
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21.03.2018    Ужгород     № 74  
 

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 19.02.2018 

гараж, що належав гр. Каганцю Гаврилу Васильовичу, в ТВІА «Чайка»  по вул. 

Петра Гулака-Артемовського (поз. 231) на гр. Седова Віктора Олексійовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.9 рішення виконкому 23 жовтня 1996 р. № 184 стосовно гр. 

Каганця Г.В. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 26.02.2018 

гараж, що належав гр. Зінченко Магдалині Василівні, в АГК "Дружба" по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 88) на гр. Карпенка Владислава Вікторовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 18 рішення виконкому 26.05.76 № 190 стосовно гр. Зінченко М.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.03.2018 

гараж, що належав гр. Боднарюку Петру Івановичу, в ТВІА "Жигулі" по вул. 

Володимирській (поз. 216) на гр. Лукачину Олега Івановича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому 07.10.2015 № 323 стосовно гр. Боднарюка 



П.І. визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. У зв’язку зі смертю гр. Сагайдака Андрія Васильовича переоформити 

гараж, в УКГ «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 33), на дружину гр. Сагайдак 

Аллу Олегівну, яка проживає за адресою:  ХХХХХХХХХХХ. 

Пункт рішення виконкому від 30.12.88 № 262 стосовно гр. Сагайдака А.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

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

адресою: ХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража на території АГК 

«Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 83). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».  

2.2. Надати дозвіл гр. Вадаському Ярославу Олександровичу, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ, на розміщення металевого гаража 

на території АГК «Дружба» по вул. Олександра Богомольця (поз. 69). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Дружба».   

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                            Б. Андріїв 

 


