
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10.04.2019     Ужгород                    № 129 

Про переоформлення, 

відмову в переоформленні 

гаража 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. Про переоформлення гаражів 

 

 1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.03.2019 

гараж, що належав гр. Усику Тарасу Степановичу, в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській, 56 а (поз. 6) на гр. Бігунця Юрія Юрійовича, який проживає за 

адресою: ********************. 

 Пункт 2 рішення виконкому 28.10.2015 № 358 стосовно гр. Усика Т.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.03.2019 

гараж, що належав гр. Зуєнко Ганні Миколаївні, в АГК "Дружба" по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 195) на гр. Ваколю Юрія Васильовича, який 

проживає за адресою: ***************. 

 Пункт 1.2 рішення виконкому 12.12.2018 № 355 стосовно гр. Зуєнка Г.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.03.2019 

гараж, що належав гр. Тедеєву Володимиру Карговичу, в ТВІГ “Жигулі” по 

вул. Володимирській (поз. 126) на гр. Кузьму Івана Івановича, який проживає за 

адресою: ***********************. 

  Пункт 1.14 рішення виконкому 28.05.2003 № 119 стосовно гр. Тедеєва 

В.К. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.03.2019 

гараж, що належав гр. Булеці Ганні Михайлівні, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 



Гулака-Артемовського (поз. 27) на гр. Коваля Івана Васильовича, який 

проживає за адресою: ********************. 

  Пункт 1.2 рішення виконкому 21.03.2012 № 83 стосовно гр. Булеци Г.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.03.2019 

гараж, що належав гр. Марці Наталії Іванівні, в ГК “Ластівка” по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 152) на гр. Кибзу Віталія Володимировича, який проживає за 

адресою: ********************. 

  Пункт 1.1 рішення виконкому 06.03.2013 № 80 стосовно гр. Марці Н.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.03.2019 

гараж, що належав гр. Лебідь Юдіті Федорівні, в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській, 56а (поз. 320) на гр. Русанюка Віталія Михайловича, який 

проживає за адресою: **************************. 

  Пункт 1.9 рішення виконкому 27.03.2019 № 107 стосовно гр. Лебідь 

Ю.Ф. визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.04.2019 

гараж, що належав гр. Войтовичу Олексію Олексійовичу, в ТВІА «Чайка» вул. 

Петра Гулака-Артемовського (поз. 47) на гр. Ляха Сергія Івановича, який 

проживає за адресою: ********************. 

  Пункт 1.8 рішення виконкому 20.02.2008 № 49 стосовно гр. Войтовича 

О.О. визнати таким, що втратив чинність.  

1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.04.2019 

гараж, що належав гр. Кримському Іржію Івановичу, в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській, 56а (поз. 88) на гр. Нікітіна Олександра Борисовича, який 

проживає за адресою: *******************. 

  Пункт 1.1 рішення виконкому 22.04.2008 № 156 стосовно гр. Кримського 

І.І. визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.03.2019 

гараж, що належав гр. Танчуку Андрію Петровичу, в ТВІА «Чайка» по вул. 

Петра Гулака-Артемовського (поз. 9) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: ***********************. 

 Пункт 23 рішення виконкому 26.05.78 № 263 стосовно гр. Танчука А.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 

                                 2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Павличу Василю 

Миколайовичу, в ГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 22) на гр. Павлич 

Стефанію Федорівну, у зв’язку з некомплектністю та недостовірністю поданих 

документів, передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017                    

№ 100. 

          

 



 

              3.  Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів 

 

3.1. Надати дозвіл гр. Хома Марині Василівні, яка проживає за адресою: 

******************, на розміщення металевого гаража на території УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 8). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.2. Надати дозвіл гр. Великданову Вадиму Володимировичу, який 

проживає за адресою: ********************, на розміщення металевого 

гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 

177). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

3.3. Надати дозвіл гр. Великданову Владиславу Вадимовичу, який 

проживає за адресою: ********************, на розміщення металевого 

гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 

178). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


