
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30.08.2019     Ужгород                  № 287 

 

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 18.07.2019 гараж, що 

належав гр. Вашко Раїсі Степанівні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 

152) на гр. Сай-Боднар Олену В’ячеславівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.7 рішення виконкому 11.07.2019 № 242 стосовно гр. Вашко Р.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 19.07.2019 гараж, що належав 

гр. Бідяк Катерині Михайлівні, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 29) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

проживає за адресою: *************. 

 Пункт 1.2 рішення виконкому 11.07.2018 № 195 стосовно гр. Бідяк К.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.07.2019 гараж, що належав 

гр. Пахтеру Олегу Наумовичу, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз. 

252) на гр. Мадай Олену Іванівну, яка проживає за адресою: *************. 



 

 

  Пункт 5 рішення виконкому 13.08.86 № 164 стосовно гр. Пахтера О.Н. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.07.2019 гараж, що належав 

гр. Токарю Петру Васильовичу, в ТВІГ “Жигулі” по вул. Володимирській (поз. 

111) на гр. Бегуна Іштвана Дьірдьевича, який проживає за адресою: 

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

  Пункт 9 рішення виконкому 23.04.1993 № 178 стосовно гр. Токаря П.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.07.2019 гараж, що належав 

гр. Шуфляді Петру Миколайовичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 164) на гр. Ільницького Володимира Олеговича, який 

проживає за адресою: **************. 

  Пункт 11 рішення виконкому 28.01.77 № 38 стосовно гр. Шуфляди П.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 24.07.2019 гараж, що належав 

гр. Комару Олександру Олександровичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 111) на гр. Рудого Сергія Григоровича, який проживає за 

адресою: ***************. 

 Пункт 2.5 рішення виконкому 11.07.2019 № 242 стосовно гр. Комара О.О. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.08.2019 гараж, що належав 

гр. Галагану Володимиру Миколайовичу, в КЕКГ “Жигулі-2” по вул. 

Нововолодимирській (поз. 8) на гр. Хмару Тетяну Михайлівну, яка проживає за 

адресою: Хустський район, с. Нижнє Селище, вул. Борканюка, 24/2. 

 Пункт 6 рішення виконкому 11.05.2016 № 138 стосовно гр. Галагана В.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 06.08.2019 гараж, що належав 

гр. Ключковичу Михайлу Михайловичу, в ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 6) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 2.2 рішення виконкому 11.07.2019 № 242 стосовно гр. Ключковича 

М.М. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.9. У зв’язку зі смертю Пришляка Мирослава Павловича гараж, в АГК 

“Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз. 242), на дружину Пришляк Антоніну 

Степанівну, яка проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Михайла Грушевського, 

53/48. 

      Пункт 5 рішення виконкому 26.07.84 № 270  стосовно гр. Пришляка М.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.08.2019 гараж, що 

належав гр. Русину Олександру Юрійовичу, в УГК «Політ» по вул. 

Гвардійській (поз. 9) на гр. Теплякова Михайла Олексійовича, який проживає за 

адресою:  ***************. 



 

 

 Пункт 2.3 рішення виконкому 24.04.2019 № 145 стосовно гр. Русина О.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                     

2.1. Гр. Сметанці Міреку Вікторовичу, який проживає за адресою:  

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

території ГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 29, ряд А ). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Безмену Сергію Григоровичу, який проживає за адресою: 

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

території ГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 2, ряд Б). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.3. Гр. Розлуцькому Зіновію Михайловичу, який проживає за адресою: 

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

території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 2). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.4. Гр. Меленю Олегу Ярославовичу, який проживає за адресою: 

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

території УГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 4). 

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 

 

 


