
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення 

гаражів, надання дозволу   

на розміщення гаражів та 

внесення зміни до рішення 

виконкому 

 

  

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 22.06.2017 

гараж, що належав гр. Сегеді Дмитру Юрковичу, в АГК «Сторожницький»  по 

вул. Чорновола, 5 (поз. 32) на гр. Савчур Наталію Василівну, яка проживає за 

адресою: ***. 

 Пункт 6 Виписки з розпорядження міської управи  28.08.1992 року  № 49 

стосовно гр. Сегеді Д.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.06.2017 

гараж, що належав гр. Штефанюку Івану Матвійовичу, в ТВГ «Радванка» по 

вул. Українській, 56 а (поз. 527) на гр. Висоцького Дениса Олеговича, який 

проживає за адресою: ***. 

 Пункт 2.5 рішення виконкому  13.06.17  № 171 стосовно гр. Штефанюка 

І.М. визнати таким, що втратив чинність. 

  

   2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Дозволити гр. Бобівському Сергію Володимировичу, який проживає 

за адресою: ***, встановити  збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 270). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 



2.2. Дозволити гр. Комарницькому Віталію Йосиповичу, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Достоєвського, 20/118, встановити  збірно-

розбірний металевий гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. 

Богомольця (поз. 207). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.3. Дозволити гр. Бобівському Володимиру Миколайовичу, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Достоєвського, 20/17, встановити  

збірно-розбірний металевий гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» 

по вул. Богомольця (поз. 240). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.4. Дозволити гр. Роль Іллі Пантелеймоновичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Генерала Свободи, 7/43, встановити  збірно-

розбірний металевий гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. 

Богомольця (поз. 95). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.5. Дозволити гр. Пузяку Михайлу Федоровичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Заньковецької, 25/18, встановити  збірно-розбірний 

металевий гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. 

Богомольця (поз. 50). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

 

3. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

 У зв`язку з технічною помилкою у п. 1.3 рішення виконкому 03.06.2017 

№ 171, замість «Ільчака Євгенія Ігоровича» читати «Ульчака Євгенія 

Ігоровича».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


