
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

 

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 16.01.2017 

гараж, що належав гр. Білею Михайлу Михайловичу, в АГК «Сигнал»  по 

вул. Котляревського, 2 а (поз. 89) на гр. Сембер Вікторію Іванівну, яка 

проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 10 рішення виконкому від 28.04.82 № 128 стосовно гр. Білея 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.02.2017 

гараж, що належав гр. Бабинець Мирославі Миколаївні, в АГК «Ластівка»  по 

вул. Баб'яка (поз.70) на гр. Вівчарука Івана Михайловича, який проживає за 

адресою:ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5 рішення виконкому від 21.12.07. № 467 стосовно гр. 

Бабинець М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.02.2017 

гараж, що належав гр. Самотюк Луізіді Іванівні, в АГК «Чайка»  по вул. 

Гулака-Артемовського, 9 (поз. 50) на гр. Русина Віктора Івановича, який 

проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 5 рішення виконкому 14.12.2016 № 426 стосовно гр. Самотюк 

Л.І. визнати таким, що втратив чинність. 

4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.02.2017 

гараж, що належав гр. Шпіню Йосипу Миколайовичу, в АГК «Ластівка»  по 

вул. Баб'яка, 3 (поз. 53) на гр. Малеша Станіслава Юрійовича, який проживає 

за адресою:ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 4 рішення виконкому від 29.07.87. № 156 стосовно гр. Шпіня 

Й.М. визнати таким, що втратив чинність. 



5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 14.02.2017 

гараж, що належав гр. Мосейчук Ганні Петрівні, в АГК «Білочка»  по вул. 

Белінського (поз. 47) на гр. Ковальського Анатолія Володимировича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.4 рішення виконкому від 02.11.11. № 409 стосовно гр. 

Мосейчук Г.П. визнати таким, що втратив чинність. 

6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.02.2017 

гараж, що належав гр. Шимону Михайлу Івановичу, в АГК «Мрія»  по вул. 

Богомольця (поз.1) на гр. Яворського Михайла Миколайовича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 11 рішення виконкому від 23.02.1994 р. № 75 стосовно гр. 

Шимона М.І. визнати таким, що втратив чинність. 

7. У зв’язку зі смертю гр. Коштури Михайла Михайловича 

переоформити гараж, в АГК «Минай» по вул. Можайського (поз. 32), на 

доньку гр. Кошель Мирославу Михайлівну, яка проживає за адресою:  

ХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 6 рішення виконкому від 29.08.90. № 148 стосовно гр. Коштури 

М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 8. У зв’язку зі смертю гр. Шестопалової Лідії Єфимівни переоформити 

гараж, в ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56 а (поз. 280), на сина гр. 

Шестопалова Віктора Івановича, який проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 28 рішення виконкому від 07.06.78. № 294 стосовно гр. 

Шестопалової Л.Є. визнати таким, що втратив чинність. 

                                  

9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

  

 

Міський голова                                                            Б. Андріїв 

 


