
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

надання дозволу на   

розміщення гаражів та 

внесення змін 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 25.07.2017 

гараж, що належав гр. Комару Михайлу Івановичу, в АГК «Ластівка»  по                    

вул. Баб'яка (поз. 35) на гр. Русина Михайла Васильовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.12 рішення виконкому 13.11.2013  № 406 стосовно гр. Комара 

М.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.06.2017 

гараж,  що належав гр. Суховецькому Ігорю Володимировичу, в АГК 

«Ластівка» по вул. Баб'яка (поз. 140) на гр. Охріменка Олександра Яковича,  

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому  02.08.94  № 44 стосовно гр. Суховецького 

І.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.07.2017 

гараж, що належав гр. Гончарову Сергію Олександровичу, в АГК 

«Афганець» по вул. Бородіна (поз.27) на гр. Гуцула Євгенія Романовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 28 рішення виконкому  07 червня 1993 р.  № 243 стосовно гр. 

Гончарова С.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.06.2017 

гараж, що належав гр. Марушці Івану Івановичу, в АГК «Пироговський» по 

вул. Пирогова (поз.14) на гр. Пишку Руслана Михайловича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 



 Пункт 1 рішення виконкому  26.12.90  № 238 стосовно гр. Марушка І.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.08.2017 

гараж, що належав гр. Василенку Владиславу Вікторовичу, в АГК «Жигулі» 

по вул. Володимирській, 36 "а" (поз.163) на гр. Воробця Михайла 

Михайловича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.14 рішення виконкому  28.08.02  № 295 стосовно гр. Василенка 

В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. Переоформити згідно з договором дарування від 11.08.2017 гараж, 

що належав гр. Візічканич Ірині Василівні, в АГК «Сторожницький» по вул. 

Чорновола (поз.140) на гр. Римарука Василя Дмитровича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому  06.02.13  № 40 стосовно гр. Візічканич 

І.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю гр. Онєгіної Ірини Адальбертівни 

переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб'яка (поз. 7) на чоловіка гр. 

Костюченка Володимира Васильовича, який проживає за адресою:                        

ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.3. рішення виконкому від 26.05.04 № 148 стосовно гр. Онєгіної 

І.А. визнати таким, що втратив чинність.   

 

 2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Дозволити гр. Тимку Василю Михайловичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХ, встановити  збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 

83). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба». 

2.2. Дозволити гр. Литвинцю Святославу Йосиповичу, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Дружба» по вул. Богомольця  (поз. 

7). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба». 

 2.3. Дозволити гр. Даневичу Василю Дмитровичу,  який  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий гараж, 

що знаходиться на території АГК «Дружба» по  вул. Богомольця    (поз. 55). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба». 

2.4. Дозволити гр. Палаташу Михайлу Михайловичу,  який  проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий 

гараж, що знаходиться на території АГК «Радванка» по  вул. Українській, 56 

а    (поз. 86). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Радванка». 



2.5. Дозволити гр. Нитці Василю Васильовичу,  який  проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий гараж, 

що знаходиться на території АГК «Дружба» по  вул. Богомольця    (поз. 92). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба». 

2.6. Дозволити гр. Микиті Івану Іллічу,  який  проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХ, встановити збірно-розбірний металевий гараж, що 

знаходиться на території АГК «Дружба» по  вул. Богомольця    (поз. 101). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба». 

 

   3. Про внесення змін до рішення виконкому 

 

 У зв`язку з технічною помилкою у п. 2.3. рішення виконкому від 

04.08.2017 № 234, замість «вул. Минайська, 15/12» читати  «вул. Минайська, 

13/15».  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


