
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 11.12.2019     Ужгород                   № 461 

 

Про переоформлення, 

відмову в переоформленні  

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 02.10.2019 гараж, що належав 

гр. Продан Тетяні Мирославівні, в АГК "Дружба" по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 215) на гр. Козаря Івана Михайловича, який зареєстрований за 

адресою: ***************. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 24.02.2016 № 44 стосовно гр. Продан Т.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.10.2019 гараж, що належав 

гр. Кевпаничу Василю Івановичу, в ТВІА "Чайка" по вул. Петра Гулака-

Артемовського, 9 (поз. 240) на гр. Кушніра Анатолія Анатолійовича, який 

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

 Пункт 11 рішення виконкому 24.09.1981 № 413 стосовно гр. Кевпанича 

В.І. визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.10.2019 гараж, що належав 

гр. Зінченко Тетяні Олександрівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 15 



 

 

ряд 13) на гр. Козар Тімею Олександрівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1 рішення виконкому 23.04.86 № 97 стосовно гр. Зінченко Т.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.10.2019 гараж, що належав 

гр. Гусейнову Західу Муслуму огли, в ТВГ “Радванка” по вул. Українській, 56а 

(поз. 304) на гр. Головнич Світлану Василівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

  Пункт 1.4 рішення виконкому 07.11.08 № 439 стосовно гр. Гусейнова 

Західа Муслума огли визнати таким, що втратив чинність.   

 1.5. У зв’язку зі смертю Ковтана Дмитра Миколайовича гараж, в АГК 

"Дружба" по вул. Олександра Богомольця (поз. 277), на дружину Ковтан Ольгу 

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

Пункт 1.13 рішення виконкому 26.06.90 № 115  стосовно гр. Ковтана Д.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 07.11.2019 гараж, що належав 

гр. Галізіву Андрію Андрійовичу, в АГК “Сигнал” по вул. Івана Котляревського 

(поз. 132) на гр. Долгоша Йосифа Стефановича, який зареєстрований за 

адресою: ***************. 

Пункт 3 рішення виконкому 28.12.84 № 404 стосовно гр. Галізіва А.А. 

визнати таким, що втратив чинність.   

1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 20.11.2019 гараж, що належав 

гр. Шерегелі Олександру Йожефовичу, в ТВІА “Жигулі” по вул. 

Володимирській (поз. 201) на гр. Костан Богдану Іванівну, яка зареєстрована за 

адресою: **************. 

Пункт 1.3 рішення виконкому 19.09.12 № 323 стосовно гр. Шерегелі О.Й. 

визнати таким, що втратив чинність.   

1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.11.2019 гараж, що належав 

гр. Керечан Марії Василівні, в АГК “Барвінок” по вул. Валерія Чкалова (поз. 

13) на гр. Кахнич Ларису Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: 

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

Пункт 1.7 рішення виконкому 13.11.19 № 415 стосовно гр. Керечан М.В. 

визнати таким, що втратив чинність.   

1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.11.2019 гараж, що належав 

гр. Алексовичу Михайлу Михайловичу, в АГК “Сигнал” по вул. Івана 

Котляревського (поз. 50) на гр. Калинюка Юрія Юрійовича, який 

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

Пункт 7 рішення виконкому 29.08.90 № 148 стосовно гр. Алексовича 

М.М. визнати таким, що втратив чинність.   

1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 26.11.2019 гараж, що 

належав гр. Лошаку Івану Миколайовичу, в АГК “Колосок” по вул. Залізничній 



 

 

(поз. 9) на гр. Шаюка Івана Степановича, який зареєстрований за адресою: 

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

Пункт 23 рішення виконкому 24.04.91 № 94 стосовно гр. Лошака І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.11. Згідно з договором купівлі-продажу від 26.11.2019 гараж, що 

належав гр. Калиничу Михайлу Іллічу, в АГК “Минай” по вул. Олександра 

Можайського (поз. 196) на гр. Чуплака Василя Васильовича, який 

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

 Пункт 2 рішення виконкому 28.11.90 № 217 стосовно гр. Калинича М.І. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.12. Згідно з договором купівлі-продажу від 25.09.2019 гараж, що 

належав гр. Гайдош Марині Яківні, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 

254) на гр. Кукарека Катерину Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: 

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

 Пункт 1.5 рішення виконкому 25.09.2019 № 349 стосовно гр. Гайдош 

М.Я. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.13. У зв’язку зі смертю Булеци Михайла Андрійовича гараж, в АГК 

“Ластівка” по вул. Миколи Бобяка (поз. 170), на дружину Булецу Ганну 

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

      Пункт 6 рішення виконкому 13.08.86 № 164 стосовно гр. Булеци М.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.14. У зв’язку зі смертю Курти Василя Юрійовича гараж, в АГК 

“Метеор” по вул. Минайській (поз. 63), на дружину Курта Тетяну Ісаківну, яка 

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

      Пункт 42 рішення виконкому 15.03.79 № 108  стосовно гр. Курти В.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

    2. Відмовити в переоформленні гаража 

 

Гр. Ващук Світлані Георгіївні в АГК “Таврія” по вул. Федора 

Достоєвського (поз. 3) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 

затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

            

 3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                      

3.1. Гр. Королю Станіславу Юрійовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 41 ряд Б 15). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  



 

 

3.2. Гр. Шпонтаку Вячеславу Ігнатовичу, який зареєстрований за 

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

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 29 ряд “кірпіч”). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.3. Гр. Плакошу Василу Васильовичу, який зареєстрований за адресою: 

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

території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 173). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.4. Гр. Федору Роберту Олександровичу, який зареєстрований за 

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

гаража на території ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 

61). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».   

3.5. Гр. Курті Івану Івановичу, який зареєстрований за адресою: 

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

території ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 143). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».       

3.6. Гр. Дякуличу Юрію Юрійовичу, який зареєстрований за адресою:   

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

території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 195). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.7. Гр. Ком’яті Володимиру Михайловичу, який зареєстрований за 

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

гаража на території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 228). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».                     

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


