
            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 28.09.2021 гараж, що належав 

гр. Кульчицькій Валентині Анатоліївні, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській 

(поз. 151), на гр. Сай-Боднара Вадима Миколайовича, який зареєстрований  за 

адресою: *************. 

 Пункт 1.11 рішення виконкому 28.05.1997 № 84 стосовно гр. Кульчицької 

В.А. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.2. Згідно з договором купівлі-продажу від 23.09.2021 гараж, що належав 

гр. Александровій Ніні Григорівні, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 47 

ряд 4), на гр. Гурзана Ігоря Васильовича, який зареєстрований за адресою:                

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

 Пункт 1.11 рішення виконкому 11.09.2019 № 323 стосовно гр. 

Александрової Н.Г. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.3. Згідно з договором купівлі-продажу від 28.09.2021 гараж, що належав 

гр. Гензелу Валентину Арпадовичу, в ГК «Сигнал» по вул. Івана 

Котляревського (поз. 207), на гр. Гальовчик Оксану Юріївну, яка зареєстрована 

за адресою:  **************. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 26.10.2005 № 332 стосовно гр. Гензела В.А. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4. Згідно з договором купівлі-продажу від 08.10.2021 гараж, що належав 

гр. Мочару Івану Івановичу, в АГК «Ластівка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 116 



), на гр. Лешко Володимира Васильовича, який зареєстрований  за адресою: 

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

 Пункт 1.6 рішення виконкому 28.05.2003 № 119 стосовно гр. Мочара І.І. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.5. У зв’язку зі смертю Пойди Іштвана Ласловича переоформити гараж в 

ТВІГ «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 81) на дружину Пойду 

Олену Михайлівну, яка зареєстрована за адресою: **************. 

 Пункт 2.4 рішення виконкому 27.01.1999 № 7 стосовно гр. Пойди І.Л. 

визнати таким, що втратив чинність.   

 1.6. У зв’язку зі смертю Шестопалова Віктора Івановича переоформити 

гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 280) на доньку Шестопалову 

Олену Вікторівну, яка зареєстрована за адресою: *************. 

 Пункт 8 рішення виконкому 07.03.2017 № 68 стосовно гр. Шестопалова 

В.І. визнати таким, що втратив чинність.   

 1.7. У зв’язку зі смертю Трошиної Зої Михайлівни переоформити гараж в 

АГК «Радванка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 56), на доньку Заяць Наталію 

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

 Пункт 1 рішення виконкому 29.09.1982 № 371 стосовно гр. Трошиної 

З.М. визнати таким, що втратив чинність.   

 

  2. Відмовити в переоформленні гаражів: 

 

 2.1. Гр. Колодій Наталії Василівні в переоформленні гаража на території 

АГК «Чайка» по вул. Петра Гулака -Артемовського, 9 ( поз. № 136) у зв’язку з 

відсутністю документів, що свідчать про оформлення спадщини та відсутність 

претензій інших можливих спадкоємців.  

 2.2. Гр. Колосовій Ользі Тарасівні в переоформленні гаража на території 

ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 51) у зв’язку з відсутністю 

документів, що свідчать про оформлення спадщини та відсутність претензій 

інших можливих спадкоємців.  

    

 3. Надати дозвіл на розміщення збірно-розбірних гаражів:   

                    

  3.1. Гр. Костану Василю Петровичу, який  зареєстрований за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Б, поз. 47). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

3.2. Гр. Штуллер Ярмілі Вікторівні, яка  зареєстрована за адресою:  

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській ( ряд Б, поз. 48). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  



3.3. Гр. Новосад Оксані Василівні, яка зареєстрована за адресою: 

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

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (ряд Ж, поз. 56). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».    

3.4. Гр. Міцелю Федору Володимировичу, який зареєстрований за 

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

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

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 

 

 

 

Міський  голова                                                                           Богдан АНДРІЇВ 

 


