
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

03.05.2017       Ужгород     № 133 
 

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 13.03.2017 

гараж, що належав гр. Попику Юрію Васильовичу, в АГК «Дружба»  по вул. 

Богомольця (поз. 140) на гр. Стельмаха Віталія Васильовича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.12 рішення виконкому від 28.11.2002 р. № 359 стосовно гр. 

Попика Ю.В. визнати таким, що втратив чинність. 

2. Переоформити згідно з договором дарування від 16.03.2017 гараж, 

що належав гр. Малешу Юрію Васильовичу, в АГК «Ластівка»  по вул. 

Баб`яка (поз.153) на гр. Малеш Марину Василівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 4 рішення виконкому від 26.01.83 № 23 стосовно гр. Малеша 

Ю.В. визнати таким, що втратив чинність. 

3. Переоформити згідно з договором дарування від 20.03.2017 гараж, 

що належав гр. Молнару Василю Енівичу, в АГК «Чайка»  по вул. Гулака-

Артемовського (поз. 37) на гр. Молнара Василя Васильовича, який проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 11 рішення виконкому 05.07.78. № 365 стосовно гр. Молнара 

В.Е. визнати таким, що втратив чинність. 

4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.03.2017 

гараж, що належав гр. Кухарчуку Олександру Івановичу, в АГК «Дружба»  

по вул. Богомольця (поз. 181) на гр. Роман Надію Юріївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 4 рішення виконкому від 28.01.77 № 38 стосовно гр. Кухарчука 

О.І. визнати таким, що втратив чинність. 



5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.03.2017 

гараж, що належав гр. Папарига Світлані Іванівні, в АГК «Чайка»  по вул. 

Гулака-Артемовського (поз. 153) на гр. Олексія Сергія Євгеновича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 13 рішення виконкому 01.12.1993 № 565 стосовно гр. Папарига 

С.І. визнати таким, що втратив чинність. 

6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.04.2017 

гараж, що належав гр. Шніцару Володимиру Григоровичу, в АГК «Радванка»  

по вул. Українській, 56 а (поз. 530) на гр. Вадаського Андрія Юлійовича, 

який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2.6. рішення виконкому від 24 липня 1996 року № 126 стосовно 

гр. Шніцара В.Г. визнати таким, що втратив чинність. 

7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.04.2017 

гараж, що належав гр. Соколову Володимиру Борисовичу, в АГК «Ластівка"  

по вул. Баб'яка (поз. 4) на гр. Потоцького Сергія Івановича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 29.09.82. № 371 стосовно гр. Соколова 

В.Б. визнати таким, що втратив чинність. 

8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.04.2017 

гараж, що належав гр. Черяник Тетяні Дмитрівні, в АГК «Ластівка»  по                     

вул. Баб'яка (поз. 99 а) на гр. Гапієнка Олександра Олександровича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2.4 рішення виконкому 27.03.2002 № 62 стосовно гр. Черяник 

Т.Д. визнати таким, що втратив чинність. 

9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.04.2017 

гараж, що належав гр. Дуран Оксані Петрівні, в АГК «Чайка»  по                      

вул. Гулака - Артемовського, 9 (поз. 174) на гр. Князікова Михайла 

Олександровича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7 рішення виконкому 27 січня 1999 р. № 7 стосовно гр. Дуран 

О.П. визнати таким, що втратив чинність. 

10. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.04.2017 

гараж, що належав гр. Кічуга Валентині Василівні, в АГК «Ластівка»  по вул. 

Баб'яка (поз. 40) на гр. Шевченка Юрія Михайловича, який проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.21 рішення виконкому 27 листопада 1996 р. № 210 стосовно 

гр. Кічуга В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

11. У зв’язку зі смертю гр. Бабич Людмили Федорівни переоформити 

гараж, в АГК «Чайка» по вул. Гулака-Артемовського (поз. 214), на чоловіка, 

гр. Бабича Мечислава Леопольдовича, який проживає за адресою:                          

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.16 рішення виконкому від 28.10.09. № 314 стосовно гр. Бабич 

Л.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

 12. У зв’язку зі смертю гр. Дрочака Ярослава Андрійовича 

переоформити гараж, в АГК «Метеор» по вул. Минайській, 20 а (поз. 53), на 



дружину гр. Дрочак Олександру Нестерівну, яка проживає за адресою:                 

м. Ужгород, вул. Лермонтова, 9а/67. 

Пункт 1 рішення виконкому від 3 жовтня 1974 року № 474 стосовно гр. 

Дрочака Я.А. визнати таким, що втратив чинність.  

13. У зв’язку зі смертю гр. Луценка Олександра Анатолійовича 

переоформити гараж, в АГК «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 245), на 

дружину, гр. Луценко Галину Олександрівну, яка проживає за адресою:              

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1 рішення виконкому від 22.05.96. № 89 стосовно гр. Луценка 

О.А. визнати таким, що втратив чинність.   

14. У зв’язку зі смертю гр. Шутова Валерія Васильовича переоформити 

гараж, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 36), на дружину, гр. 

Шутову Олену Ігорівну, яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 26.06.2013 № 221 стосовно гр. 

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

17. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

  

 

Міський голова                                                              Б. Андріїв 

 


