
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення  

гаражів 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 29.03.2018 

гараж, що належав гр. Біч Світлані Ярославівні, в УГК «Політ»  по вул. 

Гвардійській              (поз. 4) на гр. Рільця Олександра Івановича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 7 рішення виконкому 26.02.92 № 38 стосовно гр. Біч С.Я. визнати 

таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.04.2018 

гараж, що належав гр. Масляному Ярославу Володимировичу, в ТВІГ "Жигулі»  

по вул. Володимирській (поз. 158) на гр. Воробця Василя Михайловича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 23.07.08 № 283 стосовно гр. Масляного 

Я.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.04.2018 

гараж, що належав гр. Кравченку Дмитру Олексійовичу, в УГК «Політ» по вул. 

Гвардійській (поз. 22) на гр. Голянича Миколу Михайловича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 14.11.2016 № 360 стосовно гр. Кравченка 

Д.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.04.2018 

гараж, що належав гр. Ястребову Геннадію Федоровичу, в ТВІА «Чайка» по 

вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 11) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 



 Пункт 34 рішення виконкому 09.08.78 № 399 стосовно гр. Ястребова Г.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. У зв’язку зі смертю гр. Пластуняка Олексія Васильовича 

переоформити гараж, в УГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 256), на доньку 

Шанта Наталію Олексіївну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 9 рішення виконкому від 25.05.83 № 228 стосовно гр. Пластуняка 

О.В. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.6. У зв’язку зі смертю гр. Халамоника Василя Панасовича 

переоформити гараж, в ТВІА «Чайка»  по вул. Петра Гулака-Артемовського 

(поз. 12), на доньку Дубак Ольгу Василівну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 41 рішення виконкому від 19.01.78 № 33 стосовно гр. Халамоника 

В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю гр. Мельника Івана Андрійовича переоформити 

гараж, в УКГ «Політ»  по вул. Гвардійській (поз. 51), на дружину дозвіл гр. 

Мельник Ганні Дмитрівні, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 6 рішення виконкому від 30.03.83 № 119 стосовно гр. Мельнику 

І.А. визнати таким, що втратив чинність.  

 

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Шитів Надії Павлівні, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території АГК 

«Метеор» по вул. Минайській (поз. 128). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

 2.2. Надати дозвіл гр. Кузьмі Віталію Володимировичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 15). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.3. Надати дозвіл гр. Дурунді Андрію Іллічу, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській (поз. 47). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.4. Надати дозвіл гр. Литвинцю Святославу Йосиповичу, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 7). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

2.5. Надати дозвіл гр. Микиті Івану Іллічу, який проживає за 

адресою:ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 101). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

2.6. Надати дозвіл гр. Сиваку Яношу Яношовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 106 А). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Б. Андріїв 

 


