
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

Про переоформлення 

(відмову), надання дозволу    

на розміщення збірно- 

розбірних гаражів та 

внесення змін до рішень 

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 11.01.2020 гараж, що належав 

гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу, в ТВІА "Чайка" по вул. Петра 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 266) на гр. Ребару Івана Івановича, який 

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

 Пункт 1.1. рішення виконкому 28.03.2018 № 93 стосовно гр. Лукашенка 

В.В. визнати таким, що втратив чинність.  

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 14.01.2020 гараж, що належав 

гр. Козарю Івану Михайловичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 215) на гр. Грицака Василя Васильовича, який зареєстрований 

за адресою: **********. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 11.12.2019 № 461 стосовно гр. Козаря І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 13.01.2020 гараж, що належав 

гр. Лебедєву Володимиру Інокентійовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 203) на гр. Єлісеєнка Олександра Вікторовича, який 

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



 Пункт 1 рішення виконкому 14.09.83 № 378 стосовно гр. Лебедєва В.І. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.10.2019 гараж, що належав 

гр. Печкану Степану Васильовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 3) на гр. Бабяка Мирослава Юрійовича, який зареєстрований 

за адресою: **************. 

 Пункт 30 рішення виконкому 15.03.79 стосовно гр. Печкана С.В. визнати 

таким, що втратив чинність.      

         1.5. У зв’язку зі смертю Скунзяка Івана Федоровича переоформити гараж 

в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 196), на дружину Скунзяк Софію 

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

 Пункт 6 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Скунзяка І.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність. 

   

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.01.2020 гараж, що належав 

гр. Курті Івану Івановичу, в ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-Артемовського, 

9 (поз. 143) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який зареєстрований за 

адресою: ****************. 

 Пункт 3.5. рішення виконкому 11.12.2019 № 461 стосовно гр. Курти І.І. 

визнати таким, що втратив чинність.    

  

 1.7. У зв’язку зі смертю Князева Митрофана Сергійовича переоформити 

гараж в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 209), на сина Князева 

Володимира Митрофановича, який зареєстрований за адресою: *************. 

 Пункт 5. рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Князева М.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. У зв’язку зі смертю Червеняка Артура Тіборовича переоформити 

гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 504), на доньку Зелінка Аліну 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 27.03.2019 № 107 стосовно гр. Червеняка  

А.Т. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 20.01.2020 гараж, що належав 

гр. Туряниці Василю Васильовичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 

220) на гр. Дору Вячеслава Мирославовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.17. рішення виконкому 26.09.07 № 336 стосовно гр. Туряниці 

В.В. визнати таким, що втратив чинність.      

1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.01.2020 гараж, що 

належав гр. Войтовичу Олексію Олексійовичу, в ТВІА "Чайка" по вул. Петра 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 285) на гр. Худана Івана Михайловича, який 

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

 Пункт 5. рішення виконкому 30.06.2016 № 190 стосовно гр. Войтовича 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.11. Згідно з договором купівлі-продажу від 22.01.2020 гараж, що 

належав гр. Вальо Максиму Михайловичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській 



(поз. 156) на гр. Мільо Ірину Степанівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1.1. рішення виконкому 23.12.19 № 480 стосовно гр. Вальо М.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  

 1.12. У зв’язку зі смертю Гейченка Геннадія Миколайовича 

переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 217), на 

дружину Гейченко Мирославу Йосипівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1.12 рішення виконкому 26.06.2001 № 107 стосовно гр. Гейченка 

Г.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.13. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.01.2020 гараж, що 

належав гр. Пришляк Антоніні Степанівні, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 242) на гр. Ковача Віктора Юрійовича, який зареєстрований за 

адресою: ************. 

 Пункт 1.9. рішення виконкому 30.08.19 № 287 стосовно гр. Пришляк А.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.14. Згідно з договором дарування від 25.01.2020 гараж, що належав гр. 

Груздєву Олександру Геннадійовичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській 

(поз. 14) на гр. Груздєва Андрія Олександровича, який зареєстрований за 

адресою: ************. 

 Пункт 1.3. рішення виконкому 20.04.11 № 133 стосовно гр. Груздєва О.Г. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.15. У зв’язку зі смертю Ороса Павла Михайловича переоформити гараж 

в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 173), на дружину Орос Віру 

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

 Пункт 1.10. рішення виконкому 21.10.2002 № 342 стосовно гр. Ороса 

П.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

          2. Відмовити в переоформленні гаражів 

 

2.1. Гр. Гарчар Валентині Петрівні в АГК «Метеор» по вул. Минайській 

(поз. 231) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, передбачених 

пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого 

рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 2.2. Гр. Глебі Василю Івановичу, в ОГК “Сторожницький” по вул. 

В’ячеслава Чорновола (поз. 8) 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. 

     2.3. Гр. Варенкову Андрію Олександровичу в АГК «Метеор» по вул. 

Минайській (поз. 236) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 

затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 



 2.4. Гр. Маненковій Олені Миколаївні в АГК «Метеор» по вул. 

Минайській (поз. 115) 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-розбірного гаража: 

                      

3.1. Гр. Балажу Віктору Миколайовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (поз. 16, ряд 3). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.2. Гр. Сидоровичу Олександру Олександровичу, який  зареєстрований 

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

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 93). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

 3.3. Гр. Джумурату Едуарду Юрійовичу, який  зареєстрований за 

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

на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 205). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

 

  4. Про внесення змін до рішень виконкому 

 

4.1. У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.2. рішення виконкому 

09.01.2020 № 9, замість “з договором купівлі-продажу” читати “з договором 

дарування”. 

4.2. У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.1. рішення виконкому 

24.04.2019 № 145, замість “Івашковича Петра Петровича” читати “Іваниковича 

Петра Петровича”. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


