
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.06.2018     Ужгород                   № 159 

 

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 17.05.2018 

гараж, що належав гр. Мешку Тарасу Богдановичу, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській (поз. 202) на гр. Воробця Василя Михайловича, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Митна, 25а/25. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 06.07.11 № 245 стосовно гр. Мешка Т.Б. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором дарування від 17.05.2018 гараж, 

що належав гр. Шимоня Надії Федорівні, в АГК "Метеор" по вул. Минайській 

(поз. 81) на гр. Орос Богдану Василівну, яка проживає за адресою: м. Ужгород, 

вул. Олександра Можайського, 7/11. 

 Пункт 1.16 рішення виконкому 26.09.07 № 336 стосовно гр. Шимоня Н.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 31.05.2018 

гараж, що належав гр. Середнику Василю Олексійовичу, в АГК "Ластівка" по 

вул. Миколи Бобяка (поз. 239) на гр. Савківа Сергія Ярославовича, який 

проживає за адресою: Ужгородський район, с. Н.Солотвино, 44. 

 Пункт 1.2 рішення виконкому 22.07.1998 № 121 стосовно гр. Середника 

В.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 07.06.2018 

гараж, що належав гр. Мазі Юрію Михайловичу, в АГК "Ластівка" по вул. 



Миколи Бобяка (поз. 73) на гр. Чубірка Миколу Вікторовича, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Петра Лінтура, 17/36. 

 Пункт рішення виконкому 23.11.82 № 441 стосовно гр. Маги Ю.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.5.  Переоформити згідно з договором дарування від 31.05.2018 гараж, 

що належав гр. Данч Ганні Іванівні, в ТВГ «Радванка»  по вул. Українській 

(поз. 1) на гр. Вадаського Андрія Юлійовича, який проживає за адресою: 

м.Ужгород, вул. Івана Лобачевського, 41/27. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 27.12.2016 № 442 стосовно гр. Данч Г.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 18.05.2018 

гараж, що належав гр. Бугір Лілії Олексіївні, в ТВІГ "Жигулі" по вул. 

Володимирській (поз. 173) на гр. Воробця Василя Михайловича, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Митна, 25а/25. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 21.02.2018 № 52 стосовно гр. Бугір Л.О. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю гр. Данка Михайла Юрійовича переоформити 

гараж, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 356), на доньку гр. Шварц 

Світлану Михайлівну, яка проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Залізнична, 

42/9. 

Пункт 1.28 рішення виконкому від 27.12.95  № 189 стосовно гр. Данка 

М.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.8. У зв’язку зі смертю гр. Озимок Раїси Климентівни переоформити 

гараж, в АГК «Ласточка» по вул. Миколи Бобяка (поз. 117), на сина гр. Озимок 

Ігоря Антоновича, який проживає за адресою:  м. Ужгород, пр. Свободи, 50/90. 

Пункт рішення виконкому від 29.09.82 № 371 стосовно гр. Озимок Р.К. 

визнати таким, що втратив чинність. 

  

2. Про надання дозволу на розміщення гаражів 

 

2.1. Надати дозвіл гр. Козелу Івану Федоровичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Романа Шухевича, 14А/36, на розміщення 

металевого гаража на території АГК «Темп» по вул. Романа Шухевича            

(поз. 18). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Темп». 

2.2. Надати дозвіл гр. Мага Юрію Михайловичу, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, 80, на розміщення 

металевого гаража на території АГК «Мир» по вул. Михайла Салтикова-

Щедріна (поз. 10). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Мир».  

2.3. Надати дозвіл гр. Копчанському Миколі Юрійовичу, який проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. Адмірала Нахімова, 1/20, на розміщення 



металевого гаража на території АГК «Сигнал» по вул. Івана Котляревського 

(поз. 40А). 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Сигнал».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                             Б. Андріїв 

 


