
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
09.10.2019     Ужгород                  № 365 

 

Про переоформлення, 

надання дозволу на 

розміщення збірно- 

розбірних гаражів    

та внесення змін до  

рішень 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 01.10.2019 гараж, що належав 

гр. Кичу Михайлу Петровичу, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз. 

27) на гр. Мусіяна В’ячеслава Андрійовича, який проживає за адресою: 

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

Пункт 1 рішення виконкому 29.09.82 № 371 стосовно гр. Кича М.П. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.2. У зв’язку зі смертю Морозова Павла Дем’яновича гараж, в ТВГ 

“Радванка” по вул. Українській (поз. 311), на сина Морозова Ігоря Павловича, 

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

       Пункт 13 рішення виконкому 30.12.80 № 571 стосовно гр. Морозова П.Д. 

визнати таким, що втратив чинність. 



 

 

 1.3. У зв’язку зі смертю Литова Валентина Павловича гараж, в ТВІА 

“Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 104), на доньку Федорову 

Любов Валентинівну, яка проживає за адресою: ************. 

      Пункт 15 рішення виконкому 19.01.78 № 33  стосовно гр. Литова В.П. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4. У зв’язку зі смертю Турка Івана Івановича гараж, в АГК “Дружба” по 

вул. Олександра Богомольця (поз. 291), на сестру Вароді Надію Іванівну, яка 

проживає за адресою: **************. 

Пункт 1.3 рішення виконкому 24.10.2001 № 176  стосовно гр. Турка І.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.5. У зв’язку зі смертю Шпака Михайла Михайловича гараж, в АГК 

“Дружба” по вул. Олександра Богомольця (поз. 129), на доньку Шпак Марину 

Михайлівну, яка проживає за адресою: ************. 

 Пункт 14 рішення виконкому 30.03.90 № 55 стосовно гр. Шпака М.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.09.2019 гараж, що належав 

гр. Мерменштейну Петру Гейзовичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 58) на гр. Кеміня Юрія Дмитровича, який проживає за 

адресою: ************. 

Пункт 16 рішення виконкому 28.11.85 № 275 стосовно гр. Мерменштейна 

П.Г. визнати таким, що втратив чинність.   

 

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                      

2.1. Гр. Шимон Галині Василівні, яка проживає за адресою: ***********, 

на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» 

по вул. Гвардійській (поз. 76 ряд В). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Бодору Йосипу Йосиповичу, який проживає за адресою: 

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

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 2 ряд 16). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.3. Гр. Ігнатович Наталії Миколаївні, яка проживає за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 62 ряд Д). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.4. Гр. Ложкіній Тетяні Павлівні, яка проживає за адресою: ***********, 

на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» 

по вул. Гвардійській (поз. 68 ряд В). 



 

 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

              3. Внести зміни до рішень виконкому: 

 

У зв’язку з уточненням схематичного розміщення гаражів та їх нумерації 

в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського: 

- у п. 1.9 рішення виконкому  29.05.2019 № 184, замість “поз. 255” читати 

“поз. 278”.  

Підстава: клопотання голови ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


