
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

31.01.2018        Ужгород              № 27  

   

Про переоформлення  

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 18.12.2017 

гараж, що належав гр. Танчинець Ідеї Ільгізовні, в УКГ «Політ»  по вул. 

Гвардійській (поз. 18) на гр. Козара Фелікса Георгійовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.12 рішення виконкому 13.12.2017 № 384 стосовно гр. 

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

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.12.2017 

гараж, що належав гр. Дундичу Олександру Олексійовичу, в АГК «Минай»  

по вул.  Олександра Можайського (поз.259) на гр. Калинича Олексія 

Павловича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.3 рішення виконкому від 26.06.1996 р. № 105 стосовно гр.                  

Дундича О.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.12.2017 

гараж, що належав гр. Раку Михайлу Михайловичу, в АГК «Сигнал»  по вул. 

Івана Котляревського (поз. 154) на гр. Цапа Володимира Івановича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому 29.07.2015. № 239 стосовно гр. Рака 

М.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.12.2017 

гараж, що належав гр. Деяк Тамарі Павлівні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 



Володимирській (поз. 184) на гр. Панька Василя Анатолійовича, який 

проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому 22.04.92. № 72 стосовно гр. Деяк Т.П. 

визнати таким, що втратив чинність.    

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.12.2017 

гараж, що належав гр. Брилі Михайлу Михайловичу, в ТВІА «Чайка»  по вул.  

Петра Гулака - Артемовського (поз. 9) на гр. Петлеву Анастасію Ігорівну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 37 рішення виконкому 25.05.88. № 107 стосовно гр.                   

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

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.12.2017 

гараж, що належав гр. Русавській Вірі Семенівні, в ТВІА «Чайка»  по вул.  

Петра Гулака - Артемовського (поз. 24) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 27.12.2017 № 405 стосовно гр.                   

Русавської В.С. визнати таким, що втратив чинність.  

1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.01.2018 

гараж, що належав гр. Мучичці Павлу Михайловичу, в ТВГ «Радванка»  по 

вул. Українській, 56 а (поз. 299) на гр. Капітана Юрія Юрійовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 25 рішення виконкому 31.03.81. № 138 стосовно гр. Мучічки 

П.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.8 Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.01.2018 

гараж, 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: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому 26.06.90. № 115 стосовно гр. Калініна Л.О. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. У зв’язку зі смертю гр. Мешкова Олексія Кіндратовича 

переоформити гараж, в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 173), на 

дружину гр. Мешкову Марію Костянтинівну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 12 рішення виконкому від 22.09.87. № 206 стосовно гр. Мешкова 

О.К. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.10.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 

11.01.2018 гараж, що належав гр. Поповичу Мирославу Омеляновичу, в ТВГ 

«Радванка»  по вул. Українській, 56 А (поз. 19) на гр. Кучерявого Вадима 

Івановича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 12.04.2017 № 101 стосовно гр. Поповича 

М.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.11. Переоформити згідно з договором дарування від 18.01.2018 гараж, 

що належав гр. Вашу Каролю Карловичу, в АГК «Чайка» по вул. Петра 

Гулака-Артемовського (поз.35) на гр. Ваша Ігоря Карловича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому від 27.03.84. № 110 стосовно гр.                  

Ваша К.К. визнати таким, що втратив чинність. 



 

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Чурі Василю Михайловичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 9). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Політ». 

2.2. Надати дозвіл гр. Данчі Людмилі Василівні, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території АГК «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 87). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Чайка». 

  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


