
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.06.2017       Ужгород     № 171 
 

Про переоформлення,  
відмову в переоформленні  
та надання дозволу  на 
розміщення гаражів 
 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням виконкому 12.04.2017 № 100 «Про 
Порядок розміщення та переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян 
міста, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 
1. Про переоформлення гаражів 

1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.05.2017 
гараж, що належав гр. Шутовій Олені Ігорівні, в АГК «Метеор»  по                    
вул. Минайській (поз. 36) на гр. Ільїну Віру Олексіївну, яка проживає за 
адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 
 Пункт 14 рішення виконкому  03.05.17  № 133 стосовно гр. Шутової В.І. 
визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.05.2017 
гараж,  що належав гр. Шиптурі  Олександру Івановичу, в ТВГ «Радванка» по 
вул. Українській, 56 а (поз. 286) на гр. Полікарпова Анатолія Олександровича,  
який проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХ. 
 Пункт 1.3. рішення виконкому  26 листопада 1997 р.  № 184 стосовно гр. 
Шиптура О.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.05.2017 
гараж, що належав гр. Майору Івану Васильовичу, в АГК «Минай» по вул. 
Можайського (поз. 467) на гр. Ільчака Євгенія Ігоровича, який проживає за 
адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 
 Пункт 1 рішення виконкому  21.10.88  № 202 стосовно гр. Майора І.В. 
визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.05.2017 
гараж, що належав гр. Студзинській Діні Юліївні, в АГК «Сигнал»  по вул. 
Котляревського, 2 а (поз. 237) на гр. Лозюка Івана Петровича, який проживає за 
адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 
 Пункт 2 рішення виконкому від 27.07.2016 № 226 стосовно гр. 
Студзинської Д.Ю. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. У зв’язку зі смертю гр. Брехлічука Михайла Федоровича 
переоформити гараж в АГК "Дружба" по вул. Богомольця (поз. 60) на дружину, 



гр. Брехлічук Любов Олексіївну, яка проживає за адресою:                      
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 35 рішення виконкому від 25.05.88 № 107 стосовно гр. Брехлічука 
М.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

  
 2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 
2.1. Дозволити гр. Душному Віталію Васильовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що 
знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 34). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  клопотання 
голови кооперативу «Мир». 

2.2. Дозволити гр. Пагірі Сергію Івановичу, який проживає за адресою: 
ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що знаходиться 
на території АГК «Чайка» по вул. Гулака -  Артемовського, 9 (поз. 108). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  клопотання 
голови кооперативу «Чайка». 

 2.3. Дозволити гр. Коцаку   Вячеславу  Вячеславовичу,  який  проживає 
за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що 
знаходиться на території АГК «Мир» по     вул. Щедріна, 105  (поз. 35-36). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  клопотання 
голови кооперативу «Мир». 

2.4. Дозволити гр. Куштан Власті Мирославівні, яка проживає за 
адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що 
знаходиться на території АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 1). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  клопотання 
голови кооперативу «Мир». 

2.5. Дозволити гр. Штефанюку Івану Матвійовичу, який проживає за 
адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити металево-збірний гараж, що 
знаходиться на території ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 527). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  клопотання 
голови кооперативу «Радванка». 

 
            3. Про відмову в переоформленні гаража 
 
Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Іванову Миколі 

Миколайовичу, в АГК «Мрія» по вул. Легоцького (поз. 2) на гр. Яворського  
Михайла Миколайовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, у 
зв'язку з некомплектністю та недостовірністю поданих документів, 
передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та переоформлення гаражів, 
затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року № 100. 

 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 
 
Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


