
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  23.12.2019     Ужгород                  № 480 

 

Про переоформлення,  

відмову в переоформленні  

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 09.12.2019 гараж, що належав 

гр. Алєнтьєвій Ларисі Іванівні, в АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 156) 

на гр. Вальо Максима Михайловича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.1 рішення виконкому 26.11.03 № 303 стосовно гр. Алентьєвої Л.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 09.12.2019 гараж, що належав 

гр. Бібікову Павлу Миколайовичу, в ТВІГ "Жигулі" по вул. Володимирській 

(поз. 37) на гр. Воробця Василя Михайловича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.5 рішення виконкому 22.12.10 № 425 стосовно гр. Бібікова П.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 03.12.2019 гараж, що належав 

гр. Гратілло Івану Фомичу, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 233) на 

гр. Сімйон Наталію Іванівну, яка зареєстрована за адресою: ****************. 

 Пункт 1 рішення виконкому 27.10.82 № 404 стосовно гр. Гратило І.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  



 

 

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 13.12.2019 гараж, що належав 

гр. Фабіану Віктору Олександровичу, в АГК “Метеор” по вул. Минайській (поз. 

224) на гр. Войтковського Ігоря Олександровича, який зареєстрований за 

адресою: ****************. 

  Пункт 1.18 рішення виконкому 27.08.1997 № 122 стосовно гр. Фабіана 

В.О. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.5. У зв’язку зі смертю Короля Еміля Ласловича гараж, в АГК "Метеор" 

по вул. 8-го Березня (поз. 43), на доньку Гроза Емілію Емілівну, яка 

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

Пункт 2.2 рішення виконкому 20.08.08 № 325  стосовно гр. Короля Е. Л. 

визнати таким, що втратив чинність. 

       1.6. У зв’язку зі смертю Ковальчука Григорія Павловича гараж, в ТВГ 

"Радванка" по вул. Українській (поз. 15), на внука Нішкур Дмитра Юрійовича, 

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

 Пункт 2 рішення виконкому 24.10.1974 № 500  стосовно гр. Ковальчука 

Г.П. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.12.2019 гараж, що належав 

гр. Бучку Йосипу Івановичу, в УКГ "Політ" по вул. Гвардійській (поз. 30) на гр. 

Калинича Іллю Юрійовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 2 рішення виконкому 29.07.87 № 156 стосовно гр. Бучка Й.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

   

                   2. Відмовити в переоформленні гаражів 

 

2.1. Гр. Кашавкіній Олені Петрівні в АГК “Метеор” по вул. Минайській 

(поз. 82) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, передбачених 

пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, затвердженого 

рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 2.2. Гр. Джумурату Едуарду Юрійовичу в АГК “Метеор” по вул. 

Минайській (поз. 205) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктом 3.7. Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 

затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

2.3. Гр. Зелінці Аліні Артурівні в ТВГ “Радванка” по вул. Українській 

(поз. 504) 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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 


