
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

14.12.2016       Ужгород     № 426 

 

 

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 31.10.2016 

металевий гараж, що належав гр. Пінзелю Олексію Михайловичу, в АГК 

«Політ» по вул. Гвардійській, 32 а (поз. 31), на гр. Вороняка Івана 

Дмитровича, який проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 26.06.91 № 138 стосовно гр. Пінзеля 

О.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.11.2016 

металевий гараж, що належав гр. Кашка Йосипу Миколайовичу, в АГК 

«Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 229), на гр. Русанюка Віталія 

Михайловича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 21 рішення виконкому від 19.12.78 № 595 стосовно гр. Кашка 

Й.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

  3. У зв’язку зі смертю гр. Годам Івана Яковича переоформити  

металевий гараж, що знаходиться в АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 

33), на доньку гр. Годам Ольгу Іванівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 18 квітня 1973 року № 166 стосовно гр.                    

Годам І.Я. визнати таким, що втратив чинність. 

 

4. У зв’язку зі смертю гр. Самотюка Семена Семеновича переоформити  

металевий гараж, що знаходиться в АГК «Радванка» по  вул. Українській, 56 



а (поз. 177), на дружину гр. Самотюк Луізіду Іванівну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.17 рішення виконкому від 27.03.96 № 58 стосовно гр.                    

Самотюка С.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 

5. У зв’язку зі смертю гр. Самотюка Семена Семеновича переоформити  

металевий гараж, що знаходиться в АГК «Чайка» по  вул. Гулака 

Артемовського, 9 (поз. 50), на дружину гр. Самотюк Луізіду Іванівну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 44 рішення виконкому від 23.08.77 № 380 стосовно гр.                    

Самотюка С.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Цапа І.Ю. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Б. Андріїв 


