
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

Про переоформлення 

(відмову) збірно-розбірних  

гаражів та внесення зміни  

до рішення виконкому 

 

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 06.03.2020 гараж, що належав 

гр. Туряниці Олександру Олександровичу, в ТВІГ "Жигулі" по вул. 

Володимирській (поз. 124) на гр. Фулиму В’ячеслава Васильовича, який 

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

 Пункт 1.4. рішення виконкому 11.12.2015 № 390 стосовно гр. Туряниці 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 06.03.2020 гараж, що належав 

гр. Шварц Ганні Андріївні, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 162) на гр. Козаря Георгія Георгійовича, який 

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

 Пункт 1.17. рішення виконкому 26.10.04 № 291 стосовно гр. Шварц Г.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2020 гараж, що належав 

гр. Міхалині Інні Василівні, в АГК “Сторожницький” по вул. Дівочій (поз. 35) 

на гр. Маргитич Ларису Юріївну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 2 рішення виконкому 29.12.2014 № 506 стосовно гр. Міхалини І.В. 

визнати таким, що втратив чинність.   



 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2020 гараж, що належав 

гр. Корпошу Віктору Васильовичу, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 

402) на гр. Воронова Андрія Вікторовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 20.02.08 № 49 стосовно гр. Корпоша В.В. 

визнати таким, що втратив чинність.    

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2020 гараж, що належав 

гр. Пирогову Юрію Олексійовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 262) на гр. Пушкаш Марію Іванівну, яка зареєстрована за 

адресою: **************. 

 Пункт 1.2. рішення виконкому 24.04.1996 № 66 стосовно гр. Пирогова 

Ю.О. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.6. У зв’язку зі смертю Рожкова Миколи Івановича переоформити гараж 

в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 115), на доньку Маненкову Олену 

Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: *******************. 

 Пункт 11 рішення виконкому 28.01.76 № 36 стосовно гр. Рожкова М.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 18.12.2019 гараж, що належав 

гр. Шевченку Валерію Михайловичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 

251) на гр. Гайдамака Дмитра Леонідовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 24.01.2001 № 13 стосовно гр. Шевченка 

В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.12.2019 гараж, що належав 

гр. Ком’яті Володимиру Михайловичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській 

(поз. 228) на гр. Лесняк Ольгу Дмитрівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 3.7. рішення виконкому 11.12.19 № 461 стосовно гр. Ком’яті В.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

         

  2. Відмовити в переоформленні гаражів: 

 

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, відмовити в 

переоформленні гаража: 

 2.1. Гр. Перекресту Валерію Борисовичу по вул. Івана Айвазовського на 

гр. Вечей-Ловску Мирославу Василівну;    

 2.2. Гр. Кліменку Миколі Сергійовичу в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській (поз. 100) на гр. Корпоша Віктора Васильовича. 

 

  3. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 



У зв’язку з технічною помилкою у п. 3 рішення виконкому 26.02.2020                

№ 102, замість “Мазуру Миколі Геннадійовичу” читати “Мазуру Максиму 

Геннадійовичу”.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


