
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.05.2017       Ужгород     № 146 

 

Про переоформлення гаражів, 

внесення змін до рішення 

виконкому 

 

  

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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 25.04.2017 

гараж, що належав гр. Луговому Володимиру Ярославовичу, в АГК 

«СТАРТ»  по вул. Огарьова (поз. 121) на гр. Гриньова Ігоря Валерійовича, 

який проживає за адресоюХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.6 рішення виконкому  12.04.17  № 101 стосовно гр. Лугового 

В.Я. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.02.2017 

гараж, що належав гр. Корнійчуку Івану Захаровичу, в ТВГ «Радванка» по 

вул. Українській, 56 а (поз. 414) на гр. Шмітко Ігоря Тиводаровича, який 

проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому  28.09.16  № 301 стосовно гр. Корнійчука 

І.З. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 26.04.2017 

гараж, що належав гр. Шепаровичу Євгену Васильовичу, в АГК «Чайка»  по 

вул. Гулака-Артемовського (поз. 185) на гр. Головчака Леоніда Івановича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.1 рішення виконкому від 27.01.95. № 9 стосовно гр. 

Шепаровича Е.В. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.05.2017 

гараж, що належав гр. Король Галині Кузьмівні, в ТВГ «Радванка» по вул. 



Українській, 56 а (поз. 148) на гр. Русанюка Віталія Михайловича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 10 рішення виконкому від 28.01.77  № 38 стосовно гр. Король 

Г.К. визнати таким, що втратив чинність. 

 1.5. У зв’язку зі смертю гр. Левкулича Василя Михайловича 

переоформити гараж в АГК "Чайка" по вул. Гулака – Артемовського             

(поз. 88) на сина, гр. Левкулича Василя Васильовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 17 рішення виконкому від 25.05.88 № 107 стосовно гр. 

Левкулича В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю гр. Бількіна Михайла Васильовича 

переоформити гараж в АГК  «Барвінок» по вул. Чкалова (поз. 75) на сина, гр. 

Бількіна Сергія Михайловича, який проживає за адресою:  ХХХХХХХХХХ. 

Пункт 5 рішення виконкому від 26.01.83 № 23 стосовно гр. Бількіна 

М.В. визнати таким, що втратив чинність. 

1.7. У зв’язку зі смертю гр. Рахманова Івана Калістратовича 

переоформити гараж в АГК «Сторожницький» по вул. Чорновола (поз. 94) на 

сестру, гр. Чопик Людмилу Іванівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 2.8. рішення виконкому від 31 липня 1992 року № 17 стосовно 

гр. Рахманова І.К. визнати таким, що втратив чинність.   

  

2. Про внесення змін до рішення виконкому 

 

 У зв`язку з технічною помилкою у п. 2 рішення виконкому від 

07.03.2017 № 68, замість «Вівчарука Івана Михайловича» читати  

«Вівчарчука Івана Михайловича»,  замість «вул. Собранецька, 146/38»  

читати «вул. Собранецька, 146 "б"/38».  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


