
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення  

та надання дозволу на 

розміщення гаража 

 

  

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням виконкому 04.12.2013 № 425 «Про 

Порядок переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, 

виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Про переоформлення гаражів 

 

1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.02.2017 

гараж, що належав гр. Івановій Ніні Михайлівні, в АГК «Сокіл»  по вул. 

Можайського - Пирогова (поз. 13) на гр. Наріжного Ярослава Валерійовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.9 рішення виконкому від 21.06.07  № 225 стосовно гр. Іванової 

Н.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.03.2017 

гараж, що належав гр. Білич Марії Михайлівні, в АГК «Ластівка»  по вул. 

Баб'яка (поз.194) на гр. Шкробінець Олесю Михайлівну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 27.03.91  № 52 стосовно гр. Білич М.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.02.2017 

гараж, що належав гр. Оросу Павлу Михайловичу, в АГК «Барвінок»  по вул. 

Чкалова (поз. 30) на гр. Цапа Михайла Петровича, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2 рішення виконкому 30.03.83 № 119 стосовно гр. Ороса П.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

 1.4. У зв’язку зі смертю гр. Поповича Михайла Степановича 

переоформити гараж у ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 397) на 

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

ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 



Пункт 5 рішення виконкому від 10.02.88. № 35 стосовно гр. Поповича 

М.С. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5. У зв’язку зі смертю гр. Поповича Омеляна Андрійовича 

переоформити гараж у ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 19) на 

сина, гр. Поповича Мирослава Омеляновича, який проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 12 рішення виконкому від 11.07.79 № 322 стосовно гр. Поповича 

О.С. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю гр. Лугового Ярослава Степановича 

переоформити гараж в АГК «СТАРТ» по вул. Огарьова (поз. 121) на сина,  

гр. Лугового Володимира Ярославовича, який проживає за адресою:                      

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1 рішення виконкому від 23.04.86 № 97 стосовно гр. Лугового 

Я.С. визнати таким, що втратив чинність.   

  

2. Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

 Дозволити гр. Мартин Ользі Ігорівні, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ, встановити гараж, що знаходиться на території 

АГК «Мир» по вул. Щедріна, 105 (поз. 53). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  

клопотання голови кооперативу «Мир». 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


