
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.09.2020                   Ужгород                              № 344 

Про переоформлення, надання 

дозволу на розміщення збірно- 

розбірних гаражів та внесення 

зміни до рішення виконкому 

 

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 03.09.2020 гараж, що належав 

гр. Бобинець Марії Іванівні, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 117) на гр. Федора Роберта Олександровича, який 

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

 Пункт 1.19. рішення виконкому 03.11.1995 № 162 стосовно гр. Бобинець 

М.І. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором дарування від 03.09.2020 гараж, що належав                  

гр. Біцюку Олександру Володимировичу, в АГК “Мрія-1” по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 25) на гр. Малеш Марину Василівну, яка зареєстрована  за 

адресою: ****************. 

 Пункт 1.7. рішення виконкому 13.11.2013 № 406 стосовно гр. Біцюка О.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.09.2020 гараж, що належав 

гр. Лукашенку Володимиру Васильовичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 218) на гр. Громадського Ігоря Михайловича, який 

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



 

 

 Пункт 1.6. рішення виконкому 26.08.20 № 297 стосовно гр. Лукашенка 

В.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.09.2020 гараж, що належав 

гр. Малику Віталію Юрійовичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 30) на гр. Лукашенко Альону Василівну, яка зареєстрована  

за адресою: **************. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 27.12.2017 № 405 стосовно гр. Малика 

В.Ю. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 07.09.2020 гараж, що належав 

гр. Шляхтичук Світлані Володимирівні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській 

(поз. 9) на гр. Федорнак Галину Василівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 1.1. рішення виконкому 24.06.2020 № 233 стосовно гр. Шляхтичук 

С.В. визнати таким, що втратив чинність.    

 1.6. У зв’язку зі смертю Перстнева Івана Хрисанфовича переоформити 

гараж в АГК «Метеор» по Минайській (поз. 137), на дружину Перстневу Ніну 

Василівну, яка зареєстрована за адресою: *****************. 

 Пункт 1. рішення виконкому 18.04.73 № 166 стосовно гр. Перстнева І.Х. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  1.7. У зв’язку зі смертю Гладковського Олександра Олександровича 

переоформити гараж УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд 1, поз. 10), на 

дружину Гладковську Ельвіру Станіславівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 11. рішення виконкому 30.10.91 № 230 стосовно гр. Гладковського 

О.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 

   2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     

  

 2.1. Гр. Рубішу Юрію Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 58). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Копчі Івану Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 64). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.3. Гр. Дашковському Олександру Геннадійовичу, який  зареєстрований 

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

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 34). 



 

 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

2.4. Гр. Падуну Івану Пантелійовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 70). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

  2.5. Гр. Волошину Дмитру Вікторовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Е, поз. 59). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.6. Гр. Миронову Євгенію Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Ж, поз. 58). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.7. Гр. Семеновичу Василю Микитовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд “кірпіч”, поз. 14). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.8. Гр. Біланіну Володимиру Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 5). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

 

  3. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.5. рішення виконкому 31.01.2018 

№ 27, замість «(поз. 9)» читати «(поз. 238)».           

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


