
 УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

надання дозволу на 

розміщення гаражів та 

внесення зміни до рішення 

виконкому 

   

 

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 02.02.2018 

гараж, що належав гр. Бондарюк Ганні Михайлівні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській (поз. 23) на гр. Василяйка Василя Івановича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 27.12.2017 № 405 стосовно гр. 

Брондарюк Г.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.02.2018 

гараж, що належав гр. Поп Катерині Стефанівні, в АГК "Дружба" по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 47) на гр. Проц Ларису Анатоліївну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому 09.09.2015 № 278 стосовно гр. Поп К.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.02.2018 

гараж, що належав гр. Поп Катерині Стефанівні, в АГК "Дружба" по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 48) на гр. Проц Ларису Анатоліївну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому 26.08.2015 № 260 стосовно гр. Поп К.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.4.  Переоформити згідно з договором дарування від 05.02.2018 гараж, 

що належав гр. Мешковій Марії Костянтинівні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 



Володимирській (поз. 173) на гр. Бугір Лілію Олексіївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.9 рішення виконкому 31.01.2018 № 27 стосовно гр. Мешкової 

М.К. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.01.2018 

гараж, що належав гр. Магдалинському Сергію Вячеславовичу, в ТВГ 

"Радванка" по вул. Українській, 56 а ( поз. 2) на гр. Мошака Олександра 

Михайловича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.10 рішення виконкому 13.12.2017 № 384 стосовно гр. 

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

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.02.2018 

гараж, що належав гр. Пайді Івану Івановичу, в УКГ "Політ" по вул. 

Гвардійській, 32 а ( поз. 3) на гр. Шталовського Федіра Федоровича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 13 рішення виконкому 29.08.90 № 148 стосовно гр. Пайди І.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю гр. Штрауса Ференца Еміловича переоформити 

гараж, в АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 124), на 

дружину гр. Штраус Марію Іванівну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХ. 

Пункт 11 рішення виконкому від 30.07.76  № 296 стосовно гр. Штрауса 

Ф.Е. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. У зв’язку зі смертю гр. Данча Михайла Івановича переоформити 

гараж, в АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 36), на 

дружину гр. Данча Олександру Олександрівну, яка проживає за адресою:               

ХХХХХХХХХХХ. 

Пункт рішення виконкому від 24 жовтня 1974 р. № 500 стосовно гр. 

Данча М.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.9. У зв’язку зі смертю гр. Белоусова Вячеслава Івановича 

переоформити гараж, в ТВГ «Радванка» по вул. Українська, 56 а (поз. 396), 

на онука гр. Белоусова Івана Олеговича, який проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 9 рішення виконкому від 29.07.87  № 156 стосовно гр. Белоусова 

В.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.10. У зв’язку зі смертю гр. Граба Івана Олексійовича переоформити 

гараж, в ТВІА «Чайка» по Петра Гулака-Артемовського (поз. 266), на сина 

гр. Граба Сергія Івановича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХ. 

Пункт 24 рішення виконкому від 28.10.1981  № 440 стосовно гр. Граба 

І.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

 

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 



2.1. Надати дозвіл гр. Артимичу Миколі Михайловичу, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 35). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Політ». 

2.2. Надати дозвіл гр. Шебі Віктору Михайловичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

ТВІА «Чайка» по вул. Петра Гулака-Артемовського (поз. 130). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Чайка».  

2.3. Надати дозвіл гр. Нитці Василю Васильовичу, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території 

АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 92). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови 

кооперативу «Дружба».  

 

                    3. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

У зв’язку з технічною помилкою у п. 1.7 рішення виконкому 31.01.2018 

№ 27, замість "(поз. 299)" читати "(поз. 381)". 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


