
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13.01.2021     Ужгород                    № 10 

 

Про переоформлення (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 майна від 08.12.2020 гараж, що 

належав гр. Тимку Василю Васильовичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. 

Володимирській 36а (поз. 28) на гр. Терлецького Миколу Володимировича, 

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

 Пункт рішення виконкому 30.03.90 № 55 стосовно гр. Тимко В.В. визнати 

таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 14.12.2020 гараж, що 

належав гр. Кирлику Віктору Федоровичу, в АГК Ластівка по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 141) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 1.10. рішення виконкому 25.12.1996 № 225 стосовно гр. Кирлик 

В.Ф.  визнати таким, що втратив чинність. 

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 14.12.2020 гараж, що 

належав гр. Кирлику Федору Вікторовичу, в АГК Ластівка по вул. Миколи 

Бобяка  (поз. 106) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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



 

 

 Пункт 2.2. рішення виконкому 07.06.06 № 111 стосовно гр. Кирлик В.Ф.  

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу майна від 21.12.2020 гараж, що 

належав гр. Чуплаку Василю Васильовичу, в ГК «Минай» по вул. Олександра 

Можайського (поз. 196) на гр. Лінтура Віталія Павловича , який зареєстрований  

за адресою: ****************. 

 Пункт 1.11. рішення виконкому 11.12.2019 № 461 стосовно гр. Чуплака 

В.В.  визнати таким, що втратив чинність. 

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 26.11.2020 гараж, що належав 

гр. Дердяку Олександру Йосиповичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 

В, поз. 31) на гр. Ситара Станіслава Івановича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1. рішення виконкому 26.04.89 № 79 стосовно гр. Дердяка О.Й. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.11.2020 гараж, що належав                  

гр. Сметанюк Єфросинії Федорівні, в АГК «Темп» по вул. Романа Шухевича 

(вул. Лавріщева) (поз. 31) на гр. Гресь Віктора Дмитровича, який 

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

 Пункт 21. рішення виконкому 27.03.84 № 110 стосовно гр. Сметанюк Є.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 01.12.2020 гараж, що належав 

гр. Фабрі Золтану Йожефовичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 89) на гр. Кочалова Олександра Ігоровича, який 

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

 Пункт 58. рішення виконкому 12.07.77 № 311 стосовно гр. Фабрі З.Й. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.12.2020 гараж, що належав 

гр. Гончару Олегу Олеговичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд В, поз. 

2) на гр. Воронича Андрія Андрійовича, який зареєстрований  за адресою:                      

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

 Пункт 2.4. рішення виконкому 26.08.2020 № 297 стосовно гр. Гончара 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.    

 1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.10.2020 гараж, що належав 

гр. Бабинець Тетяні Юріївні, в ГК «Минай» по вул. Олександра Можайського 

(поз. 155) на гр. Соколана Миколу Миколайовича, який зареєстрований  за 

адресою: *****************. 

 Пункт 1.6. рішення виконкому 25.09.2019 № 349 стосовно гр. Бабинець 

Т.Ю. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 07.12.2020 гараж, що 

належав гр. Барні Ользі Петрівні, в ТВІА «Чайка по вул. Петра Гулака-

Артемовського, (поз. 229) на гр. Федора Роберта Олександровича, який 

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



 

 

 Пункт 3. рішення виконкому 25.03.2015 № 106 стосовно гр. Барни О.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.11. Згідно з договором дарування від 07.12.2020 гараж, що належав гр. 

Бумбак Марті Євгенівні, в АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна 

(поз. 201) на гр. Юртіна Вадима Васильовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.14. рішення виконкому 28.10.2020 № 399 стосовно гр. Бумбак 

М.Є. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.12. У зв’язку зі смертю Яцківа Миколи Васильовича переоформити 

гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 440 а), на дружину Яцків 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 25.06.03 № 156 стосовно гр. Яцківа М.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  1.13. У зв’язку зі смертю Кулика Станка Степановича переоформити 

гараж в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 199), на дружину Кулик 

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

 Пункт 14. рішення виконкому 14.09.88 № 182 стосовно                                       

гр. Кулика С.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.14. У зв’язку зі смертю Мальованика Михайла Михайловича 

переоформити гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 256), на сина 

Мальованика Володимира Михайловича, який зареєстрований за адресою:                 

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

 Пункт 35. рішення виконкому 24.06.81 № 261 стосовно гр. Мальованика 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

          2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

  

 2.1. Гр. Балогу Максиму Григоровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 11, поз. 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».  

2.2. Гр. Балогу Максиму Григоровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 1/1, поз. 5). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».  

2.3. Гр. Хомі Марині Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32а (ряд 15, поз. 1). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ».      



 

 

 2.4. Гр. Філяку Василю Петровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 53). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.5. Гр. Яцків Віталію Юрійовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 14, поз. 17). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

2.6. Гр. Асталош Беатрисі Стефанівни, яка зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 14,  поз. 18). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».      

 2.7. Гр. Козарю Георгію Георгійовичу, який  зареєстрований за адресою:                  

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 16 поз. 2). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.8. Гр. Федорішку Віктору Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд А,                 поз. 7). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.9. Гр. Поповичу Михайлу Андрійовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 296). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».   

 

 3. Відмовити у переоформленні гаражів: 

 

3.1. Гр. Принцовському Вадиму Вячеславовичу в переоформленні гаража 

в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 61), 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. 

3.2. Гр. Терпак Наталії Дєрдівні в переоформленні гаража в ОГК 

«Сторожницький» по вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 59), 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.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Шимона. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


