
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
12.06.2019     Ужгород                    № 205 

 

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 купівлі-продажу від 22.05.2019 гараж, що 

належав гр. Чумі Василю Васильовичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 65) на гр. Брезинську Мар’яну Мигаліну, яка проживає за 

адресою: м. ***, вул. ***, ***. 

 Пункт 1.12 рішення виконкому 26.03.08 № 117 стосовно гр. Чуми В.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 23.05.2019 гараж, що належав 

гр. Садчікову Віктору Іллічу, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 455) 

на гр. Кліменка Миколу Сергійовича, який проживає за адресою: м. ***, вул. 

***, ***. 

 Пункт 1 рішення виконкому 11.08.89 № 143 стосовно гр. Садчікова В.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.05.2019 гараж, що належав 

гр. Марошану Олександру Тиводаровичу, в АГК по вул. Василя Комендаря 

(Джамбула) (поз. 8) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який проживає 

за адресою: м. ***, вул. ***, ***. 



 

 

 Пункт 2.1 рішення виконкому 13.07.07 № 244 стосовно гр. Марошана 

О.Т. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.05.2019 гараж, що належав 

гр. Грицюку Юрію Івановичу, в АГК “Ластівка”по вул. Миколи Бобяка (поз. 31) 

на гр. Лукашенко Ірину Василівну, яка проживає за адресою: м. ***, вул. ***, 

***. 

  Пункт 1.36 рішення виконкому 25.03.98 № 36 стосовно гр. Грицюка Ю.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 27.05.2019 гараж, що належав 

гр. Оленичу Ігорю Федоровичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 183) на гр. Дорош Світлану Іванівну, яка проживає за 

адресою: м. ***, вул. ***, ***. 

  Пункт 2 рішення виконкому 02.02.1994 № 35 стосовно гр. Оленича І.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 29.05.2019 гараж, що належав 

гр. Рябоконю Анатолію Володимировичу, в ТВГ “Радванка” по вул. 

Українській (поз. 414) на гр. Висоцького Сергія Олеговича, який проживає за 

адресою:  *** р-н, с. ***, вул. ***, ***. 

 Пункт 1.3 рішення виконкому 29.06.2000 № 108 стосовно гр. Рябоконя 

А.В. визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 29.05.2019 гараж, що належав 

гр. Висоцькому Денису Олеговичу, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 

327) на гр. Рябоконя Анатолія Володимировича, який проживає за адресою:  м. 

***, вул. ***, ***. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 30.07.2018 № 208 стосовно гр. Висоцького 

Д.О. визнати таким, що втратив чинність.  

1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 28.05.2019 гараж, що належав 

гр. Хомуку Івану Степановичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 178) на гр. Мельника Василя Івановича, який проживає за 

адресою:  м. ***, вул. ***, ***. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 23.05.2001 № 84 стосовно гр. Хомука І.С. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.9. У зв’язку зі смертю Льогонького Василя Давидовича гараж, в УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській (поз. 25 ряд 12), на онука Льогонького Олега 

Володимировича, який проживає за адресою: м. ***, вул. ***, ***. 

       Пункт 1 рішення виконкому 23.04.86 № 97  стосовно гр. Льогонького В.Д. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.10. У зв’язку зі смертю Товт Олени Василівни гараж, в АГК “Ластівка” 

по вул. Миколи Бобяка (поз. 113), на сина Товта Василя Йосиповича, який 

проживає за адресою: м. ***, вул. ***, ***. 

      Пункт 1.6 рішення виконкому 28.05.1997 № 84  стосовно гр. Товт О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 



 

 

 1.11. У зв’язку зі смертю Базюка Михайла Дмитровича гараж, в ТВІГ 

«Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 98), на сина Базюка Юрія 

Михайловича, який проживає за адресою: м. ***, пр. ***, ***. 

 Пункт 8 рішення виконкому 30.03.83 № 119  стосовно гр. Базюка М.Д. 

визнати таким, що втратив чинність. 

          

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                     

2.1. Гр. Каплунову Геннадію Олександровичу, який проживає за адресою: 

м. ***, вул. ***, *** та зареєстрований в *** обл., смт. ***, вул. ***, ***, на 

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

вул. Гвардійській (поз. 44, ряд 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Галас Ганні Карлівні, яка проживає за адресою: м. ***, вул. ***, 

*** на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території АГК 

«Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 65). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


