
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 25.02.2019     Ужгород                    № 52 

 

Про переоформлення 

гаражів 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:  

                                               

3. Про переоформлення гаражів 

 

 1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.02.2019 

гараж, що належав гр. Вівчарчуку Івану Михайловичу, в ГК “Ластівка” по вул. 

Миколи Бобяка (поз. 70) на гр. Рябоконя Павла Андрійовича, який проживає за 

адресою: ******************. 

 Пункт 2 рішення виконкому 07.03.2017 № 68 стосовно гр. Вівчарчука І.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.02.2019 

гараж, що належав гр. Максиму Василю Васильовичу, в ОГК "Сторожницький" 

по вул. В’ячеслава Чорновола (поз. 71) на гр. Задолинного Михайла Івановича, 

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

 Пункт 2.8 рішення виконкому 31.07.1992 № 17 стосовно гр. Максима В.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. У зв’язку зі смертю Ядловського Ярослава Федоровича 

переоформити гараж в ТВІА «Чайка» вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 

278), на сестру Кравець Богдану Теодорівну за адресою: ****************. 

 Пункт 1.8 рішення виконкому 25.12.1996 № 232 стосовно гр. Ядловського 

Я.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 



 

                2.  Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Козару Георгію Георгійовичу, який проживає за 

адресою: **************, на розміщення металевого гаража на території УКГ 

«Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 13). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Надати дозвіл гр. Козар Тімеї Олександрівні, яка проживає за 

адресою: ******************, на розміщення металевого гаража на території 

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32А (поз. 14). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.3. Надати дозвіл гр. Лизанцю Володимиру Георгійовичу, який проживає 

за адресою: *******************, на розміщення металевого гаража на 

території ТВІА «Чайка» вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 63). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.4. Надати дозвіл гр. Фединцю Івану Михайловичу, який проживає за 

адресою: *****************, на розміщення металевого гаража на території 

ТВІА «Чайка» вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 155). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 

 


