
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення  

та надання дозволу на 

розміщення 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 06.03.2018 

гараж, що належав гр. Грабу Сергію Івановичу, в ТВІА «Чайка»  по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 266) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.10 рішення виконкому 21.02.2018 № 52 стосовно гр. Граба С.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.03.2018 

гараж, що належав гр. Малику Анатолію Івановичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. 

Володимирській (поз.85) на гр. Зенцову Тетяну Юріївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому від 23.09.2015 № 294 стосовно гр.                  

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

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.02.2018 

гараж, що належав гр. Колеснику Павлу Олеговичу, в АГК «Дружба» по вул. 

Олександра Богомольця (поз.321) на гр. Полотнюк Нінель Юріївну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.2 рішення виконкому від 11.12.2015 № 390 стосовно гр.                  

Колесника П.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.03.2018 

гараж, що належав гр. Ганчак Ларисі Петрівні, в ТВГ «Радванка»  по вул. 

Українській (поз. 465) на гр. Гецко Юрія Юрійовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 



 Пункт 1 рішення виконкому 11.08.89 № 143 стосовно гр. Ганчак Л.П. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.03.2018 

гараж, що належав гр. Мазуру Сергію Івановичу, в ТВГ «Радванка»  по вул. 

Українській (поз. 7) на гр. Конкіну Ярину Володимирівну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 13.12.2017 № 384 стосовно гр. Мазура С.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.03.2018 

гараж, що належав гр. Коваленко Галині Михайлівні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській (поз. 4) на гр. Дорош Валентина Михайловича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому 26.06.91 № 138 стосовно гр. Коваленко Г.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. У зв’язку зі смертю гр. Думнича Дмитра Васильовича переоформити 

гараж, в ГК «Ласточка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 3), на дружину гр. Думнич 

Тетяну Василівну, яка проживає за адресою:  ХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 3 рішення виконкому від 09.09.2015 № 278 стосовно гр. Думнича 

Д.В. визнати таким, що втратив чинність. 

  

2. Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

Надати дозвіл гр. Хоменку Ігорю Савелійовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 9). 

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 

 


