
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про переоформлення,  

відмову в переоформленні 

гаражів 

 

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 11.09.2017 

гараж, що належав гр. Васько Сергію Івановичу, в АГК «Ластівка»  по                    

вул. Миколи Бобяка (Баб'яка), (поз. 11) на гр. Лукашенка Володимира 

Васильовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.13 рішення виконкому 26.10.04  № 291 стосовно гр. Васько С.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.09.2017 

гараж,  що належав гр. Швайці Станіславу Михайловичу, в АГК «Жигулі» по 

вул. Володимирській, 36 а (поз. 148) на гр. Воробця Михайла Михайловича,  

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3 рішення виконкому  27.01.95  № 9 стосовно гр. Швайки С.М. 

визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.09.2017 

гараж, що належав гр. Легезі Олександру Володимировичу, в АГК «Дружба» по 

вул. Олександра Богомольця (поз. 179) на гр. Блонського Юрія Васильовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому  27.07.2016  № 226 стосовно гр. Легези О.В. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.09.2017 

гараж, що належав гр. Селіванову Володимиру Петровичу, в УКГ «Політ» по 

вул. Гвардійській, 32 А (поз. 58) на гр. Костюка Юрія Петровича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 5 рішення виконкому  27.06.83  № 259 стосовно гр. Селіванова 

В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.5.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 18.09.2017 

гараж, що належав гр. Тимофеєвій Ірині Павлівні, в ТВГ «Радванка» по вул. 



Українській, 56 А (поз. 452) на гр. Вок Юрія Юрійовича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 6 рішення виконкому 23.08.2016  № 254 стосовно гр. Тимофеєвої 

І.П. визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю гр. Перетятої Ніни Григорівни переоформити 

гараж в АГК «Сигнал» по вул. Котляревського (поз. 179) на доньку гр. Сологуб 

Наталію Вікторівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.6. рішення виконкому від 27.01.99 № 7 стосовно гр. Перетятої 

Н.Г. визнати таким, що втратив чинність.   

 

                   2. Про відмову в переоформленні гаража 

 

2.1. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Поповичу 

Миколі Дмитровичу в АГК «Скала» по вул. Високій (Генерала Петрова), (поз. 

17) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з некомплектністю та недостовірністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

2.2. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр.  Павловій Надії 

Вікторівні, в АГК «Скала» по вул. Високій (Генерала Петрова), (поз. 12) на гр. 

Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з некомплектністю та недостовірністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

2.3. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. Івановці Миколі 

Миколайовичу, в АГК «Скала» по вул. Високій (Генерала Петрова), (поз. 19) на 

гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХ, у зв'язку з некомплектністю та недостовірністю 

поданих документів, передбачених пунктом 3.7 Порядку розміщення та 

переоформлення гаражів, затвердженого рішенням виконкому 12.04.2017 року 

№ 100. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


