
            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 дарування від 10.10.2020 гараж, що належав гр. 

Головчаку Леоніду Івановичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 195) на гр. Головчак Марію Іванівну, яка зареєстрована  за 

адресою: ***************. 

 Пункт 1.3. рішення виконкому 24.05.2017 № 146 стосовно гр. Головчака 

Л.І. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.09.2020 гараж, що належав                  

гр. Трацюку Володимиру Фомичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Український (поз. 

179) на гр. Смерековського Юрія Володимировича, який зареєстрований  за 

адресою: ***************. 

 Пункт 1.4. рішення виконкому 11.03.2020 № 136 стосовно гр. Троцюка 

В.Ф. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 14.10.2020 гараж, що належав 

гр. Лазарєву Сергію Сергійовичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 242) на гр. Гопак Аллу Анатоліївну, яка зареєстрована  за 

адресою: ***************. 



 Пункт 1.6. рішення виконкому 28.08.2002 № 295 стосовно гр. Лазарєва 

С.С. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.10.2020 гараж, що належав 

гр. Малеш Марині Василівні, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 

153) на гр. Сабадоша Івана Романовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 2. рішення виконкому 03.05.2017 № 133 стосовно гр. Малеш М.В. 

визнати таким, що втратив чинність.    

 1.5. У зв’язку зі смертю Лехмана Стефана Юрійовича переоформити 

гараж в ГК «Минай» по вул. Олександра Можайського (поз. 240), на дружину 

Лехман Марію Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: **************. 

 Пункт 1. рішення виконкому 21.10.88 № 202 стосовно гр. Лехмана С.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  1.6. У зв’язку зі смертю Адамча Юрія Юрійовича переоформити гараж в 

ГК «Минай» по вул. Олександра Можайського (поз. 14), на дружину Чеховську 

Людмилу Олексіївну, яка зареєстрована за адресою: ***************. 

 Пункт 1.12. рішення виконкому 26.11.97 № 184 стосовно                                       

гр. Адамча Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 2. Відмовити у наданні дозволу на розміщення збірно-розбірного гаража 

гр. Поповичу Михайлу Андрійовичу в переоформленні гаража в АГК «Дружба» 

по вул. Олександра Богомольця (поз. 296), 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-розбірних гаражів:                     

  

 3.1. Гр. Рубішу Юрію Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 57). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.2. Гр. Юртіну Вадиму Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 200). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».     

3.3. Гр. Юртіну Вадиму Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 202). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».      



3.4. Гр. Величканичу Юрію Дмитровичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Д,         поз. 47). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

  

 4. Про внесення змін до рішень виконкому 

 

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

26.08.2020 № 297 слова «Чуму Миколу Ігоровича» замінити словами «Чуму 

Миколу Юрійовича». 

 4.2. У зв’язку з технічною помилкою пункт 1.7. рішення виконкому 

23.09.2020 № 344 викласти в такій редакції: 

 «1.7. У зв’язку зі смертю Гладовського Олександра Олександровича 

переоформити гараж УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 1, поз. 10), на 

дружину Гладовську Ельвіру Станіславівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 11. рішення виконкому 30.10.91 № 230 стосовно гр. Гладовського 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.». 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


