
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення  

та надання дозволу  на 

розміщення гаражів 

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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 дарування від 30.05.2017 гараж, 

що належав гр. Берланюку Юрію Юрійовичу, в АГК «Жигулі»  по                    

вул. Володимирській (поз. 225) на гр. Берланюка Павла Юрійовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.19 рішення виконкому 26.03.08  № 117 стосовно гр. Берланюка 

Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 31.05.2017 

гараж,  що належав гр. Дрочак Олександрі Нестерівні, в АГК «Метеор» по вул. 

Минайській, 20 а (поз. 53) на гр. Роспопу Петра Михайловича,  який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 12 рішення виконкому  03.05.2017  № 133 стосовно гр. Дрочак О.Н. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2017 

гараж, що належав гр. Ференці Йосипу Йосиповичу, в АГК «Мрія» по вул. 

Богомольця (поз. 2) на гр. Яворського Михайла Миколайовича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому  04 листопада 1993 р.  № 520 стосовно гр. 

Ференці Й.Й. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.06.2017 

гараж, що належав гр. Рижаку Михайлу Юрійовичу, в АГК «Чайка»  по вул. 

Гулака - Артемовського (поз. 236) на гр. Вереша Івана Миколайовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 5 рішення виконкому від 27.08.81 № 356 стосовно гр. Рижака М.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність.  



1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.06.2017 

гараж, що належав гр. Опачку Трояну Йосиповичу, в ТВГ «Радванка»  по вул. 

Українська, 56 а (поз. 357) на гр. Висоцького Сергій Олеговича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому від 30.11.05 № 360 стосовно гр. Опачка 

Т.Й. визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Переоформити згідно з договором дарування від 08.06.2017 гараж, що 

належав гр. Бенкив Мартону, в АГК «Чайка»  по вул. Гулака - Артемовського  

(поз. 57) на гр. Бенкив Мартона Мартоновича, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 57 рішення виконкому від 15.03.79 № 108 стосовно гр. Бенкив 

М.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.06.2017 

гараж, що належав гр. Петрову Миколі Олексійовичу, в АГК «Політ»  по вул. 

Гвардійській  (поз. 7) на гр. Шарандакова Андрія Станіславовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 18 рішення виконкому від 23.11.82 № 441 стосовно гр. Петрова 

М.О. визнати таким, що втратив чинність.  

 

 2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Дозволити гр. Вашкович Олесі Павлівні, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХ, встановити  збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 40). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир». 

2.2. Дозволити гр. Горзову Андрію Олександровичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Минай» по вул. Можайського  (поз. 

86). 

Підстава: план-схема розміщення гаража,  клопотання голови 

кооперативу «Минай». 

 2.3. Дозволити гр. Целих Світлані Костянтинівні,  яка  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по  вул. Богомольця    (поз. 

301). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

  2.4. Дозволити гр. Горзову Михайлу Олександровичу,  який  проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Минай» по  вул. Можайського  (поз. 

85). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Минай». 



2.5. Дозволити гр. Саксону Івану Яношовичу,  який  проживає за 

адресою:ХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий гараж, 

що знаходиться на території АГК «Минай» по  вул. Можайського  (поз. 87). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Минай». 

2.6. Дозволити гр. Косинкіну Аліму Кімовичу, який  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по  вул. Богомольця  (поз. 

14). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.7. Дозволити гр. Дністрянину Степану Васильовичу,  який  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Чайка» по  вул. Гулака-

Артемовського,9 (поз. 190). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


