
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26.10.2017       Ужгород     № 330 

 

Про переоформлення  

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 01.09.2017 

гараж, що належав гр. Борису Юрію Івановичу, в УКГ «Політ»  по вул. 

Гвардійській, 32 А (поз. 2) на гр. Ромашина Сергія Вікторовича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 29.08.90. № 148 стосовно гр. Бориса Ю.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором дарування від 07.10.2017 гараж, що 

належав гр. Костьо Валентині Павлівні, в АГК «Жигулі» по вул. 

Нововолодимирській (поз.15) на гр. Варгу Наталію Євгенівну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5. рішення виконкому від 13.09.17. № 289 стосовно гр. Костьо 

В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.10.2017 

гараж, що належав гр. Лошаку Івану Миколайовичу, в АГК «Колосок»  по вул. 

Залізничній (поз. 4) на гр. Фіщенка Михайла Івановича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 23 рішення виконкому 24.04.91. № 94 стосовно гр. Лошак І.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

   

 

  



2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Дозволити гр. Булеці Юрію Івановичу, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-металевий гараж на території АГК 

«Чайка» по вул. Петра Гулака – Артемовського (Гулака-Артемовського), 9 (поз. 

115). 

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

голови кооперативу «Чайка». 

2.2. Дозволити гр. Тельнову Олександру Юрійовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити збірно-металевий гараж  на 

території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-Щедріна (Щедріна), 105 (поз. 

125). 

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

голови кооперативу «Мир». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


