
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

надання дозволу на 

розміщення гаражів та  

відмову в переоформленні 

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 10.04.2018 

гараж, що належав гр. Пуглик Ірині Анатоліївні, в ГК «Ласточка»  по вул. 

Миколи Бобяка (поз. 82) на гр. Вачилю Ярослава Йосиповича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.16 рішення виконкому 28.09.05 № 287 стосовно гр. Пуглик І.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.04.2018 

гараж, що належав гр. Ларіній Тетяні Петрівні, в УГК «Політ» по вул. 

Гвардійській (поз. 2-6) на гр. Панька Івана Івановича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.9 рішення виконкому від 28.02.2001 № 26 стосовно гр.                  

Ларіної Т.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 07.05.2018 

гараж, що належав гр. Мельник Ганні Дмитрівні, в УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській (поз. 51) на гр. Єльнова Дениса Сергійовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому від 25.04.2018 № 111 стосовно гр.                  

Мельник Г.Д. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. У зв’язку зі смертю гр. Барни Петра Семеновича переоформити 

гараж, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 161), на 

дружину гр. Барна Тамару Миколаївну, яка проживає за адресою:                            

ХХХХХХХХХХ. 



Пункт 2.1 рішення виконкому від 05.12.2012 № 452 стосовно гр. Барни 

П.С. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Павловій Надії Вікторівні, в АГК «Скала»  по вул.  

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 12) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 21.12.09 № 387 стосовно гр. Павлової Н.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Івановці Миколі Миколайовичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 19) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому 22.01.03 № 7 стосовно гр. Івановці М.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Поповичу Миколі Дмитровичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 17) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 4.1 рішення виконкому 25.02.04 № 43 стосовно гр. Поповича М.Д. 

визнати таким, що втратив чинність.   

1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Пильнику Станіславу Юрійовичу, в АГК «Скала»  по 

вул. Високій, (Генерала Петрова) (поз. 13) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 40 рішення виконкому 24.06.81 № 261 стосовно гр. Пильника 

С.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Вербич (Баришевій) Інні Вікторівні, в АГК «Скала»  по 

вул. Високій, (Генерала Петрова) (поз. 15) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.26 рішення виконкому 28.03.1996 р. № 36 стосовно гр. 

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

1.10. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Химишинцю Василю Васильовичу, в АГК «Скала»  по 

вул. Високій, (Генерала Петрова) (поз. 9) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 13 рішення виконкому 23.04.1993 р. № 178 стосовно гр. 

Химишинця В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.11. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Сватку Олександру Михайловичу, в АГК «Скала»  по 

вул. Високій, (Генерала Петрова) (поз. 18) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 27 рішення виконкому 27.05.81 № 318 стосовно гр. Сватка О.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.12. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Головацькій Альоні Василівні, в АГК «Скала»  по вул. 



Високій, (Генерала Петрова) (поз. 21) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 17 рішення виконкому 28.12.84 № 404 стосовно гр. Головацької 

А.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.13. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Часто Петру Івановичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 10) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому 30.12.80 № 571 стосовно гр. Часто П.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.14. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Попович Людмилі Юріївні, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 23) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 8 рішення виконкому 27.05.92 № 87 стосовно гр. Попович Л.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.15. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Рябцю Івану Михайловичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 22) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 7 рішення виконкому 24.03.82 № 85 стосовно гр. Рябеця І.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.16. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Пеняку Степану Івановичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 32) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 25 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Пеняка С.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.17. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Маханцю Василю Юрійовичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 36) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 11 рішення виконкому 27.05.81 № 218 стосовно гр. Маханця В.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.18. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2017 

гараж, що належав гр. Ващинцю Івану Івановичу, в АГК «Скала»  по вул. 

Високій, (Генерала Петрова) (поз. 8) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 26 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Ващинця І.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.19. У зв’язку зі смертю гр. Мальованика Яноша Яношовича 

переоформити гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) 

(поз. 33), на дружину гр. Мальованик Надію Гаврилівну, яка проживає за 

адресою:  ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 36 рішення виконкому від 24.06.81 № 261 стосовно гр. 

Мальованика І.І. визнати таким, що втратив чинність.  



1.20. У зв’язку зі смертю гр. Андрієнка Олександра Петровича 

переоформити гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) 

(поз. 7), на дружину гр. Андрієнко Ніну Михайлівну, яка проживає за 

адресою:  ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 16 рішення виконкому від 25.11.81 № 478 стосовно гр. Андрієнка 

О.П. визнати таким, що втратив чинність.  

1.21. У зв’язку зі смертю гр. Козоріза Андрія Дмитровича переоформити 

гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) (поз. 6), на 

дружину гр. Козоріз Катерину Степанівну, яка проживає за адресою:  м. 

Ужгород, вул. Володимирська, 10/52. 

Пункт 8 рішення виконкому від 02.11.79 № 470 стосовно гр. Козоріза 

А.Д. визнати таким, що втратив чинність.  

1.22. У зв’язку зі смертю гр. Туряниці Степана Михайловича 

переоформити гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) 

(поз. 24), на дружину гр. Туряницю Магдалину Йосипівну, яка проживає за 

адресою:  ХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 12 рішення виконкому від 27.09.89 № 166 стосовно гр. Туряниці 

С.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.23. У зв’язку зі смертю гр. Руснака Василя Івановича переоформити 

гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) (поз. 2), на внука 

гр. Руснака Василя Вікторовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

Пункт 17 рішення виконкому від 11.07.79 № 322 стосовно гр. Руснака 

В.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.24. У зв’язку зі смертю гр. Кухарчука Антона Степановича 

переоформити гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) 

(поз. 20), на доньку гр. Плісову (Кухарчук) Марію Антонівну, яка проживає за 

адресою:  м. Ужгород, вул. Висока, 10/11. 

Пункт 4 рішення виконкому від 28.12.84 № 404 стосовно гр. Кухарчука 

А.С. визнати таким, що втратив чинність. 

1.25. У зв’язку зі смертю гр. Панаїта Івана Романовича переоформити 

гараж, в АГК «Скала»  по вул. Високій (Генерала Петрова) (поз. 31 ), на 

доньку гр. Панаїт Тамару Іванівну, яка проживає за адресою:  ХХХХХХХХХ. 

Пункт 55 рішення виконкому від 27.08.81 № 356 стосовно гр. Панаїта 

І.Р. визнати таким, що втратив чинність.  

  

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Степанову Вадиму Володимировичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 10). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Політ».  

2.2.  Надати дозвіл гр. Зарко Олександру Васильовичу, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 225). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба».  

2.3. Надати дозвіл гр. Субботіну Олександру Олександровичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража 

на території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 127). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба».  

2.4. Надати дозвіл гр. Даневичу Василю Дмитровичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 55). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба».  

 

3. Про відмову в переоформленні гаражів 

 

3.1. Відмовити гр. Гала Інні Володимирівні, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХ, в переоформленні гаража, що належав гр. Гала Василю 

Олексійовичу, у зв'язку з некомплектністю поданих документів, передбачених 

пунктом 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого 

рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

3.2. Відмовити гр. Рожковій Валентині Олександрівні, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, в переоформленні гаража, що належав гр. 

Бронтерюку Петру Івановичу, 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. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


