
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

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 04.09.2019 гараж, що належав 

гр. Оленю Олексію Юрійовичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 

398) на гр. Русанюка Віталія Михайловича, який проживає за адресою: 

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

 Пункт 1.1 рішення виконкому 21.01.04 № 14 стосовно гр. Оленя О.Ю. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 09.09.2019 гараж, що належав 

гр. Дзуринець Юліанні Миколаївні, в АГК "Дружба" по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 144) на гр. Рогозник Світлану Миколаївну, яка проживає за 

адресою: *************. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 24.02.2016 № 44 стосовно гр. Дзуринець 

Ю.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.09.2019 гараж, що належав 

гр. Поповичу Степану Остаповичу, в ГК “Минай” по вул. Олександра 

Можайського (поз. 187) на гр. Сенича Василя Васильовича, який проживає за 

адресою: ****************. 

 Пункт 4 рішення виконкому 21.06.1993 № 269 стосовно гр. Поповича 

С.О. визнати таким, що втратив чинність.  



 

 

 

1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 16.09.2019 гараж, що належав 

гр. Рогозник Світлані Михайлівні, в АГК “Ластівка” по вул. Миколи Бобяка 

(поз. 67) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, який проживає за 

адресою: *****************. 

  Пункт 1.1 рішення виконкому 28.09.05 № 287 стосовно гр. Рогозник С.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.5. У зв’язку зі смертю Гайдоша Федора-Тараса Федоровича гараж, в 

АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 254), на дружину Гайдош Марину 

Яківну, яка проживає за адресою: ***************. 

       Пункт 1.1 рішення виконкому 28.05.1997 № 84  стосовно гр. Гайдош Ф.-

Т.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.6. У зв’язку зі смертю Бабинець Адоті Михайлівни гараж, в ГК 

“Минай” по вул. Олександра Можайського (поз. 155), на доньку Бабинець 

Тетяну Юріївну, яка проживає за адресою: **************. 

      Пункт 1.13 рішення виконкому 01.12.04 № 321  стосовно гр. Бабинець А.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.7. У зв’язку зі смертю Ганус Марти Федорівни гараж, в АГК «Метеор» 

по вул. Минайській (поз. 170), на сина Гануса Віктора Михайловича, який 

проживає за адресою: **************. 

 Пункт 1 рішення виконкому 20.02.1974 № 87 стосовно гр. Ганус М.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність. 

       1.8. У зв’язку зі смертю Романюка Анатолія Петровича гараж, в ТВІГ 

“Жигулі” по вул. Володимирській (поз. 91), на дружину Романюк Людмилу 

Василівну, яка проживає за адресою: ****************. 

       Пункт 1 рішення виконкому 23.11.82 № 441  стосовно гр. Романюка А.П. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 

                  2. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

                     

2.1. Гр. Готько Марії Василівні, яка проживає за адресою: ************* 

на розміщення металевого збірно-розбірного гаража на території УКГ «Політ» 

по вул. Гвардійській (поз. 16 ряд 4). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

2.2. Гр. Бондаренку Олександру Юрійовичу, який проживає за адресою: 

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

території АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 191). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

2.3. Гр. Чехоніну Олегу Юрійовичу, який проживає за адресою: 

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

території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 120). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

                            3. Відмовити в переоформленні гаражів: 

 

3.1. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Вакеричу 

Михайлу Васильовичу, в УК “Політ” по вул. Гвардійській (поз. 31) на гр. 

Мейсара Михайла Йосиповича, у зв’язку з некомплектністю поданих 

документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та переоформлення 

гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

3.2. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Польовському 

Василю Йосиповичу в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 92), на доньку 

Дрофич Василину Василівну, у зв’язку з некомплектністю та недостовірністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Гомоная. 

 

  

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


