
 

        
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.10.2020     Ужгород                    № 399 

 

Про переоформлення,  

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 08.09.2020 гараж, що належав 

гр. Громадському Ігорю Михайловичу, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 2) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 1.1. рішення виконкому 09.07.2014 № 239 стосовно гр. 

Громадського І. М. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.04.2020 гараж, що належав                  

гр. Коваленку Валерію Петровичу, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 

260) на гр. Сенинець Вікторію Олександрівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 1.1. рішення виконкому 07.11.08 № 439 стосовно гр. Коваленка 

В.П. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.09.2020 гараж, що належав 

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

Гулака-Артемовського (поз. 29) на гр. Лукашенко Альону Василівну, яка 

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

 Пункт 1.2. рішення виконкому 30.08.20 № 287 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. Лукашенку Володимиру Васильовичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра 



Гулака-Артемовського (поз. 31) на гр. Малика Віталія Юрійовича, який 

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

 Пункт 2.4. рішення виконкому 11.07.2019 № 242 стосовно гр. Лукашенка 

В.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 15.09.2020 гараж, що належав 

гр. Миколаенко (Сюзеву) Віктору (Віталію) Михайловичу, в ТВГ “Радванка” по 

вул. Українській (поз. 418) на гр. Вадаського Андрія Юлійовича, який 

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

 Пункт 1. рішення виконкому 08.04.2015 № 127 стосовно гр. Сюзева В.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.09.2020 гараж, що належав 

гр. Сагайдак Єві Тиборівні, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській (поз. 207) на 

гр. Данило Наталію Василівну, яка зареєстрована  за адресою: 

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

 Пункт 1.4. рішення виконкому 29.06.2000 № 108 стосовно гр. Сагайдак 

Є.Т. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.09.2020 гараж, що належав 

гр. Галушці Ярославу Дмитровичу, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (ряд А 

поз. 41) на гр. Рілець Олександра Івановича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.3. рішення виконкому 26.01.05 № 17 стосовно гр. Галушки Я.Д. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 21.09.2020 гараж, що належав 

гр. Кеміню Юрію Дмитровичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 18) на гр. Федора Роберта Олександровича, який 

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

 Пункт 2.1. рішення виконкому 27.12.2018 № 379 стосовно гр. Кеміня 

Ю.Д. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 19.09.2020 гараж, що належав 

гр. Туркову Петру Петровичу, в ТВІА “Жигулі” по вул. Володимирській (поз. 

138) на гр. Дзюбу Олександра Олеговича, який зареєстрований  за 

адресою:*************. 

 Пункт 10. рішення виконкому 25.11.81 № 478 стосовно гр. Туркова П.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 28.09.2020 гараж, що 

належав гр. Берешу Йосипу Степановичу, в ТВІА “Жигулі” по вул. 

Володимирській (поз. 22) на гр. Пелешка Артура Григоровича, який 

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

 Пункт 17. рішення виконкому 29.07.87 № 156 стосовно гр. Береша Й.С. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.11. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.09.2020 гараж, що 

належав гр. Семенюку Ярославу Михайловичу, в ОТК “Сторожницький” по 

вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 48) на гр. Фарковця Івана Степановича, який 

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

 Пункт 2.8. рішення виконкому 31.07.1992 № 17 стосовно гр. Семенюка 

Я.М. визнати таким, що втратив чинність.  



 

 1.12. Згідно з договором купівлі-продажу від 29.09.2020 гараж, що 

належав гр. Бандурину Юрію Анатолійовичу, в АГК “Дружба” по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 230) на гр. Журіна Володимира Володимировича, 

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

 Пункт 17. рішення виконкому 30.05.85 № 119 стосовно гр. Бандурина 

Ю.А. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.13. Згідно з договором купівлі-продажу від 01.10.2020 гараж, що 

належав гр. Шахайді Георгію Георгійовичу, в АГК “Дружба” по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 51) на гр. Проц Артура Михайловича, який 

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

 Пункт 2.5. рішення виконкому 08.07.2020 № 245 стосовно гр. Шахайди 

Г.Г. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.14. У зв’язку зі смертю гр. Бумбака  Володимира Івановича 

переоформити гараж в АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова - Щедріна (поз. 

201), на дружину гр. Бумбак Марту Євгенівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1 рішення виконкому 30.03.90 № 55 стосовно гр. Бумбака В.І. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.15. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.10.2020 гараж, що 

належав гр. Немец Ірені Мигалівні, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 48) на гр. Шебу Віктора Михайловича, який 

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

 Пункт 1.16. рішення виконкому 22.12.10 № 425 стосовно гр. Немец І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.16. У зв’язку зі смертю гр. Горячова Олексія Леонідовича 

переоформити гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 217), на 

дружину гр. Горячову Людмилу Борисівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 9. рішення виконкому 23.11.82 № 441 стосовно гр. Горячова О.Л. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

   2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:                     
  

 2.1. Гр. Євмененку Олександру Миколайовичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд А, поз. 19). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Плітченку Юрію Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д,                  поз. 44). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     



2.3. Гр. Адамову Олександру Віталійовичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 52). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.4. Гр. Яценку Юхиму Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 50). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.5. Гр. Ворінку Ігорю Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 171). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».     

2.6. Гр. Коруду Роману Богдановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Ж, поз. 11). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.7. Гр. Череміському Богдану Миколайовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд “кірпіч”, поз. 16). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.8. Гр. Харлапову Андрію Михайловичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (ряд Д, поз. 65). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».     

2.9. Гр. Череміській Оксані Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

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

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».   

2.10. Гр. Ляльку Михайлу Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 3). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

2.11. Гр. Бірешу Петру Федоровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 14). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».    



2.12. Гр. Першину Івану Семеновичу, який  зареєстрований за 

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

на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 18). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

 2.13. Гр. Асаулюку Андрію Валерійовичу, який  зареєстрований за 

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

гаража на території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 64). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

  2.14. Гр. Шітту Віктору Васильовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 23). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».      

 2.15. Гр. Оляшу Віктору Івановичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській                 (поз. 52). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».   

 2.16. Гр. Орос Богдані Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території АГК "Метеор" по вул. Минайській                 (поз. 71). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».      

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


