
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення гаражів   

(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. У зв’язку зі смертю Вашкеби Михайла Івановича переоформити 

гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 340), на дружину Вашкебу 

Зіту-Єву Дюлівну, яка зареєстрована за адресою: ***********. 

 Пункт 1 рішення виконкому 30.12.80 № 571 стосовно гр. Вашкеби М.І. 

визнати таким, що втратив чинність.    

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 17.05.2021 гараж, що належав 

гр. Брилінській Ганні Василівні, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 

188) на гр. Мицьо Василя Івановича, який зареєстрований  за адресою:                    

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

 Пункт 1.8. рішення виконкому 30.11.2005 № 360 стосовно гр. Брилінської 

Г.В. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 06.08.2021 гараж, що належав                  

гр. Свірському Валентину Юрійовичу, в ТВІГ «Жигулі» по вул. 

Володимирській (поз. 30) на гр. Юричка Олександра Антоновича, який 

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

 Пункт 1.6. рішення виконкому 28.12.2005 № 396 стосовно гр. Свірського 

В.Ю. визнати таким, що втратив чинність.  



 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 01.08.2021 гараж, що належав                  

гр. Гордійко Ганні Михайлівні, в АГК «Радванка» по вул. Українській (поз. 

138) на гр. Піпара Павла Вікторовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.20. рішення виконкому 28.02.2007 № 49 стосовно гр. Гордійко 

Г.М. визнати таким, що втратив чинність.     

 1.5. Згідно з договором купівлі-продажу від 02.08.2021 гараж, що належав 

гр. Товту Тібору Бейловичу, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 68) на 

гр. Воронова Андрія Вікторовича, який зареєстрований  за адресою:                             

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

 Пункт 2. рішення виконкому 11.07.75 № 249 стосовно гр. Товта Т.Б. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.6. Згідно з договором купівлі-продажу від 18.08.2021 гараж, що належав 

гр. Островці Вероні Михайлівні, в  АГК «Колосок» по вул. Залізничній (поз. 1) 

на гр. Семківа Михайла Васильовича, який зареєстрований за адресою: 

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

 Пункт 1.8. рішення виконкому 21.12.04 № 356 стосовно гр. Островки 

В.М. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.7. Згідно з договором дарування від 19.08.2021 гараж, що належав гр. 

Резниченку Олександру Васильовичу, в  АГК «Ластівка» по вул. Миколи 

Бобяка (поз. 112) на гр. Петрову Тетяну Вікторівну, яка зареєстрована  за 

адресою: *************. 

 Пункт 1.14. рішення виконкому 28.02.07 № 49 стосовно гр. Резниченка 

О.В. визнати таким, що втратив чинність.    

    

2. Відмовити в переоформленні збірно-розбірних гаражів:   

 

2.1. Гр. Семак Ізабеллі Василівна на території ТВІГ «Жигулі» по вул. 

Володимирській (поз. 140) у зв’язку з некомплектністю поданих документів, 

передбачених пунктами 2.3 та 3.7 Порядку розміщення та переоформлення 

гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100 .  

2.2. Гр. Ільчаку Євгенію Ігоровичу на території ГК «Минай» по вул. 

Олександра Можайського (поз. 467) у зв’язку з тим, що гаражний кооператив 

«Минай» знаходиться на території Холмківської територіальної громади. 

 2.3. Гр. Ігнатичу Олександру Олександровичу, на території ГК «Минай» 

по вул. Олександра Можайського (поз. 466) у зв’язку з тим, що гаражний 

кооператив «Минай» знаходиться на території Холмківської територіальної 

громади.   

 

 3. Про надання дозволу на розміщення збірно-розбірних гаражів: 

 

 3.1. Гр. Буриніну Сергію Вікторовичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

АКГ «Метеор» по вул. Минайській (поз. 55). 



Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

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

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

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

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

3.3. Гр. Харченку Олегу Володимировичу, який зареєстрований за 

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

на території АКГ «Метеор» по вул. Минайській ( поз. 57). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Метеор».  

 3.4. Гр. Білому Геннадію Володимировичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ « Політ » по вул. Гвардійській, 32 А (  ряд Е поз. 62). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ « Політ ». 

3.5. Гр. Кудрявцеву Віктору Васильовичу, який  зареєстрований за 

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

на території УКГ « Політ » по вул. Гвардійській, 32 А ( ряд 14 № 10). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 У Вважати таким, що втратив чинність, розділ 3 рішення виконкому 

25.08.21 № 383 «Про переоформлення гаражів  (відмову) та надання дозволу на 

розміщення збірно-розбірних гаражів».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


