
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.09.2017       Ужгород     № 289 

 

Про переоформлення,  

відмову в переоформленні 

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 купівлі-продажу від 16.08.2017 

гараж, що належав гр. Швайці Магдалині Михайлівні, в АГК «Чайка»  по                    

вул. Г. Артемовського (поз. 139) на гр. Гелея Івана Юрійовича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому 04.08.2017  № 234 стосовно гр. Швайки 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.08.2017 

гараж, що належав гр. Іваненку Віктору Івановичу, в АГК «Ластівка» по вул. 

Баб'яка (Боздоська), (поз. 136) на гр. Козаря Івана Михайловича,  який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.8 рішення виконкому 26 листопада 1997 р.  № 184 стосовно гр. 

Іваненко В.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. У зв’язку зі смертю гр. Комовці Михайла Юрійовича переоформити 

гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб'яка (Боздоська), (поз. 251) на сина гр. 

Комовці Михайла Михайловича, який проживає за адресою:                        

ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 17 рішення виконкому від 21.10.88 № 202 стосовно гр. Комовці 

М.Ю. визнати таким, що втратив чинність.   

1.4. У зв’язку зі смертю гр. Крихтіна Володимира Костянтиновича 

переоформити гараж в АГК «Сигнал» по вул. Котляревського (поз. 104) на сина 

гр. Крихтіна Костянтина Володимировича, який проживає за адресою:                        

ХХХХХХХХХХХХХХХ. 



Пункт 7 рішення виконкому від 29.04.87 № 73 стосовно гр. Крихтіна В.К. 

визнати таким, що втратив чинність.   

1.5. У зв’язку зі смертю гр. Костьо Омеляна Федоровича переоформити 

гараж в АГК «Жигулі» по вул. Нововолодимирській (поз. 15) на дружину гр. 

Костьо Валентину Павлівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 32 рішення виконкому від 26 травня 1976 року № 190 стосовно гр. 

Костьо Е.Ф. визнати таким, що втратив чинність.   

 

 2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

Дозволити гр. Нямещук Андрію Михайловичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ, розміщення існуючого гаража, що 

знаходиться на території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 106). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор». 

  

   3. Про відмову в переоформленні гаража 

 

  Відмовити в переоформленні гаража, що належав Сойнову Сергію 

Федоровичу, по вул. Джамбула на гр. Доценко Євгенію Олександрівну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з 

некомплектністю та недостовірністю поданих документів, передбачених                

п. 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого 

рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


