
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.06.2016     Ужгород                             № 190 

 

Про переоформлення гаражів  

 

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. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.04.2016 

гараж, що належав гр. Гаврильцю Михайлу Петровичу, в АГК «Радванка»  по 

вул. Українській, 56а (поз.133) на гр. Шикулу Михайла Юрійовича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Руська, 6/3. 

 Пункт 1.1. рішення виконкому 28.10.09 № 314 стосовно гр. Гаврильця 

М.П. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.04.2016 

гараж, що належав гр. Корнієнку Георгію Юхимовичу, в АГК «Дружба»  по 

вул. Богомольця (поз. 65)  на гр. Лупак Михайла Івановича, який проживає за 

адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського, 37/2. 

 Пункт 2 рішення виконкому від 2 грудня 1974 року № 580 стосовно гр. 

Корнієнка Г.Є. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 1000 грн. 

3.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.05.2016 

гараж, що належав гр. Литвиновій Кларі Андріївні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській, 36 а (поз. 9) на гр. Поліщук Інну Володимирівну, яка 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Минайська, 10/68. 

 Пункт 3 рішення виконкому від 27.05.92 № 87 стосовно гр. Литвинової 

К.А. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.05.2016 

гараж, що належав гр. Ткаченку Вадиму Васильовичу, в ТВГ «Радванка»  по 

вул. Українській, 56 а (поз. 372)  на гр. Канюка Андрія Ласловича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Лобачевського, 31. 



 Пункт 28 рішення виконкому від 06.06.79р. № 266 стосовно гр. 

Ткаченка В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.04.2016 

гараж, що належав гр. Товтину Михайлу Васильовичу, в ТВІА «Чайка»  по 

вул. Гулака-Артемовського (поз. 285)  на гр. Войтовича Олексія 

Олексійовича, який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського, 

55/45. 

 Пункт 34а рішення виконкому від 27.08.81 г. № 356 стосовно гр. 

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

 Державне мито сплачено з оцінки 2000 грн. 

6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.05.2016 

гараж, що належав гр. Буртиній Регіні Іванівні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській, 36А (поз. 45)  на гр. Штефаняка Артура Мироновича, який 

проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Перемоги, 30/9. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому 06.02.13 № 4 стосовно гр. Буртиної Р.І. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 8000 грн. 

7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.05.2016 

гараж, що належав гр. Яброцькій Наталії Олександрівні, в ТВГ «Радванка»  

по вул. Українській, 56а (поз. 445)  на гр. Висоцьку Валентину Антонівну, 

яка проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Джамбула, 78/53. 

 Пункт 9 рішення виконкому 11.05.2016 № 138 стосовно гр. Яброцької 

Н.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 10000 грн. 

8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.05.2016 

гараж, що належав гр. Яброцькій Наталії Олександрівні, в ТВГ «Радванка»  

по вул. Українській, 56а (поз. 125)  на гр. Машкаринець Еріку Стефанівну, 

яка проживає за адресою: Ужгородський район, с. Розівка, вул. Концівська, 

23. 

 Пункт 8 рішення виконкому 11.05.16 № 138 стосовно гр. Яброцькій 

Н.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.04.2016 

гараж, що належав гр. Дубовцю Віталію Сергійовичу, в групі гаражів по вул. 

Можайського - пров. Весняному (поз. 1)  на гр. Дубовця Сергія Сергійовича, 

який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Джамбула, 107. 

 Пункт 1.3. рішення виконкому від 01.02.11. № 30 стосовно гр. Дубовця 

В.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 7000 грн. 

10. У зв’язку зі смертю гр. Марсова Олексія Павловича  переоформити 

гараж в кооперативі «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 179) на доньку   гр. 

Марсову-Мишанич Жанну Олексіївну, яка проживає за адресою: м. Ужгород, 

вул. Перемоги, 149/128. 



 Пункт 38 рішення виконкому від 12.07.77  № 311 стосовно гр. Марсова 

А.П. визнати таким, що втратив чинність. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                Б. Андріїв 

 


