
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
26.08.2020     Ужгород                    № 297 

Про переоформлення 

(відмову) 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 14.07.2020 гараж, що належав 

гр. Хомі Марині Василівні, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (ряд. 16 поз. 8) 

на гр. Гурзана Ігоря Васильовича, який зареєстрований  за 

адресою:***************. 

 Пункт 3.1. рішення виконкому 10.04.2019 № 129 стосовно гр. Хома М.В.   

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором дарування від 13.07.2020 гараж, що належав гр. 

Марич Ганні Андріївні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 476) на гр. 

Чуму Миколу Ігоровича, який зареєстрований  за адресою: *****************. 

 Пункт 1.8. рішення виконкому 31.01.2018 № 27 стосовно гр. Марич Г.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 13.07.2020 гараж, що належав 

гр. Душиній Магдалині Василівні, в ТВІГ “Жигулі” по вул. Володимирській 

(поз. 192) на гр. Метенканича Степана-Антонія Мирославовича, який 

зареєстрований  за адресою: ******************. 

 Пункт 1.15. рішення виконкому 21.06.07 № 225 стосовно гр. Душиної 

М.В. визнати таким, що втратив чинність.  



 

 

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.07.2020 гараж, що належав 

гр. Максим Марії Григорівні, в АГК “Мрія” по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 11) на гр. Літовченка Валентина Едуардовича, який зареєстрований  за 

адресою: ********************. 

 Пункт 1.2. рішення виконкому 29.11.1999 № 186 стосовно гр. Пустовіт 

(Максим) М.Г. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.07.2020 гараж, що належав 

гр. Гевко Ірині Юріївні, в АГК “Модуль” по вул. Приладобудівників                   

(поз. 21) на гр. Чорней Ганну Михайлівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 19.10.11 № 394 стосовно гр. Гевко І.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.07.2020 гараж, що належав 

гр. Павлишин Людмилі Юріївні, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовького (поз. 218) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

зареєстрований  за адресою: *******************. 

 Пункт 1.2. рішення виконкому 11.06.2020 № 219 стосовно гр. Павлишин 

Л.Ю. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. У зв’язку зі смертю Прислупського Миколи Йосиповича 

переоформити гараж в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд В поз. 29), на 

дружину Прислупську Єлізавету Стефанівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 10 рішення виконкому 21.10.1988 № 202 стосовно гр. 

Прислупського М.Й. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 06.07.2020 гараж, що належав 

гр. Малешу Станіславу Юрійовичу, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка 

(поз. 53) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який зареєстрований  за 

адресою: ********************. 

 Пункт 4 рішення виконкому 07.03.2017 № 68 стосовно гр. Малеша С.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.08.2020 гараж, що належав 

гр. Васильєвій Валентині Захарівні, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (ряд. 5 

поз. 3) на гр. Романенка Олександра Івановича, який зареєстрований  за 

адресою: ******************. 

 Пункт 1.3. рішення виконкому 24.06.09 № 167 стосовно гр. Васильєвої 

В.З.  визнати таким, що втратив чинність.  

 1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.08.2020 гараж, що 

належав гр. Комінотто Вячеславу Олександровичу, в ТВІГ “Жигулі” по вул. 

Володимирській (поз. 214) на гр. Гаспарян Валентину Михайлівну, яка 

зареєстрована  за адресою: *******************. 

 Пункт 1.2. рішення виконкому 18.09.2013 № 335 стосовно гр. Комінотто 

В.О. визнати таким, що втратив чинність.  



 

 

 

   2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

  

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

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд В, поз. 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».    

2.2. Гр. Шевчуку Євгенію Вікторовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 10). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

2.3. Гр. Шустовій Ніні Володимирівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 24). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

2.4. Гр. Гончару Олегу Олеговичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд В, поз. 2). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».    

2.5. Гр. Попович Оксані Олександрівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 14, поз. 8). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».    

2.6. Гр. Новикову Володимиру Миколайовичу, який  зареєстрований за 

адресою: ******************, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 12). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

 

          3. Відмовити в переоформленні збірно-розбірних гаражів: 

  

3.1. Гр. Шомоді Оскару Оскаровичу в переоформленні гаража в АГК 

«Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 49), у зв’язку з некомплектністю 

поданих документів, передбачених пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 



 

 

3.2. Гр. Шляхтичук Світлані Володимирівні в переоформленні гаража в 

ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 9), у зв’язку з некомплектністю 

поданих документів, передбачених пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


