
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

26.03.2021                                         м. Ужгород                                               № 225 

 

 

Про легковий автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, 

що передається у власність особі з інвалідністю, яка  

була забезпечена та користувалася ним понад десять років 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 і 41 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статей 4, 11-1 Закону України „Про гуманітарну допомогу”, 

пункту 41 Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року 

№ 999 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2013 року № 241 „Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону 

України „Про гуманітарну допомогу”, враховуючи рішення робочої групи з 

питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації (протокол 

від 24.03.2021 № 4), у зв’язку зі зверненням особи з інвалідністю: 

 

1. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

передати безоплатно легковий автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, 

у власність особі з інвалідністю, яка була забезпечена та користувалася ним 

понад десять років, згідно з переліком, що додається. 

2. Управлінню ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації в 

одноденний термін оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-порталі 

облдержадміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

державної адміністрації Петрушку І. Ш. 

 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації       Анатолій ПОЛОСКОВ  

 

 

 
 

 

 



 Додаток  

до розпорядження  

26.03.2021 № 225 
 

ПЕРЕЛІК 

легкових автомобілів, визнаних гуманітарною допомогою, що передаються безоплатно у власність 

особам з інвалідністю, які були забезпечені та користувалися ними понад десять років 

 
№ 

з/п 

Назва та характеристика 
легкових автомобілів, що 

передаються 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

особи з інва-
лідністю, якій 
передається 
автомобіль 

Супровідні документи для 
здійснення передавання 

Отримувач Адреса Код 
ЄДРПОУ 

Номер 
в ЄР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Автомобіль TOYOTA,  

ідентифікаційний номер 

SB153ABN10E097506,  

об’єм двигуна 1762 куб. см, 

2000 року випуску 
 

Хромей 

Петро 

Петрович 

Лист департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації від    

16.03.2021 № 986/04.2-11, копії: заяви      

Хромея П. П. від 09.03.2021, паспорта, 

свідоцтва про реєстрацію транспортного 

засобу АОС 634391 (дата першої реєстрації в 

Україні 29.12.2007), витягу з протоколу 

засідання Комісії з питань гуманітарної 

допомоги при Кабінеті Міністрів України від 

15.11.2007 № 26/ГД-11037. 

Департамент 

соціального 

захисту 

населення 

Закарпатської 

обласної  

державної 

адміністрації 

Вул. Тургенєва, 8,   

м. Ужгород, 88000 

03192974 ЄР6 

 

 

 

 

Директор департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації                                                                                                  Михайло ПЕТРІШКА 


