
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.12.2017    Ужгород     № 405 
 

Про переоформлення,  

відмову в переоформленні  

та надання дозволу  на 

розміщення 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 28.11.2017 

гараж, що належав гр. Зозулі Стефану Степановичу, в ТВІА «Чайка»  по                    

вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 30) на гр. Малика Віталія Юрійовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому  03.10.06  № 252 стосовно гр. Зозулі С.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.11.2017 

гараж,  що належав гр. Голінці Юрію Юрійовичу, в УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській (поз. 32) на гр. Лагоцьку Марію Вікторівну,  яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 10 рішення виконкому 30.05.85 № 119 стосовно гр.                   

Голінки Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.12.2017 

гараж, що належав гр. Куклішину Юрію Юрійовичу, в АГК «Сигнал» по вул. 

Івана Котляревського (поз. 67) на гр. Рака Михайла Михайловича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому  04.11.98  № 194 стосовно гр.                                

Куклишина Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. У зв’язку зі смертю гр. Кудрявцевої Тетяни Сергіївни переоформити 

гараж в УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (поз. 16) на сина, гр. Кудрявцева 

Віктора Васильовича, який проживає за адресою:  ХХХХХХХХХХ 

Пункт 1.5 рішення виконкому від 23 жовтня 1996 р. № 184 стосовно гр. 

Кудрявцевої Т.С. визнати таким, що втратив чинність. 



 1.5. У зв’язку зі смертю гр. Боднарюка Івана Петровича переоформити 

гараж в ТВІГ "Жигулі" по вул. Володимирській (поз. 23) на дружину гр. 

Боднарюк Ганну Михайлівну, яка проживає за адресою:ХХХХХХХХХХ. 

Пункт 7 рішення виконкому від 30.11.83 р. № 486 стосовно гр. 

Боднарюка І.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю гр. Русавського Анатолія Івановича 

переоформити гараж в ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-Артемовського 

(поз. 24) на дружину, гр. Русавську Віру Семенівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 4 рішення виконкому від 11.04.79 р. № 488 стосовно гр. 

Русавського А.І. визнати таким, що втратив чинність.  

  

2. Про відмову в переоформленні та наданні дозволу на розміщення 

гаража 

 

2.1. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Мельнику Івану 

Андрійовичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 51) на гр. Мельник 

Ганну Дмитрівну, яка проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з 

некомплектністю та недостовірністю поданих документів, передбачених 

пунктом 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого 

рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

2.2. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Грабу Івану 

Олексійовичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака -  Артемовського  (поз. 

266) на гр. Граба Сергія Івановича, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з некомплектністю та недостовірністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

2.3. Відмовити у наданні дозволу на розміщення гаража, в АГК 

«Дружба» по вул. Богомольця (поз. 278), гр. Андрєєву Вячеславу Григоровичу 

, у зв'язку з  недостовірністю поданих документів, передбачених пунктом 3.7 

Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого рішенням 

виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 

3. Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

Дозволити гр. Данчу Володимиру Володимировичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що 

знаходиться на території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака -  Артемовського  

(поз. 70). 

Підстава: план-схема архітектурно-планувального бюро,  клопотання 

голови кооперативу «Чайка». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


