
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про надання дозволів 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 надання дозволу на розміщення гаражів 

 

1.1. Надати дозвіл гр. Першину Івану Семеновичу, який проживає за 

адресою: ххххххххххххххх, на розміщення металевого гаража на території 

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 260). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

1.2. Надати дозвіл гр. Бідяк Катерині Михайлівні, яка проживає за 

адресою: хххххххххххххх, на розміщення металевого гаража на території ТВІА 

«Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 29). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

                     2.  Про відмову в переоформленні гаражів 

 

2.1. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Раку Петру 

Михайловичу в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 1) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, 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. Балог Кларі 

Федорівні в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 4) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: хххххххххххх, 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 в переоформленні гаража, що належав гр. Мальованик 

Надії Гаврилівні, в ГК «Скала»  по вул. Високій (поз. 33) на гр. Рожкову 

Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххххххх, 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. 

2.4.  Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Плісовій 

(Кухарчук) Марії Антонівні, в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 20) на гр. 

Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххх, 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.   

2.5. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Руснаку Василю 

Вікторовичу, в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 2) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: хххххххххххххххх, 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.   

2.6.  Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Панаїт Тамарі 

Іванівні, в АГК "Скала" по вул. Високій (поз. 31) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, 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.   

2.7. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Андрієнко Ніні 

Михайлівні, в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 7) на гр. Рожкову Валентину 

Олександрівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххх, 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. 

2.8. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Козоріз 

Катерині Степанівні, в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 6) на гр. Рожкову 

Валентину Олександрівну, яка 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.   

2.9. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Туряниці 

Магдалині Йосипівні, в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 24) на гр. Рожкову 

Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: ххххххххххххх, 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. 



2.10. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Горощаку 

Ярославу Михайловичу в АГК "Дружба" по вул. Олександра Богомольця, на 

Горощака Олександра Ярославовича, який 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. 

2.11. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Лукашенку 

Володимиру Васильовичу в ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-Артемовського 

на Дубака Ярослава Михайловича, 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. 

 2.12. Відмовити в переоформленні гаража, гр. Дубаку Ярославу 

Михайловичу в ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-Артемовського на 

Лукашенко Володимира Васильовича, 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.             

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                             Б. Андріїв 

 


