
           П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення та  

надання дозволу 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 № 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 майна від 08.12.2020 гараж, що 

належав гр. Тимку Василю Васильовичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. 

Володимирській 36а (поз. 28) на гр. Терлецького Миколу Володимировича, 

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

 Пункт рішення виконкому 30.03.90 № 55 стосовно гр. Тимко В.В. визнати 

таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 14.12.2020 гараж, що 

належав гр. Кирлику Віктору Федоровичу, в АГК Ластівка по вул. Миколи 

Бобяка  (поз. 141) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 1.10. рішення виконкому 25.12.1996 № 225 стосовно гр. Кирлик 

В.Ф.  визнати таким, що втратив чинність. 

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 14.12.2020 гараж, що 

належав гр. Кирлику Федору Вікторовичу, в АГК Ластівка по вул. Миколи 

Бобяка  (поз. 106) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 2.2. рішення виконкому 07.06.06 № 111 стосовно гр. Кирлик В.Ф.  

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 21.12.2020 гараж, що 

належав гр. Чуплаку Василю Васильовичу, в ГК «Минай» по вул. Олександра 



Можайського (поз. 196) на гр. Лінтура Віталія Павловича , який зареєстрований  

за адресою: ***************. 

 Пункт 1.11. рішення виконкому 11.12.2019 № 461 стосовно гр. Чуплака 

В.В.  визнати таким, що втратив чинність. 

 

          2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     
  
 2.1. Гр. Балогу Максиму Григоровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 11, поз. 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».  

2.2. Гр. Балогу Максиму Григоровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 1/1, поз. 5). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».  

2.3. Гр. Хомі Марині Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 15, поз. 1). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».      

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимон. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


