
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.07.2019     Ужгород                   № 242 

 

Про переоформлення 

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 20.06.2019 гараж, що належав 

гр. Льогонькому Олегу Володимировичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 

(поз. 25 ряд 12) на гр. Погоріляка Володимира Володимировича, який проживає 

за адресою: *************. 

 Пункт 1.9 рішення виконкому 12.06.2019 № 205 стосовно гр. Льогонького 

О.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 27.06.2019 гараж, що належав 

гр. Карпюку Андрію Самуіловичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 186) на гр. Мадяра Роберта Федоровича, який проживає за 

адресою: *****************. 

 Пункт 1.11 рішення виконкому 13.12.2017 № 384 стосовно гр. Карпюка 

А.С. визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором дарування від 25.06.2019 гараж, що належав гр. 

Мухомедзянову Миколі Вікторовичу, по вул. Кароя Мейсароша (Туряниці), на 

гр. Мухомедзянова Сергія Володимировича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.18 рішення виконкому 28.05.03 № 119 стосовно гр. 

Мухомедзянова М.В. визнати таким, що втратив чинність. 



1.4. Згідно з договором дарування від 01.07.2019 гараж, що належав гр. 

Фартушку Ігорю Івановичу, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 12 ряд Е) 

на гр. Галинського Володимира Михайловича, який проживає за адресою: 

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

  Пункт 23 розпорядження глави міської управи 24.12.1992 № 230 

стосовно гр. Фартушка І.І. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. У зв’язку зі смертю Шими Лайоша Андрашовича гараж в УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській (поз. 1 ряд 12) на дружину Шиму Ірину Юліївну, 

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

       Пункт 13 рішення виконкому 20.10.83 № 424  стосовно гр. Шими Л.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.6. У зв’язку зі смертю Пономарьова Віктора Петровича гараж в АГК 

“Політ” по вул. Гвардійській (поз. 12 ряд 1) на сина Пономарьова Євгена 

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

      Пункт 17 рішення виконкому 23.11.82 № 441  стосовно гр. Пономарьова 

В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю Вашка Стефана Івановича гараж в ТВГ 

«Радванка» по вул. Українській (поз. 152) на дружину Вашко Раїсу Степанівну, 

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

 Пункт 9 рішення виконкому 28.09.77 № 415  стосовно гр. Вашка С.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

         1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.07.2019 гараж, що належав 

гр. Доліну Олександру Олександровичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 17) на гр. Стельмаха Василя Миколайовича, який проживає за 

адресою: ****************. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 31.08.05 № 247 стосовно гр. Доліна О.О. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.07.2019 гараж, що належав 

гр. Стельмаху Василю Миколайовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 26) на гр. Доліна Олександра Олександровича, який проживає 

за адресою: ***********. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 23.08.2018 № 237 стосовно гр. Стельмаха 

В.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.10. У зв’язку зі смертю Стельмах Лідії Степанівни гараж в АГК 

«Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 84) на сина Стельмаха Василя 

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

 Пункт 1.9 рішення виконкому 25.03.1998 № 36  стосовно гр. Стельмах  

Л.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

 

 

 

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

       



2.1. Гр. Кушніру Олексію Васильовичу, який проживає за адресою: 

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

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 5). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.2. Гр. Ключковичу Михайлу Михайловичу, який проживає за адресою: 

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

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 6). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.3. Гр. Долгошу Івану Михайловичу, який проживає за адресою: 

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

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 1). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.4. Гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу, яка проживає за адресою: 

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

території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 31). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

 2.5. Гр. Комару Олександру Олександровичу, який проживає за адресою: 

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

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського  (поз. 111). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.6. Гр. Бармуку Владиславу Ігоровичу, який проживає за адресою: 

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

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 7 ряд 11). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 
  

Міський  голова                                                                                     Б. АНДРІЇВ 

 


