
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 29.05.2019     Ужгород                   № 184 

Про переоформлення 

гаражів 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 дарування від 03.05.2019 гараж, що належав гр. 

Кантемірову В’ячеславу Петровичу, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка 

(поз. 39) на гр. Кантемірова Романа В’ячеславовича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.2 рішення виконкому 22.12.99 № 192 стосовно гр. Кантемирова 

В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.05.2019 гараж, що належав 

гр. Дужару Володимиру Йосиповичу, в АГК "Ластівка" по вул. Миколи Бобяка 

(поз. 13) на гр. Лукача Віктора Вікторовича, який проживає за адресою:                     

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

 Пункт 1.25 рішення виконкому 24.07.1996 № 126 стосовно гр. Дужара 

В.Й. визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором дарування від 13.05.2019 гараж, що належав гр. 

Гладкову Владиславу Костянтиновичу, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській 

(поз. 15) на гр. Гладкова Олександра Владиславовича, який проживає за 

адресою: *******************. 



 

 

  Пункт 1.5 рішення виконкому 28.04.04 № 109 стосовно гр. Гладкова В.К. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.05.2019 гараж, що належав 

гр. Задолинному Михайлу Івановичу, в ОГК “Сторожницький” по вул. 

В’ячеслава Чорновола (поз. 71) на гр. Заварухіну Габріеллу Антонівну, яка 

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

  Пункт 1.2 рішення виконкому 25.02.2019 № 52 стосовно гр. Задолинного 

М.І. визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.05.2019 гараж, що належав 

гр. Маслову Володимиру Володимировичу, в ТВІГ “Жигулі” по вул. 

Володимирській (поз. 130) на гр. Воробця Михайла Михайловича, який 

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

  Пункт 1.3 рішення виконкому 10.10.2018 № 295 стосовно гр. Маслова 

В.В. визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.05.2019 гараж, що належав 

гр. Квіт Валентині Вікторівні, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 9                    

ряд 13) на гр. Кочан Оксану Василівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 1 рішення виконкому 20.08.14 № 309 стосовно гр. Квіт В.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. У зв’язку зі смертю Калинича Дмитра Васильовича гараж, в УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській (поз. 12 ряд 2), на сина Калинича Василя 

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

       Пункт 7 рішення виконкому 22.12.82 № 502  стосовно гр. Калинича Д.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. У зв’язку зі смертю Баник Валентини Данилівни гараж, в ТВІГ 

“Жигулі” по вул. Володимирській (поз. 62), на внука Баника Андрія, який 

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

       Пункт 7 рішення виконкому 27.09.89 № 166  стосовно гр. Баник В.Д. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.9. У зв’язку зі смертю Ур Ольги Павлівни гараж, в ТВІА «Чайка» по 

вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 255), на доньку Галузу Ірину Юріївну, 

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

 Пункт 1.14 рішення виконкому 23.04.1997 № 52  стосовно гр. Ур О.П. 

визнати таким, що втратив чинність. 

        1.10. У зв’язку зі смертю Лади Анатолія Васильовича гараж, по пров. 

Університетський, на дружину Ладу Людмилу Василівну, яка проживає за 

адресою: **********************. 

       Пункт 81 рішення виконкому 09.06.77 № 260  стосовно гр. Лади А.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 



 

 

                     

2.1. Гр. Лукачу Петру Михайловичу, який проживає за адресою: 

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

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 67). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

2.2. Гр. Юдко Юрію Петровичу, який проживає за адресою: 

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

території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 201). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


