
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення, 

надання дозволу (відмову) 

на розміщення збірно- 

розбірних гаражів   

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», 

рішенням виконкому 12.04.2017 року  № 100 «Про Порядок розміщення та 

переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, виконком  

міської ради ВИРІШИВ: 

     

1.   Переоформити гаражі: 

 

1.1. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.10.2019 року, гараж, що 

належав Калабухову Юрію Юрійовичу в ГО «Радист» по вул. Володимирській 

(поз. 10), на гр. Козаря Георгія Георгійовича, який зареєстрований за адресою: 

***************************. 

Пункт 1 рішення виконкому від 22.04.92 № 72 стосовно гр. Калабухова 

Ю. Г. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.10.2019 року, гараж, що 

належав Морозову Ігорю Павловичу в ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56а 

(поз. 311), на гр. Кубаша Михайла Сергійовича, який зареєстрований за 

адресою: ****************************. 

Пункт  1.2  рішення виконкому 09.10.2019  № 365 стосовно гр. Морозова 

І. П.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.10.2019 року, гараж, що 

належав Вароді Надії Іванівні в АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 291), на гр. Онофера Олександра Васильовича, який зареєстрований за 

адресою: ********************************. 

Пункт  1.4 рішення виконкому 09.10.2019  № 365 стосовно гр. Вароді Н. І.  

визнати таким, що втратив чинність. 



1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.10.2019 року, гараж, що 

належав Оросу Василю Юрійовичу  в АГК «Барвінок» по вул. Валерія Чкалова 

(поз. 9), на гр. Кахнича Михайла Михайловича, який зареєстрований за 

адресою: *********************************. 

Пункт 1.21 рішення виконкому від 26.04.1995 р. № 60 стосовно гр. Орос 

В. Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 31.10.2019 року, гараж, що 

належав Морозовій Світлані Костянтинівні  в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 125), на гр. Федора Роберта Олександровича, 

який зареєстрований за адресою: *************************************. 

Пункт 1.6 рішення виконкому від 28.03.07 № 84 стосовно гр. Морозової 

С. К. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю Волошина Михайла Андрійовича, гараж в АГК 

«Метеор» по вул. Минайській (поз. 243) на дочку Логойду Тетяну Михайлівну, 

яка зареєстрований  за адресою: *******************************. 

Пункт 1 рішення виконкому від 22.04.92  № 72 стосовно гр. Волошина  

М. А. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю Керечана Василя Золтановича, гараж в АГК 

«Барвінок» по вул. Валерія Чкалова (поз. 13) на дружину Керечан Марію 

Василівну, яка зареєстрований  за адресою: ****************************. 

Пункт 5 рішення виконкому від 22.12.82  № 502  стосовно гр. Керечана  

В. З. визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

 

2.1.  Гр. Цокалову Василю Ігоровичу, який зареєстрований за адресою: 

***********************, на розміщення металевого збірно-розбірного гаража 

на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 а (поз. 41 ряд 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2.  Гр. Ганичу Віталію Юрійовичу, який зареєстрований за адресою: 

************************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 а (поз. 59 ряд «Б»). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.3. Гр. Іваникович Віталії Василівні, яка зареєстрована за адресою: 

*************************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 а (поз. 12 ряд «Д»). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.4. Гр. Осадчуку Олександру Валерійовичу, який зареєстрований за 

адресою: **************************, на розміщення металевого збірно-

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

ряд 12). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.5. Гр. Королю Станіславу Юрійовичу, який зареєстрований за адресою: 

***************************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 а (поз. 15 ряд «Б»). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 

3. Про відмову у наданні дозволу на розміщення збірно-розбірного 

гаража: 

 

3.1.  Відмовити у наданні дозволу гр. Янцу Олександру Степановичу, 

який зареєстрований за адресою: ****************************, на 

розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по 

вул. Гвардійській, 32 а (поз. 8 ряд 14) у зв’язку з недостовірністю поданих 

документів, передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

3.2.  Відмовити у наданні дозволу гр. Зелінці Аліні Артурівні, яка 

зареєстрована за адресою: ***********************************, на 

розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території ТВГ «Радванка» 

по вул. Українській, 56 а (поз. 504) у зв’язку з некомплектністю 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 В. Гомоная. 

 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 


