх. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 22.12.2010 № 425 стосовно гр. Коваленка 

В.Д. визнати таким, що втратив чинність. 

1.8. У зв’язку зі смертю Повханича Петра Михайловича переоформити 

гараж в АГК «Політ» вул. Гвардійській (поз. 65), на дружину Повханич Ганну 

Павлівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххххххххххх. 

 Пункт 9 рішення виконкому 25.05.83 № 228 стосовно гр. Повханича П.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  

                     2.  Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Кеміню Юрію Дмитровичу, який проживає за 

адресою: хххххххххххххххххххххххх, на розміщення збірно-розбірного 

металевого гаража на території ТВІА «Чайка» вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 18) 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

         

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


