
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

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 15.08.2019 гараж, що належав 

гр. Кудаку Костянтину Арсентійовичу, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 

(поз. 7 ряд 3) на гр. Козар Тімею Олександрівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 6 рішення виконкому 30.03.83 № 119 стосовно гр. Кудака К.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.08.2019 гараж, що належав 

гр. Дорошу Степану Івановичу, в АГК "Ластівка" по вул. Миколи Бобяка (поз. 

219) на гр. Качалова Івана Олександровича, який проживає за адресою:                     

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

 Пункт 22 рішення виконкому 24.10.84 № 359 стосовно гр. Дороша С.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 14.08.2019 гараж, що належав 

гр. Мінаєву Вячеславу Петровичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-

Артемовського (поз. 237) на гр. Романка Вячеслава Альбертовича, який 

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



  Пункт 1.6 рішення виконкому 28.01.09 № 11 стосовно гр. Мінаєва В.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.08.2019 гараж, що належав 

гр. Сас Наталії Іванівні, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського 

(поз. 86) на гр. Рудого Сергія Григоровича, який проживає за адресою: 

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

  Пункт 1.4 рішення виконкому 09.12.09 № 366 стосовно гр. Сас Н.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 12.08.2019 гараж, що належав 

гр. Юдко Юрію Петровичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 201) на гр. Куцика Вячеслава Юрійовича, який проживає за адресою: 

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

  Пункт 2.2 рішення виконкому 29.05.2019 № 184 стосовно гр. Юдко Ю.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.08.2019 гараж, що належав 

гр. Шимі Ірині Юліївні, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 1 ряд 12) на 

гр. Каплунова Геннадія Олександровича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.5 рішення виконкому 11.07.19 № 242 стосовно гр. Шими І.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Згідно з договором купівлі-продажу від 01.08.2019 гараж, що належав 

гр. Коляді Івану Петровичу, в АГК “Дружба” по вул. Олександра Богомольця 

(поз. 85) на гр. Керецман Марію Станіславівну, яка проживає за адресою: 

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

 Пункт 2.1 рішення виконкому 04.11.1998 № 194 стосовно гр. Коляди І.П. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.8. Згідно з договором купівлі-продажу від 19.08.2019 гараж, що належав 

гр. Поповичу Миколі Йосиповичу, в УКГ “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 27 

ряд 13) на гр. Штефана Івана Сергійовича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 2 рішення виконкому 27.03.1985 № 55 стосовно гр. Поповича М.Й. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. Згідно з договором купівлі-продажу від 19.08.2019 гараж, що належав 

гр. Богдановій Ріті Анатоліївні, в ОК КЕКГ “Жигулі 2” по вул. 

Нововолодимирській (поз. 27) на гр. Кут Людмилу Володимирівну, яка 

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

 Пункт 1.6 рішення виконкому 24.03.10 № 73 стосовно гр. Богданової Р.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.10. Згідно з договором купівлі-продажу від 20.08.2019 гараж, що 

належав гр. Кушніру Олексію Васильовичу, в ТВІА “Чайка” по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз.5) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який 

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

 Пункт 2.1 рішення виконкому 11.07.19 № 242 стосовно гр. Кушніра О.В. 

визнати таким, що втратив чинність.  



 1.11. У зв’язку зі смертю Александрова Олександра Петровича гараж, в 

УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 47 ряд 4), на дружину Александрову 

Ніну Григорівну, яка проживає за адресою: ******************. 

       Пункт 1 рішення виконкому 19.06.86 № 122  стосовно гр. Олександрова 

О.П. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.12. У зв’язку зі смертю Усти Івана Петровича гараж, в УКГ «Політ» по 

вул. Гвардійській (поз. 29 ряд 11), на дружину Уста Луізу Петрівну, яка 

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

      Пункт 5 рішення виконкому 27.07.83 № 306  стосовно гр. Усти І.П. визнати 

таким, що втратив чинність. 

 

           2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                     

2.1. Гр. Русину Віктору Івановичу, який проживає за адресою: 

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

території ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського  (поз. 13). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.2. Гр. Бідяк Катерині Михайлівні, яка проживає за адресою: 

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

території ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського  (поз. 235). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.3. Гр. Русину Віктору Івановичу, який проживає за адресою: 

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

на території ТВІА “Чайка” по вул. Петра Гулака-Артемовського  (поз. 33А). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка».  

2.4. Гр. Кекавцю Михайлу Юрійовичу, який проживає за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 9 ряд 11). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.5. Гр. Скоблею Артуру Івановичу, який проживає за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 5 ряд 15). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.6. Гр. Шебі Володимиру Івановичу, який проживає за адресою: м. 

Ужгород, пр. Свободи, 35/44, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 13 ряд 3). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  



2.7. Гр. Рільцю Олександру Івановичу, який проживає за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 40 ряд А). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.8. Гр. Журіну Володимиру Володимировичу, який проживає за 

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

гаража на території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 227). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

               3. Внести зміни до рішень виконкому 

 

У зв’язку з уточненням плану земельної ділянки та схематичного 

розміщення гаражів в  ОК КЕКГ “Жигулі 2”: 

- у п. 2.2 рішення виконкому  10.10.2018 № 295, замість “поз. 21” читати 

“поз. 5”; 

- у п. 1.3. рішення виконкому 24.10.2018 № 310, замість “поз. 24” читати 

“поз. 7”; 

 - у п. 1.13. рішення виконкому  13.07.07. № 244, замість “поз. 5” читати 

“поз. 21”. 

Підстава: клопотання голови ОК КЕКГ “Жигулі 2”. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

  

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


