
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 23.08.2018                        Ужгород                  №  237 

 

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 17.07.2018 

гараж, що належав гр. Байдюку Олегу Віталійовичу, в АГК «Ластівка»  по вул. 

*** на гр. Деркача Василя Васильовича, який проживає за адресою: м.Ужгород, 

***. 

 Пункт 8 рішення виконкому 21.08.13 № 293 стосовно гр. Байдюка О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.07.2018 

гараж, що належав гр. Андрушенку Юзефу Леонідовичу, в АГК "Минай" по 

вул. ***  на гр. Калинича Олексія Павловича, який проживає за адресою: ***. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому 22.05.96 № 89 стосовно гр. Андрушенка 

Ю.Л. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.07.2018 

гараж, що належав гр. Ільницькій Антоніні Михайлівні, в АГК "Минай" по вул. 

***  на гр. Лукача Степана Стефановича, який проживає за адресою: м. ***. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому 06.09.02 № 308 стосовно гр. Ільницької 

А.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

 

  



 1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.07.2018 

гараж, що належав гр. Талісману Володимиру Юхимовичу, в АГК "Дружба" по 

вул. *** на гр. Стельмаха Василя Миколайовича, який проживає за адресою: м. 

***. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому 28.11.07 № 423 стосовно гр. Талісмана 

В.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.08.2018 

гараж, що належав гр. Обливачу Анатолію Володимировичу, в ТВІГ "Жигулі" 

по вул. ***  на гр. Лавринчук Ганну Іванівну, яка проживає за адресою: м. ***. 

 Пункт 32 рішення виконкому 06.06.79 № 266 стосовно гр. Обливача А.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю Бонь Віктора Степановича переоформити гараж, 

в АГК «Дружба» по вул. ***, на дружину Бонь Ганну Михайлівну, яка 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул***. 

 Пункт 9 рішення виконкому 04.11.93 № 520 стосовно гр. Бонь В.С. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю Клованич Ганни Іванівни переоформити гараж, в 

АГК «Минай» по вул. ***), на чоловіка Клованича Юрія Івановича, який 

проживає за адресою: м. ***. 

 Пункт 1 рішення виконкому 21.10.88 № 202 стосовно гр. Клованич Г.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

   

                     2.  Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

Надати дозвіл гр. Гававка Олені Володимирівні, яка проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 156, на розміщення металевого гаража на 

території УКГ «Політ» по вул. *** 

Підстава: план-схема розміщення гаража, клопотання голови кооперативу 

«Політ».  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                                Б. Андріїв 

 


