
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.07.2019     Ужгород                  № 255 

 

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 року  № 100 «Про Порядок розміщення та 

переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, виконком  

міської ради ВИРІШИВ: 

     

1.   Переоформити гаражі: 

 

1.1. У зв’язку зі смертю Стефанчука Андрія Івановича, гараж в ТВГ 

«Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 500 ряд 38) на сина Стефанчука Юрія 

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

Пункт 1.8. рішення виконкому від 13.07.07. № 244 стосовно гр. 

Стефанчука А. І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором дарування від 11.07.2019 року гараж, що належав 

гр. Кулику Івану Івановичу в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 А (поз. 2 

ряд 11), на гр. Єрмакова Ігоря Анатолійовича, який проживає за адресою: 

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

Пункт 1.2. рішення виконкому 17.09.2014 № 365 стосовно гр. Кулика І. І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.07.2019 року, гараж, що 

належав Левкуличу Василю Васильовичу в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 88), на гр. Кеміня Юрія Дмитровича, який 

проживає за адресою: **********. 

Пункт 1.5. рішення виконкому 24.05.2017 № 146 стосовно гр. Левкулича 

В. В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.07.2019 року, гараж, що 

належав Бігарь Валентині Афанасіївні  в АГК «Метеор» по вул. Минайській 



(поз. 168), на гр. Пахтера Олега Наумовича, який проживає за адресою: 

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

Пункт 1.23. рішення виконкому від 28 серпня 1996 р. № 147 стосовно гр. 

Бігарь В. А. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.07.2019 року, гараж, що 

належав Саприкіну Віктору Михайловичу  в АГК «Мрія-1» по вул. Олександра 

Богомольця, б/н (поз. 58), на гр. Гузинця Анатолія Юрійовича, який проживає 

за адресою: **********. 

Пункт 1.17. рішення виконкому від 03.10.06.  № 252 стосовно гр. 

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

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.08.2006 року, гараж, що 

належав Чехарю Методію Йосиповичу  в АГК «Метеор» по вул. Минайській 

(поз. 176), на гр. Горбея Василя Петровича, який проживає за адресою: 

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

Пункт 26 рішення виконкому від 24.10.84.  № 359 стосовно гр. Чехаря М. 

Й.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.07.2019 року, гараж, що 

належав Олімпієву Анатолію Федоровичу в ТВІА «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 62), на гр. Садовську Олену Василівну, яка 

проживає за адресою: ***********. 

Пункт 16 рішення виконкому від 15.08.84 р. № 289 стосовно гр. Олімпієва 

А. Ф.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 04.06.2019 року, гараж, що 

належав Василинчуку Василю Олександровичу в ТВГ «Радванка» по вул. 

Українській, 56 а (поз. 488), на гр. Кибізову-Геліашвілі Наталію Максимівну, 

яка проживає за адресою: **********. 

Пункт  2.1. рішення виконкому від 22.03.1995 р. № 43 стосовно гр. 

Василинчука В.О.  визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

 

2.1. Гр. Мельнику Миколі Івановичу, який проживає за адресою: 

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

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 11 поз. 78). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Штимаку Мирославу Івановичу, який проживає за адресою: 

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

АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 105 (поз. 45). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

2.3. Гр. Юнову Миколі Віталійовичу, який проживає за адресою: 

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

АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 105 (поз. 63). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

         3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І. І. 

 

Міський голова        Б. АНДРІЇВ 


