
            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-розбірного  

гаража  

 

 

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 23.02.2021 гараж, що належав 

гр. Ковалю Івану Васильовичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака- 

Артемовського (поз. 27) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 1.4. рішення виконкому 10.04.2019 № 129 стосовно гр. Коваля І.В. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 05.02.2021 гараж, що належав 

гр. Лізанцю Євгену Георгійовичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака- 

Артемовського (поз. 99) на гр. Руду Зоряну Василівну, яка зареєстрована  за 

адресою: **************. 

 Пункт 3.2. рішення виконкому 28.12.2005 № 396 стосовно гр. Лізанця 

Є.Г. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.02.2021 гараж, що належав 

гр. Гладовській Ельвірі Станіславівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 

1, поз.10) на гр. Кишко Євгенію Богданівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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



 Пункт 1.7. рішення виконкому 23.09.2020 № 344 стосовно гр. Гладовської 

Е.С. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.02.2021 гараж, що належав 

гр. Поповичу Олександру Андрійовичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 296) на гр. Михайловського Івана Сергійовича, який 

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

 Пункт 2.9. рішення виконкому 13.01.2021 № 10 стосовно гр. Поповича 

М.А. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.02.2021 гараж, що належав 

гр. Прислупській Єлізаветі Стефанівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 

(ряд В, поз. 29) на гр. Соболюка Віктора Івановича, який зареєстрований  за 

адресою: ******************. 

 Пункт 1.7. рішення виконкому 26.08.2020 № 297 стосовно гр. 

Прислупської Є.С. визнати таким, що втратив чинність.       

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 05.02.2021 гараж, що належав 

гр. Москаленку Василю Володимировичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 64) на гр. Руду Зоряну Василівну, яка 

зареєстрована  за адресою: *****************. 

 Пункт 1.10. рішення виконкому 26.03.2008 № 117 стосовно гр. 

Москаленка В.В. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 01.03.2021 гараж, що належав 

гр. Терпак Наталії Дєрдівні, в АГК «Сторожницький» по вул. В’ячеслава 

Чорновола (поз. 17) на гр. Савко Емілію Іванівну, яка зареєстрована  за 

адресою: *************. 

 Пункт 1.4. рішення виконкому 29.05.2013 № 184 стосовно гр. Терпак Н.Д. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.03.2021 гараж, що належав 

гр. Хабенюку Ігорю Володимировичу, в АГК «Метеор» по вул. Минайській 

(поз. 6) на гр. Пахтера Олега Наумовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.11. рішення виконкому 28.03.2007 № 84 стосовно гр. Хабенюка 

І.В. визнати таким, що втратив чинність.     

 1.9. У зв’язку зі смертю Шкріби Омеляна Васильовича переоформити 

гараж в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 16, поз.109), на дружину 

Шкрібу Магду Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: **************. 

 Пункт 2. рішення виконкому 27.03.85 № 55 стосовно гр. Шкріба О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

 2. Відмовити у переоформленні гаражів. 

 

 2.1.  Гр. Балабанову Костянтину Сергійовичу в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській (поз.186), 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. 



 2.2. Гр. Мокіній Маргариті Олександрівні в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 131), 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. 

 2.3. Гр. Куцубею Василю Івановичу в ТВГ «Радванка» по вул. 

Українській (поз. 137), 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. 

 2.4.  Гр. Ласько Віталію Едуардовичу в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 184), 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. 

 2.5. Гр. Грись Ользі Омелянівні в ТВГ «Радванка» по вул. Українській 

(поз. 399), 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. 

  

  3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірного гаража:                     

  

Гр. Макаревичу Олександру Павловичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 62). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


