
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення (відмову) 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 08.07.2021 гараж, що належав 

гр. Ігнатович Наталії Миколаївні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській 32 А (ряд 

12 № 35), на гр. Кудрявцева Віктора Васильовича, який зареєстрований  за 

адресою: м. Ужгород, по вул. Гвардійська, буд.25, кв. 20. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 24.02.2021 № 101 стосовно гр. Ігнатович 

Н.М.. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 19.07.2021 гараж, що належав 

гр. Принцовській Валерії Сергіївні, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 

61), на гр. Русанюка Віталія Михайловича, який зареєстрований за адресою: 

Хустський район, с. Н. Селище, вул. Ів. Франка, буд. 67. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 14.07.2021 № 327 стосовно гр. 

Принцовської В. С. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 22.09.2020 гараж, що належав 

гр. Маєрчику Павлу Степановичу, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 

67), на гр. Токарєва Арнольда Валентиновича, який зареєстрований за адресою: 

м. Ужгород, вул. Франтішека Тіхого, буд. 17, кв.41. 

 Пункт 3.5 рішення виконкому 11.06.2020 № 219 стосовно гр. Маєрчика 

П.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 



  2. Відмовити в переоформленні гаража у зв’язку з некомплектністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

 

2.1.  Гр. Дубаку Михайлу Йосиповичу в переоформленні гаража на 

території АГК «Чайка» по вул. Петра Гулака -Артемовського, 9 ( поз. № 54). 

 

 3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:   

                    

  3.1. Гр. Бурину Сергію Вікторовичу, який  зареєстрований за адресою: м. 

Ужгород, вул. Михайла Грушевського, 76/23, на розміщення металевого збірно-

розбірного гаража на території АКГ «Метеор» по вул. Минайській ( поз. 55). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

АКГ «Метеор».  

3.2. Гр. Лукечі Катерині Вячеславівні, яка  зареєстрована за адресою: м. 

Ужгород, вул. Минайська, 29/45, на розміщення металевого збірно-розбірного 

гаража на території АКГ «Метеор» по вул. Минайській ( поз. 21). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

АКГ «Метеор». 

  3.3. Гр. Харченку Олегу Володимировичу, який зареєстрований за 

адресою: м. Ужгород, вул. Михайла Грушевського, 53/20, на розміщення 

металевого збірно-розбірного гаража на території АКГ «Метеор» по вул. 

Минайській ( поз. 57). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

АКГ «Метеор». 

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 

 


