
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26.09.2018        Ужгород              № 283 

   

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 купівлі-продажу від 05.09.2018 

гараж, що належав гр. Гарагаль Олені Юріївні, в ТВІГ "Жигулі" по вул. 

Володимирській (поз. 12) на гр. Кут Василя Івановича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 25.12.2002 № 381 стосовно гр. Гарагаль 

О.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 07.09.2018 

гараж, що належав гр. Тимошенку Андрію Григоровичу, в АГК "Дружба" по 

вул. Олександра Богомольця (поз. 205) на гр. Кільган Наталію Володимирівну, 

яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому 14.09.83 № 378 стосовно гр. Тимошенка А.Г. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором дарування від 12.09.2018 гараж, що 

належав гр. Клованичу Юрію Івановичу, в АГК "Минай" по вул. Олександра 

Можайського (поз. 358) на гр. Клименко Антоніну Юріївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому 23.08.2018 № 237 стосовно гр. Клованича 

Ю.І. визнати таким, що втратив чинність. 



1.4. У зв’язку зі смертю Бедрака Сергія Львовича переоформити гараж, в 

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 130-1), на дружину Скорупську 

Євгенію Павлівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.13 рішення виконкому 28.05.97 № 84 стосовно гр. Бедрака С.Л. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.09.2018 

гараж, що належав гр. Любченку Володимиру Миколайовичу, в ОГК 

"Сторожницький" по вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 116) на гр. Дюрик Оксану 

Романівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2.8 розпорядження глави міської управи 31.07.1992р. № 17 

стосовно гр. Любченка В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

                              2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Станковичу Івану 

Івановичу в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 29) на гр. Станковича 

Ромулуса Івановича, 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.  Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

Надати дозвіл гр. Кіс Володимиру Юрійовичу, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 27). 

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 


