
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

    27.06.2012         Ужгород                  №   202    
 
 
 
Про переоформлення гаражів 
  
 
 

 Розглянувши заяви громадян міста, керуючись п. 6 ст. 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1.Про переоформлення гаражів. 
 

  1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.05.12 
гараж, що належав гр. Душиній М.В. в АГК "Жигулі" по вул. Володимирській  
(поз. 196) на гр. Шерегелі Олександра Йожефовича, прож. по                 
вул. Заньковецької*** 
          Пункт 1.14 рішення виконкому від 21.06.07 № 225  стосовно гр.Душиної 
М.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.06.12 

гараж, що належав гр. Вірченку А.І. в АГК "Жигулі" по вул. Володимирській  
(поз. 239) на гр. Рижака Віталія Івановича, прож. на пр.Свободи***. 
          Пункт 3.4 рішення виконкому від 24.05.2000 № 80  стосовно гр.Вірченка 
А.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.06.12 

гараж, що належав гр. Казанцевій Л.Ф. в АГК "Сигнал" по вул. Котляревського  
(поз. 20) на гр. Горшкова Віктора Івановича, прож. по вул.Оноківській***. 
          Пункт 1.3 рішення виконкому від 24.02.99 № 27  стосовно гр.Казанцевої 
Л.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.06.12 

гараж, що належав гр. Склянкіну В.М. в АГК "Сигнал" по вул. Котляревського  
(поз. 63) на гр. Орлова Петра Петровича, прож. по вул.Нахімова***. 



          Пункт 7 рішення виконкому від 30.12.80 № 571  стосовно гр. Склянкіна 
В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.06.12 

гараж, що належав гр. Бисазі Ю.Ю. в АГК "Сторожницький" по вул. Чорновола  
(поз. 70) на гр. Дзуринця Сергія Юрійовича, прож. по вул.Міцкевича,***. 
          Пункт 3.20 рішення виконкому від 30.06.95 № 84  стосовно гр. Бисаги  
Ю.Ю.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.06.12 

гараж, що належав гр. Хащі А.А. в АГК "Радванка" по вул. Українській  (поз. 
167) на гр. Урбан Ганну Михайлівну , прож. по вул.Одеській***. 
          Пункт 42 рішення виконкому від 19.01.78 № 33  стосовно гр. Хащі А.А.  
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.05.12 

гараж, що належав гр. Сливі П.В.  в АГК "Минай" по вул. Можайського  (поз. 
189) на гр.Поповича Юрія Георгійовича, прож. по вул. Челюскінців***. 
          Пункт 1.7 рішення виконкому від 27.01.95 № 9 стосовно гр. Сливи П.В. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.05.12 

гараж, що належав гр. Шпеник Є.А.  в АГК "Метеор" по вул. Минайській (поз. 
201) на гр. Шандора Петра Михайловича, прож. по вул. Барвінковій***. 
          Пункт 1.14 рішення виконкому від 22.12.10 № 425 стосовно гр. Шпеник 
Є.А. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
          1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.05.12 гараж, 
що належав гр. Полажинець Н.В.  в АГК "Метеор" по вул. Минайській  (поз. 29) 
на гр. Дашковського Олександра Геннадійовича, прож. по вул. Г.Свободи***. 
          Пункт 1.6 рішення виконкому від 18.05.11 № 174 стосовно гр. 
Полажинець Н.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.10. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 14.05.12 

гараж, що належав гр. Шмайда Ю.Ю.  в АГК "Ластівка" по вул.Баб'яка  (поз. 58) 
на гр. Боршоша Олександра Івановича, прож. по вул. Можайського***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 28.07.82 № 263 стосовно гр. Шмайди 
Ю.Ю.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
           1.11.У зв′язку зі смертю гр. Магда І.М. переоформити гараж в АГК ″Мир″ 
по вул. Щедріна (поз.77) на онука Магда Миколу Олександровича , прож. по 
вул. Островського***. 

Пункт 1 рішення виконкому від 30.11.83 № 486 стосовно гр. Магда І.М. 
визнати таким, що втратив чинність. 

  



           1.12.У зв′язку зі смертю гр. Борисенка С.М. переоформити гараж в АГК 
″Радванка″ по вул.Українській (ряд 1 поз.10) на дружину Борисенко Валентину 
Захарівну , прож. на пр. Свободи***. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 26.09.07 № 336 стосовно гр. Борисенка 
С.М. визнати таким, що втратив чинність. 

  
 
  

 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов 
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