
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 12.09.2018     Ужгород                  № 261 

 

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 дарування від 02.08.2018 гараж, 

що належав гр. Орос Катерині Арпадівні, в АГК «Іскра»  по вул. Марії 

Заньковецької (поз. 40-А) на гр. Орос Юрія Юрійовича, який проживає за 

адресою: м.Ужгород, вул. Марії Заньковецької, 17/14. 

 Пункт 1.23 рішення виконкому 28.02.07 № 49 стосовно гр. Орос К.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.08.2018 

гараж, що належав гр. Можаровій (Козак) Оксані Василівні, в АГК 

"Сторожницький" по вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 72) на гр. Петрецького 

Василя Васильовича, який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 45/9. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 28.11.07 № 423 стосовно гр. Козак О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.08.2018 

гараж, що належав гр. Гладеш Катерині Зіновіївні, в ТВГ "Радванка" по вул. 

Українській (поз. 484) на гр. Мовнаря Мар’яна Миколайовича, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Валерія Чкалова, 2/1. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 28.05.08 № 195 стосовно гр. Гладеш К.З. 

визнати таким, що втратив чинність. 



 

 

  

 1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.08.2018 

гараж, що належав гр. Бруженяку Василю Васильовичу, в АГК "Афганець" по 

вул. Олександра Бородіна (поз. 23) на гр. Рац Наталію Андріївну, яка проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Декабристів, 43/21. 

 Пункт 28 рішення виконкому 07.06.93 № 243 стосовно гр. Бруженяка В.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

                                          2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Корякиній Ірині 

Андріївні в ТВІГ "Жигулі" по вул. Володимирській (поз. 130) на гр. Маслова 

Володимира Володимировича, 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.  Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

3.1. Надати дозвіл гр. Горзову Йожефу Йожефовичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Михайла Грушевського, 35/55 на розміщення 

металевого гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-

Щедріна (поз. 123). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

3.2. Надати дозвіл гр. Горзову Ярославу Йожефовичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Дмитра Георгієва (Котовського), 8 на розміщення 

металевого гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-

Щедріна (поз. 111). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

3.3. Надати дозвіл гр. Рішку Мілану Михайловичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Закарпатська, 45/23, кв.78 на розміщення металевого 

гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна                    

(поз. 112). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

3.4. Надати дозвіл гр. Яковчуку Володимиру Павловичу, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Василя Комендаря, 54/138, на розміщення 

металевого гаража на території ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській                   

(поз. 244). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Жигулі».  



3.5. Надати дозвіл гр. Василяйку Василю Івановичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Володимирська, 7, на розміщення металевого гаража 

на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 19). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.6. Надати дозвіл гр. Диковцю Юрію Юрійовичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Василя Сурикова, 24/1, на розміщення металевого 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 22). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.7. Надати дозвіл гр. Михалку Олександру Миколайовичу, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Гвардійській, 21/12, на розміщення 

металевого гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А                  

(поз. 18). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.8. Надати дозвіл гр. Лепканичу Василю Федоровичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Володимирська, 82/17, на розміщення металевого 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 16). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Б. АНДРІЇВ 

 

 


