
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

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:                                               

 

1. Переоформити гаражі:   

   

 1.1. Згідно з договором купівлі-продажу від 30.08.2021 гараж, що належав 

гр. Керецману Івану Миколайовичу, в АГК «Дружба» по вул. Олександра 

Богомольця (поз. 174) на гр. Міхеєва Олега Миколайовича, який 

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

 Пункт 10. рішення виконкому 15.08.1984 № 289 стосовно гр. Керецмана 

І.М. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 07.09.2021 гараж, що належав 

гр. Рільцю Олександру Івановичу, в УКГ «Політ» по вул. Закарпатській (поз. 40 

ряд А) на гр. Качайла Романа Анатолійовича, який зареєстрований  за адресою:  

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

 Пункт 2.7. рішення виконкому 11.09.2019 № 323 стосовно гр. Рільця О.І. 

визнати таким, що втратив чинність.    

 1.3. У зв’язку зі смертю Бреня Юрія Юрійовича переоформити гараж в 

ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 205), на доньку Бреньо Маріанну 

Юріївну, яка зареєстрована за адресою: **************. 

 Пункт 1.8. рішення виконкому 24.11.1998 № 226 стосовно гр. Бреня 

Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність.      



  1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 09.09.2021 гараж, що 

належав гр. Микитенко Людмилі Петрівні, в ТВІГ «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз. 273) на гр. Чуму Миколу Юрійовича, який 

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

 Пункт 1.9. рішення виконкому 27.10.2010 № 352 стосовно гр. Микитенко 

Л.П. визнати таким, що втратив чинність.    

  1.5. У зв’язку зі смертю Дубак Кристини Михайлівни переоформити 

гараж в ТВІГ «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 54), на сина 

Дубака Михайла Йосиповича. 

 Пункт 1.4. рішення виконкому 24.04.1996 № 66 стосовно гр. Дубак К.М. 

визнати таким, що втратив чинність.   

   

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

  

 2.1. Гр. Рябініну Олександру Сергійовичу, який  зареєстрований за 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 А (ряд 7 поз. 16). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

УКГ «Політ ». 

2.2. Гр. Ковтан Христині Василівні, яка  зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській, 32 А ( ряд 7 поз. 17). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


