
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення 

(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 15.06.2020 гараж, що належав 

гр. Демчику (Сливці) Василю Васильовичу, в ТВІГ “Жигулі” по вул. 

Володимирській (поз. 146) на гр. Дзюбу Юлію Іванівну, яка зареєстрована  за 

адресою: ***************. 

 Пункт 1.12. рішення виконкому 01.12.04 № 321 стосовно гр. Сливки В.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 09.06.2020 гараж, що належав 

гр. Рейті Анатолію Івановичу, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз. 

93) на гр. Породька Тараса Вікторовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 28.03.07 № 84 стосовно гр. Рейті А.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 18.06.2020 гараж, що належав 

гр. Зелінка Аліні Артурівні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 504) на 

гр. Плавайка Сергія Васильовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.8. рішення виконкому 12.02.2020 № 60 стосовно гр. Зелінка А.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  



 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.06.2020 гараж, що належав 

гр. Попову Олексію Флегонтійовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 210) на гр. Костак Мар’яну Михайлівну, яка зареєстрована  за 

адресою: **************. 

 Пункт 1.7. рішення виконкому 23.07.1997 № 114 стосовно гр. Попова 

О.Ф. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 26.06.2020 гараж, що належав 

гр. Росулу Петру Петровичу, в АГК “Модуль” по вул. Приладобудівників                   

(поз. 9) на гр. Колесар Яну Іванівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 9. рішення виконкому 22.03.1993 № 112 стосовно гр. Росула П.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 

   2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

  

2.1. Гр. Малитовському Вадиму Михайловичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд З,                   поз. 28). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

2.2. Гр. Вакарову Миколі Миколайовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд кірпіч, поз. 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

2.3 Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні, яка  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 12, поз. 36). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

2.4. Гр. Першину Івану Семеновичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 177). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

2.5. Гр. Шахайді Георгію Георгійовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Дружба" по вул. Олександра Богомольця  (поз. 51). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».   

2.6. Гр. Легезі Володимиру Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Дружба" по вул. Олександра Богомольця (поз. 209). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».   



 

          3. Відмовити у розміщенні збірно-розбірного гаража: 

  

Гр. Хамазі Андрію Віталійовичу, поблизу місця проживання 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. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


