
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

04.08.2017       Ужгород     № 234 

 

Про переоформлення 

гаражів, 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 03.07.2017 

року гараж, що належав гр. Задорожному Ігору Миколайовичу, в АГК 

«Ластівка»  по вул. Баб'яка  (поз. 226) на гр. Генюту Артура Івановича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, ***. 

 Пункт 2.2 рішення виконавчого комітету від 22.06.1999 року № 102  

стосовно гр. Задорожного І.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.07.2017 

року гараж, що належав гр. Байдюку Олегу Віталійовичу в АГК «Ластівка» по 

вул. Баб'яка (поз. 107) на гр. Матьовку Володимира Миколайовича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, в***. 

 Пункт 1.14 рішення виконкому 13.11.2013  № 406 стосовно гр. Байдюка 

О.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.07.2017 

року гараж, що належав гр. Вербицькому Вадиму Миколайовичу, в АГК 

«Дружба» по вул. Богомольця (поз. 218) на гр. Михайленка Віктора  

Цезаровича, який проживає за адресою: м. Ужгород, ***. 

 Пункт 2.3  рішення виконкому  від 04.11.1998  № 194 стосовно гр. 

Вербицького В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.07.2017 

року гараж, що належав гр. Фекете Ларисі Миколаївні, в АГК «Ластівка» по 

вул. Г. Артемовського (поз. 52) на гр. Лукашенка Володимира Васильовича, 

який проживає за адресою: м. Ужгород, ***. 



 Пункт  4.1  рішення виконкому від 23.05.2007 року № 191 стосовно гр.  

Фекете Л.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Переоформити  згідно з договором  купівлі-продажу від 17.07.2017 

року гараж, що належав гр. Вязмітіновій Оксані Вячеславівні, в АГК «Метеор» 

по вул. Минайські й (поз. 189) на гр. Настича Василя Юрійовича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, ***. 

 Пункт 8 розпорядження глави міської управи 31.03.1994 № 131 стосовно 

гр. Вязмітінової О.В. визнати таким, що втратив чинність.  

1.6.  Переоформити згідно з договором дарування 19.06.2017 року  гараж,  

що належав гр. Брехлічук Любов Олексіївні, в АГК «Дружба» по вул. 

Богомольця (поз. 60) на гр. Савку Юліанну Михайлівну, яка проживає за 

адресою: м. Ужгород, ***. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому від 13.06.2017 № 171 стосовно гр. 

Брехлічук Л.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У звя'зку  зі смертю гр. Швайки Михайла Михайловича 

переоформити гараж в АГК "Чайка" по вул. Г. Артемовського (поз. 139) на 

дружину, гр. Швайку Магдалину Михайлівну, яка проживає за адресою:  

м. Ужгород, ***. 

Пункт 1.6 рішення виконкому від 28.07.2010 № 224 стосовно гр. Швайка 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.8. У звя'зку зі смертю гр. Можневського Миколи Семеновича 

переоформити гараж в АГК "Ластівка" по вул. Баб'яка  (поз. 76) на доньку 

Можневську Світлану Миколаївна, яка проживає за адресою: м. Ужгород, ***. 

Пункт 1.11 рішення виконкому від 06.07.2011 № 245 стосовно гр. 

Можневського В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

   2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Дозволити гр. Товтіну Івану Михайловичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, ***, встановити  збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 180). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.2. Дозволити гр. Михайленку Віктору  Цезаровичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, ***, встановити  збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 220). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

2.3. Дозволити гр. Ватаг Нестору Васильовичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, ***, встановити  збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 2). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


