
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.12.2016              Ужгород           № 442 
 

 
 

Про переоформлення 

та надання дозволу на 

розміщення гаражів 
 
 

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням виконкому 04.12.2013 № 425 «Про 

Порядок переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

 

1. Про переоформлення гаражів 
 

 

1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.11.2016 

гараж, що належав гр. Штецю Олександру Васильовичу, в АГК «Радванка» 

по вул. Українській, 56 а (поз. 267), на гр. Марича Івана Ярославовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 20 рішення виконкому від 05.07.78 № 365 стосовно гр. Штеця 

О.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 24.11.2016 

гараж, що належав гр. Піпашу Володимиру Васильовичу, в АГК «Чайка» по 

вул. Гулака - Артемовського (поз. 247), на гр. Вереша Івана Миколайовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт  2.1  рішення  виконкому  від  28.11.2002 №  359  стосовно  гр. 
Піпаша В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.11.2016 

гараж, що належав гр. Француху Степану Михайловичу, в АГК «Чайка» по 

вул.  Гулака  -  Артемовського  (поз.  10) на  гр.  Лукашенка  Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.8 рішення виконкому від 22.04.08 № 156 стосовно гр. 

Француха С.М. визнати таким, що втратив чинність. 
 

 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.12.2016 

гараж, що належав гр. Рудих Олександру Валерійовичу, в АГК «Чайка» по 



вул. Гулака - Артемовського (поз. 246) на гр. Чемет Орисю Юріївну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 7 рішення виконкому 21.08.2013 № 293 стосовно гр. Рудих О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. У зв’язку зі смертю гр. Данча Івана Васильовича переоформити 

гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 1) на дружину гр. 

Данч Ганну Іванівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 15 рішення виконкому від 30.12.80 № 571 стосовно гр. Данча 

І.В. визнати таким, що втратив чинність. 
 

 

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 
 

 

2.1. Дозволити гр. Маржинському Вікентію Вікентійовичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металевий гараж, 

що знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 218). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро», 

клопотання голови кооперативу «Мир». 

2.2. Дозволити гр. Ревачку Євгенію Васильовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 8). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро», 

клопотання голови кооперативу «Мир». 
2.3. Дозволити гр. Андрущенку Євгену Олеговичу, який  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 146). 
Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро», 

клопотання голови кооперативу «Мир». 
 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. 
 

 
 
 
 

Міський голова Б. Андріїв 


