
Доповнення 

до проєкту рішення   

«Про переоформлення (відмову), надання дозволу  

на розміщення збірно-розбірних гаражів та внесення  

змін до рішень виконкому»  

 

 

1. Переоформити гаражі:   

      

 1.7. Згідно з договором дарування від 06.11.2020 гараж, що належав гр. 

Попику Юрію Васильовичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 172) на гр. Мудрик Оксану Олександрівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 42. рішення виконкому 09.06.77 № 260 стосовно гр. Попика Ю.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.8. Згідно з договором дарування від 10.10.2020 гараж, що належав                  

гр. Перстневій Ніні Василівні, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 137) 

на гр. Пахтера Олега Наумовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 23.09.2020 № 344 стосовно гр. Перстневої 

Н.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.9. Згідно з договором дарування від 19.10.2020 гараж, що належав гр. 

Чурко Ганні Михайлівні, в АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 

287) на гр. Луценка Олексія Олександровича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 16. рішення виконкому 22.11.89 № 206 стосовно гр. Чурко А.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.11.2020 гараж, що 

належав гр. Міхалині Інні Василівні, в АГК «Афганець» по вул. Олександра 

Бородіна (поз. 25) на гр. Гофмана Василя Васильовича, який зареєстрований  за 

адресою: ***************. 

 Пункт 1.7. рішення виконкому 05.12.2014 № 460 стосовно гр. Міхалини 

І.В. визнати таким, що втратив чинність.    

 1.11. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.11.2020 гараж, що 

належав гр. Блонському Юрію Васильовичу, в АГК «Дружба» по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 179) на гр. Коновалова Миколу Івановича, який 

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

 Пункт 1.3. рішення виконкому 27.09.2017 № 303 стосовно гр. Блонського 

Ю.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.12. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.11.2019 гараж, що 

належав гр. Липчею Івану Михайловичу, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 155) на гр. Борзунова Ніколая, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 6. рішення виконкому 14.09.83 № 378 стосовно гр. Липчея І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  



 

   3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

  

 3.5. Гр. Гончар Олені Володимирівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 55). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.6. Гр. Сметанці Міреку Вікторовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд В, поз. 5). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

3.7. Гр. Капустею Володимиру Васильовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 18, поз. 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

3.8. Гр. Чоповцій Єлизаветі Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 47). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

 3.9. Гр. Глинянському Степану Миколайовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 

46). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».        

3.10. Гр. Поличко Діані Михайлівні, яка зареєстрована за адресою: 

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

групі гаражів по вул. Острівній. 

Підстава: план-схема розміщення гаража. 

     

 


