
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

відмову та надання дозволу   

на розміщення гаражів 

  

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України "Про адміністративні послуги", 

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 07.11.2017 

гараж, що належав гр. Прядці Федору Федоровичу, в ТВІА «Чайка»  по вул. 

Петра Гулака - Артемовського (поз. 25) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.3 рішення виконкому від 24.09.1997р. № 138 стосовно гр. Прядки 

Ф.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.11.2017 

гараж, що належав гр. Шкобі Бориславу Васильовичу, в ТВГ «Радванка»  по 

вул.  Українській, 56 а (поз.9) на гр. Висоцьку Валентину Антонівну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 29.10.80. № 455 стосовно гр.                  

Шкоби Б.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.11.2017 

гараж, що належав гр. Гешуру Андрію Федоровичу, в ГК «Ластівка»  по вул. 

Миколи Бобяка (Боздоська) (поз. 88) на гр. Скогутовського Владислава 

Володимировича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому 27.05.87. № 102 стосовно гр. Гешура А.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.11.2017 

гараж, що належав гр. Фертюку Володимиру Івановичу, в ТВІГ «Жигулі»  по 

вул. Володимирській (поз. 226) на гр. Свереняка Євгена Степановича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 



 Пункт 1 рішення виконкому 26.06.90. № 115 стосовно гр. Фертюка В.І. 

визнати таким, що втратив чинність.    

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.11.2017 

гараж, що належав гр. Штаненку Миколі Павловичу, в ТВГ «Радванка»  по вул.  

Українській, 56 а (поз. 7) на гр. Мазура Сергія Івановича, який проживає за 

адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 50 рішення виконкому 26.05.76. № 190 стосовно гр.                   

Штаненка Н.П. визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.11.2017 

гараж, що належав гр. Дербак Ірині Степанівні, в ТВГ «Радванка»  по вул.  

Українській, 56 а (поз. 299) на гр. Жуковського Сергія Олександровича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 9 рішення виконкому 27.03.91. № 52 стосовно гр. Дербак І.С. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.11.2017 

гараж, що належав гр. Мелеганичу Михайлу Михайловичу, в АГК по вул. 

Миколи Пирогова (Пирогова) (поз. 12) на гр. Ігнацевича Михайла 

Михайловича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 28.04.1999 року № 59 стосовно гр. 

Мелеганича М.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.11.2017 

гараж, що належав гр. Борисенко Валентині Захарівні, в ТВГ «Радванка»  по 

вул.  Українській, 56 а (поз. 10) на гр. Висоцького Сергія Олеговича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.12 рішення виконкому 27.06.12. № 202 стосовно гр. Борисенко 

В.З. визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. У зв’язку зі смертю гр. Русавського Івана Івановича переоформити 

гараж, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 70), на доньку гр. Ланда 

Ірину Іванівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.9 рішення виконкому від 22.10.1997р. № 163 стосовно гр. 

Русавського І.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.10. У зв’язку зі смертю гр. Магдалинського Вячеслава Миколайовича 

переоформити гараж, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 2), на 

сина гр. Магдалинського Сергія Вячеславовича, який проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 52 рішення виконкому від 04.10.73. № 438 стосовно гр. 

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

 

1.11. У зв’язку зі смертю гр. Карпюка Самуіла Анісимовича 

переоформити гараж, в АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 186), на сина 

гр. Карпюка Андрія Самуіловича, який проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 10 рішення виконкому від 27.10.76. № 516 стосовно гр.              

Карпюка С.А . визнати таким, що втратив чинність.   



 1.12. У зв’язку зі смертю гр. Танчинця Володимира Михайловича 

переоформити гараж, в УГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 18), на дружину 

гр. Танчинець Ідею Ільгізовну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 3 рішення виконкому від 24.06.1994р. № 266 стосовно                       

гр. Танчинця В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Калініну Леоніду 

Олександровичу, в ТВГ «Радванка»  по вул.  Українській, 56 а (поз. 476) на гр. 

Марич Ганну Андріївну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ, 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. 

   

3. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

3.1. Надати дозвіл гр. Кальницькому Василю Васильовичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража 

на території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 138). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

3.2. Надати дозвіл гр. Кутковському Сергію Анатолійовичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража 

на території ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 20). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

3.3. Надати дозвіл гр. Гедьо Станіславу Васильовичу, який проживає за 

адресою:ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 45). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

3.4. Надати дозвіл гр. Крупі Шандору Андрашовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 248). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Чайка». 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


