
            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-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. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.03.2021 гараж, що належав 

гр. Луценку Олексію Олександровичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 287) на гр. Григоренка Олександра Володимировича, який 

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

 Пункт 1.9. рішення виконкому 02.12.2020 № 427 стосовно гр. Луценка 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 26.03.2021 гараж, що належав 

гр. Єсипу Михайлу Івановичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 

54) на гр. Дзюбу Юлію Іванівну, яка зареєстрована  за адресою: ************. 

 Пункт 1. рішення виконкому 29.04.2015 № 133 стосовно гр. Єсипа М.І. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.03.2021 гараж, що належав 

гр. Бруссо Світлані Костянтинівні, в ГО ГК «Енерго» по вул. Івана Панькевича 

(поз. 18) на гр. Дзака Ярослава Вячеславовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 2.1. рішення виконкому 23.09.2003 № 235 стосовно гр. Бруссо С.К. 

визнати таким, що втратив чинність.  



 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.03.2021 гараж, що належав 

гр. Козарю Івану Михайловичу, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 

136) на гр. Легезу Оксану Іванівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 13.09.2017 № 289 стосовно гр. Козаря І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором дарування від 07.04.2021 гараж, що належав гр. 

Віщуру Богдану Михайловичу, в АГК «Сторожницький» по вул. В’ячеслава 

Чорновола (поз. 106) на гр. Віщур Наталію Богданівну, яка зареєстрована  за 

адресою: ************. 

 Пункт 12. рішення виконкому 25.08.1993 № 389 стосовно гр. Віщура Б.М. 

визнати таким, що втратив чинність.       

 1.6. Згідно з договором дарування від 07.04.2021 гараж, що належав гр. 

Воронову Віктору Анатолійовичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 

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

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

 Пункт 1.4. рішення виконкому 26.06.2002 № 176 стосовно гр. Воронова 

В.А. визнати таким, що втратив чинність.   

  

 2. Відмовити у надані дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів. 

 

2.1. Гр. Цехмістрову Ігорю Анатолійовичу на розміщення металевого 

збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 4, 

поз. 11), у зв’язку із недостовірністю поданих документів. 

2.2. Гр. Павлікову Костянтину Олеговичу на розміщення металевого 

збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Б, 

поз. 40), у зв’язку із недостовірністю поданих документів .    

2.3. Гр. Паламарчуку Олександру Анатолійовичу на розміщення 

металевого збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. 

Гвардійській (ряд  Е, поз. 56), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.   

2.4. Гр. Хомику Миколі Михайловичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд “кірпіч”, 

поз. 11), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.      

2.5. Гр. Хомику Михайлу Михайловичу на розміщення металевого 

збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 

“кірпіч”, поз. 10), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.  

 2.6. Гр. Галушці Павлу Івановичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 15, поз. 

13), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.   

2.7. Гр. Криловій Наталії Геннадіївні на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території  УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд А, поз. 

74), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.  

2.8. Гр. Криловій Наталії Геннадіївні на розміщення металевого збірно-

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

1), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.  



2.9. Гр. Павлікову Костянтину Олеговичу на розміщення металевого 

збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 

15, поз. 23), у зв’язку із недостовірністю поданих документів.    

 2.10. Гр. Горняку Павлу Петровичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території  УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд В, поз. 

48), у зв’язку із недостовірністю поданих документів. 

 2.11. Гр. Лукечі Катерині Вячеславівні на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 21), у 

зв’язку із недостовірністю поданих документів.  

2.12. Гр. Харченку Олегу Володимировичу на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 57), у 

зв’язку із недостовірністю поданих документів. 

 

  3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

   

3.1. Гр. Левкуличу Василю Васильовичу, який  зареєстрований за 

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

на території  УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 1, поз. 8). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

 3.2. Гр. Чехоніну Олегу Юрійовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території ГО “ГО “Радист” по вул. Володимирській ( поз. 29). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Радист».     

 3.3. Гр. Дубіву Олегу Михайловичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території ГО “ГО “Радист” по вул. Володимирській ( поз. 33). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Радист».     

 3.4. Гр. Газі Василю Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території ГО “ГО “Радист” по вул. Володимирській ( поз. 34). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Радист».     

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


