
            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. У зв’язку зі смертю Шафаря Василя Івановича переоформити гараж в 

ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 110), на сина Шафаря Ярослава 

Васильовича, який зареєстрований за адресою: ***************. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 26.08.98 № 154 стосовно гр. Шафаря В.І. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.2. У зв’язку зі смертю Павлишин Дарії Григорівни переоформити гараж 

в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 218), на доньку 

Павлишин Людмилу Юріївну, яка зареєстрована за адресою: ***************. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 22.05.96 № 89 стосовно гр. Павлишин Д.Г. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.05.2020 гараж, що 

належав гр. Берьозкіну Володимиру Олексійовичу, в ТВГ "Радванка" по вул. 

Українській (поз. 421) на гр. Оленчука Миколу Тарасовича, який 

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

 Пункт 13.6. рішення виконкому 31.03.1994 № 131 стосовно гр. Берьозкіна 

В.О. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. У зв’язку зі смертю Рожака Володимира Михайловича переоформити 

гараж в ОГК “Сторожницький” по вул. В”ячеслава Чорновола (Дівоча) (поз. 



115), на дружину Рожак Віру Іванівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт рішення виконкому 31.08.92 № 17 стосовно гр. Рожака В.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 

          2. Відмовити в переоформленні гаража: 

  

 Гр. Оленчук Любові Вікторівні, в УКГ "Політ" по вул. Гвардійській                  

(поз. 17) у зв’язку з некомплектністю та недостовірністю поданих документів, 

передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 

затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 

   3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                     

3.1. Гр. Мільо Ірині Степанівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 154). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

 3.2. Гр. Джумурату Едуарду Юрійовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 130). 

 Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.3. Гр. Івашкович Маріанні Зденеківні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 207). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.4. Гр. Герасімчук Світлані Степанівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 5, поз. 8). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.5. Гр. Маєрчику Павлу Степановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 67). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.6. Гр. Токарєву Арнольду Валентиновичу, який  зареєстрований за 

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

гаража по вул. Франтішека Тіхого (поз. 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража.  



3.7. Гр. Карпухіну Дмитру Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

вул. Франтішека Тіхого (поз. 6). 

Підстава: план-схема розміщення гаража. 

3.8. Гр. Шимон Галині Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 12, поз. 35). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


