
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 15.05.2019     Ужгород                    № 165 

 

Про переоформлення, 

відмову в переоформленні 

гаража та надання 

дозволу на розміщення  

збірно-розбірного гаража   

 

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 16.04.2019 гараж, що 

належав гр. Пайді Василю Івановичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А 

(поз. 4) на гр. Селяника Олексія Михайловича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 10 рішення виконкому 30.05.85 № 119 стосовно гр. Пайди В.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 20.04.2019 гараж, що належав 

гр. Шепелі Ірині Михайлівні, в АГК "Дружба" по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 200) на гр. Русанюка Івана Володимировича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.8 рішення виконкому 27.03.2019 № 107 стосовно гр. Шепелі І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором дарування від 25.04.2019 гараж, що належав гр. 

Цюсько Ользі Федорівні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 487) на гр. 

Мацолу Анастасію Миколаївну, яка проживає за адресою: *****************. 



 

 

  Пункт 1.5 рішення виконкому 20.02.08 № 49 стосовно гр. Цюсько О.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором дарування від 02.05.2019 гараж, що належав гр. 

Повханич Ганні Павлівні, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 65) на гр. 

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

  Пункт 1.8 рішення виконкому 27.12.2018 № 379 стосовно гр. Повханич 

Г.П. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. У зв’язку зі смертю Чуйка Якова Назаровича гараж, в ТВГ 

«Радванка» по вул. Українській (поз. 404), на доньку Куртанич  Світлану 

Яківну, яка проживає за адресою: *****************. 

       Пункт 20 рішення виконкому 23.07.85 № 182  стосовно гр. Чуйка Я.Н. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.6. У зв’язку зі смертю Курпаса Василя Васильовича гараж, в АГК 

«Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 121), на дружину Курпас Аллу 

Володимирівну, яка проживає за адресою: ****************. 

       Пункт 1.24 рішення виконкому 26.09.07 № 336  стосовно гр. Курпаса В.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 22.04.2019 гараж, що належав 

гр. Ковальському Анатолію Володимировичу, в АГК "Білочка" по вул. Вілмоша 

Ковача (поз. 47) на гр. Грачеву Ірину Іванівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 5 рішення виконкому 07.03.2017 № 68 стосовно гр. Ковальського 

А.В. визнати таким, що втратив чинність.  

   

2. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Базюку Михайлу 

Дмитровичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 98) на гр. Базюка 

Юрія Михайловича, у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 

затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 № 100. 

                     

3. Надати дозвіл гр. Сабову Михайлу Андрійовичу, який проживає за 

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

гаража на території АГК «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 

76). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

    

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 



 

 

 


