
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення гаражів, 

відмову 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 від 08.05.2021 гараж, що належав 

гр. Козару Івану Михайловичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 110) на гр. Вориняк Вікторію Дмитрівну, яка зареєстрована  за 

адресою: ************. 

 Пункт 3.1. рішення виконкому 22.01.2020 № 31 стосовно гр. Козаря І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.2. Згідно з договором дарування від 17.05.2021 гараж, що належав гр. 

Копинець Наталії Іванівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд 1, поз. 9) 

на гр. Панаріна Дмитра Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 10.02.2021 № 77 стосовно гр. Копинець 

Н.І. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.05.2021 гараж, що належав 

гр. Свиді Віктору Михайловичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 3) на гр. Розлуцького Зіновія Михайловича, який 

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

 Пункт 1.11. рішення виконкому 26.03.2008 № 117 стосовно гр. Свиди 

В.М. визнати таким, що втратив чинність.  



 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.05.2021 гараж, що належав 

гр. Кеміню Юрію Дмитровичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 58) на гр. Свиду Віктора Михайловича, який 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 09.10.2019 № 365 стосовно гр. Кеміня 

Ю.Д. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 28.05.2021 гараж, що належав 

гр. Данча Олександрі Олександрівні, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 36) на гр. Шахайду Степана Степановича, який 

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

 Пункт 1.8. рішення виконкому 21.02.2018 № 52 стосовно гр. Данча О.О. 

визнати таким, що втратив чинність.          

 1.6. У зв’язку зі смертю Принцовського Вячеслава Григоровича 

переоформити гараж у ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 61) на 

дружину Принцовську Валерію Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 3. рішення виконкому 01.04.1975 № 121 стосовно гр. 

Принцовського В.Г. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 2. Відмовити в переоформленні гаражів та наданні дозволу на розміщення 

збірно-розбірних гаражів у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та переоформлення 

гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 

2.1. Гр. Грішкіну Віктору Борисовичу в переоформленні гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Б, поз. 36).   

2.2. Гр. Вощепинцю Михайлу Михайловичу у переоформленні гаража на 

території АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 151).    

2.3. Гр. Готрі Віталію Івановичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража по вул. Франтішека Тіхого.   

2.4. Гр. Ляху Богдану Йосиповичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража по вул.  Франтішека Тіхого. 

2.5. Гр. Ковбелю Федору Миколайовичу на розміщення металевого 

збірно-розбірного гаража по вул. Мора Йокаі.  

 2.6. Гр. Бібену Івану Івановичу на розміщення металевого збірно-

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

Щедріна (поз. 178).   

2.7. Гр. Лису Сергію Михайловичу на розміщення металевого збірно-

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

Щедріна (поз. 190).  

2.8. Гр. Балецькому Василю Михайловичу на розміщення металевого 

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

Щедріна (поз. 194).  



2.9. Гр. Пришляку Ігорю Васильовичу на розміщення металевого збірно-

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

Щедріна (поз. 192- 193).     

 2.10. Гр. Дубовику Максиму Васильовичу на розміщення металевого 

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

Щедріна (поз. 187).  

  2.11. Гр. Проньо Миколі Михайловичу на розміщення металевого збірно-

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

Щедріна (поз. 186).   

2.12. Гр. Брилінській Ганні Василівні в переоформленні гаража на 

території АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 188). 

 2.13. Гр. Семак Ізабеллі Василівні в переоформленні гаража на території 

ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 140). 

 2.14. Гр. Пойда Олені Михайлівні в переоформленні гаража на території 

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 77) 

 2.15. Гр. Маєрчику Павлу Степановичу в переоформленні гаража на 

території в АГК «Метеор» по вул. Минайський (поз. 67). 

 2.16. Гр. Харченку Олегу Володимировичу в переоформленні гаража на 

території в АГК «Метеор» по вул. Минайський (поз. 57). 

 2.17. Гр. Лукечі Катерині Вячеславівні в переоформленні гаража на 

території в АГК «Метеор» по вул. Минайський (поз. 21). 

 

  3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

      

  3.1. Гр. Мацинятин Наталії Михайлівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд А, поз. 71). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

 3.2. Гр. Хомику Миколі Михайловичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд “кірпіч”, поз. 10). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

 3.3. Гр. Балог Аліні Григорівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд 13, поз. 29). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

3.4. Гр. Галушці Павлу Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд 15, поз. 13). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   



 3.5. Гр. Павлішу Андрію Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Е, поз. 1). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

3.6. Гр. Цехмістрову Ігорю Анатолійовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд 4, поз. 11). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.7. Гр. Горняку Павлу Петровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд В, поз. 48). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.8. Гр. Криловій Наталії Геннадіївні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Д, поз. 1). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.9. Гр. Горняку Павлу Петровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Б, поз. 37). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.10. Гр. Криловій Наталії Геннадіївні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд А, поз. 74). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.11. Гр. Павлікову Костянтину Олеговичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Б, поз. 40). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.12. Гр. Білоцькому Сергію Анатолійовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд А, поз. 27). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.13. Гр. Паламарчуку Олександру Анатолійовичу, який  зареєстрований 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Е, поз. 56). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 



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

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Д поз. 11). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ». 

3.15. Гр. Софілканичу Вадиму Михайловичу, який  зареєстрований за 

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

території ОГК «Сторожницький» по вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 136). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Сторожницький». 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


