
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про переоформлення 

гаражів   

 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України "Про адміністративні послуги", 

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 21.12.2018 

гараж, що належав гр. Цоглі Олександру Ярославовичу, в ТВІГ "Жигулі" по 

вул. Володимирській (поз. 137) на гр. Олексій Ксенію Василівну, яка проживає 

за адресою: ***************. 

 Пункт 1.3 рішення виконкому 28.11.2018 № 338 стосовно гр. Цогли О.Я. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 1.2.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.12.2018 

гараж, що належав гр. Голованичу Евгенію Йосиповичу, в АГК “Мир” по вул. 

Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 213) на гр. Єфремову-Лесик Альону 

Олександрівну, яка проживає за адресою: *****************. 

 Пункт 2.1 рішення виконкому 02.03.11 № 77 стосовно гр. Голованича 

Є.Й. визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. Переоформити згідно з договором дарування від 15.12.2018 гараж, що 

належав гр. Бартош Ганні Меньгертівні, в ОГК “Сторожницький” по вул. 

В’ячеслава Чорновола, (поз. 31) на гр. Бартош Мирослава Людвиковича, який 

проживає за адресою: *************. 

Пункт 1.13 рішення виконкому 28.08.1996 № 147 стосовно гр. Бартош 

Г.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.12.2018 

гараж, що належав гр. Голованичу Евгенію Йосиповичу, в АГК “Мир” по вул. 



Михайла Салтикова-Щедріна (поз. 220) на гр. Єфремову-Лесик Альону 

Олександрівну, яка проживає за адресою: *****************. 

Пункт 2.1 рішення виконкому 06.02.13 № 40 стосовно гр. Голованича 

Є.Й. визнати таким, що втратив чинність.  

1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.08.2017 

гараж, що належав гр. Раку Петру Михайловичу в ГК "Скала" по вул. Високій 

(поз. 1) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: 

****************. 

 Пункт 21 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Рака П.М. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.08.2017 

гараж, що належав гр. Балог Кларі Федорівні в ГК "Скала" по вул. Високій (поз. 

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

***************. 

Пункт 22 рішення виконкому 11.07.79 № 322 стосовно гр. Балог К.Ф. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.7.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Мальованик Надії Гаврилівні, в ГК «Скала»  по вул. 

Високій (поз. 33) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за 

адресою: *********************. 

Пункт 2.19 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Мальованик 

Н.Г. визнати таким, що втратив чинність.  

1.8.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Плісовій (Кухарчук) Марії Антонівні, в ГК "Скала" по 

вул. Високій (поз. 20) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає 

за адресою: ******************. 

Пункт 1.24 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Плісової 

(Кухарчук) М.А. визнати таким, що втратив чинність.  

1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Руснаку Василю Вікторовичу, в ГК "Скала" по вул. 

Високій (поз. 2) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за 

адресою: *****************. 

Пункт 1.23 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Руснака В.В. 

визнати таким, що втратив чинність.    

1.10.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Панаїт Тамарі Іванівні, в АГК "Скала" по вул. Високій 

(поз. 31) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за адресою: 

*************. 

Пункт 1.25 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Панаїт Т.І. 

визнати таким, що втратив чинність.    

1.11. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Андрієнко Ніні Михайлівні, в ГК "Скала" по вул. 

Високій (поз. 7) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за 

адресою: ******************. 



 Пункт 1.20 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Андрієнко 

Н.М. визнати таким, що втратив чинність.  

1.12. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Козоріз Катерині Степанівні, в ГК "Скала" по вул. 

Високій (поз. 6) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за 

адресою: **************. 

Пункт 1.21 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Козоріз К.С. 

визнати таким, що втратив чинність.  

1.13. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.2018 

гараж, що належав гр. Туряниці Магдалині Йосипівні, в ГК "Скала" по вул. 

Високій (поз. 24) на гр. Рожкову Валентину Олександрівну, яка проживає за 

адресою: *******************. 

 Пункт 1.22 рішення виконкому 23.05.18 № 141 стосовно гр. Туряниці 

М.Й. визнати таким, що втратив чинність.  

1.14. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.12.2018 

гараж, що належав гр. Проц Ларисі Анатоліївні, в АГК "Дружба" по вул. 

Олександра Богомольця (поз. 48) на гр. Пліску Андрія Олександровича, який 

проживає за адресою: **************. 

 Пункт 1.3 рішення виконкому 21.02.18 № 52 стосовно гр. Проц Л.А. 

визнати таким, що втратив чинність.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський  голова                                                                                    Б. АНДРІЇВ 

 


