
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.09.13       Ужгород               № 335 
 
 
Про переоформлення  
та надання дозволу на  
встановлення гаражів 
  

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

1.Про переоформлення гаражів. 
 

 1.1 Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.08.2013 
року гараж, що належав гр. Туряниці Ларисі Андріївні в АГК «Метеор» по вул. 
Минайській (поз. 248) на гр. Дикун Юрія Юрійовича, проживаючого в м. 
Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 2.1 рішення виконкому від 23.06.2010 року  № 184 стосовно гр. 
Туряниці Л.А. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.08.2013 

року гараж, що належав гр. Снідевич Олексію Дмитровичу в АГК «Жигулі» по 
вул. Володимирській (поз. 214) на гр. Комінотто Вячеслава Олександровича,  
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 26.06.1990 року № 115 стосовно гр. 
Снідевич О.Д. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 22.08.2013 

року гараж, що належав гр. Надопта Анатолію Олександровичу в АГК 
«Ластівка» по вул. Баб’яка (поз. 162) на гр. Дзак Ярослава Степановича,  
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 22.12.1982 року № 502 стосовно гр. 
Надопта А.О. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.08.2013 
року гараж, що належав гр. Калинич Василю Іллічу на ділянці гаражів в АГК 
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«Ластівка» по вул. Баб’яка (поз.161) на гр. Волошин Марію Михайлівну,  
проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 22.12.1982 року № 502 стосовно гр. 
Калинича В.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн. 
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.08.2013 

року гараж, що належав гр. Сусла Сергію Станіславовичу в АГК «Мрія-1» по 
вул. Богомольця (поз.72) на гр. Гончар Олександра Михайловича, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 2.2 рішення виконкому від 24.07.1996 року № 126 стосовно гр. 
Сусла С.С.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.08.2013 

року гараж, що належав гр. Гудь Володимиру Андрійовичу в АГК «Мрія-1» по 
вул. Богомольця (поз. 81) на гр. Пензеник Євгена Федоровича,  проживаючого в 
м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 2.1 рішення виконкому від 08.06.2005 року № 168 стосовно гр. 
Гудь В.А. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 4500 грн.  
1.7.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.09.2013 

року гараж, що належав гр. Харевич Миколі Івановичу АГК «Мрія-1» по вул. 
Богомольця (поз. 8) на гр. Прошичева Сергія Вячеславовича, проживаючого в 
м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.15 рішення виконкому від 25.09.1996 року № 164 стосовно гр. 
Харевич М.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 10000 грн.  
1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.08.2013 

року гараж, що належав гр. Булеці Магдалині Федорівні у АГК «Ластівка» по 
вул. Баб’яка (поз. 51) на гр. Бутелько Еріку Еміліянівну, проживаючу в м. 
Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.10 рішення виконкому від 02.04.2003 року № 66 стосовно гр. 
Булеца М.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 9200 грн.  
1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.09.2013 

року гараж, що належав гр. Константінову Георгію Миколайовичу у АГК 
«Парус» по вул. Лермонтова (поз. 1) на гр. Петрунь Наталію Володимирівну, 
проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 2.3 рішення виконкому від 26.06.2001 року № 107 стосовно гр. 
Константінова Г.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6000 грн. 
1.10. У зв′язку зі смертю гр. Чігіньова Віктора Олександровича  

переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка (поз. 216) на дружину 
Чігіньову Марію Іванівну, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1 рішення виконкому від 29.09.1982 року № 371 стосовно гр. 
Чігіньова В.О.  визнати таким, що втратив чинність. 
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1.11. У зв′язку зі смертю гр. Касянчука Миколи Юрійовича  
переоформити гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 125) на сина 
Касянчука Сергія Миколайовича, проживаючого в м. Ужгороді, вул. Лавріщева 
***. 

Пункт 13 рішення виконкому від 29.07.1987 року № 156 стосовно гр. 
Касянчука М.Ю.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.12. Враховуючи рішення апеляційного суду Закарпатської області, яке 
набрало законної сили 27.02.2013 року, про поділ майна подружжя,  
переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка (поз. 110) на Ваш 
Наталію Шандорівну, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 23.05.2005 року № 52 стосовно гр. 
Стегура Ю.Ю.  визнати таким, що втратив чинність. 

 
2. Про надання дозволу на встановлення гаража. 

 
           2.1. Дозволити гр. Коршун Геннадію Михайловичу – ветерану Збройних 
сил, інваліду війни ІІ групи, проживаючому в м. Ужгороді, вул. ***,  
встановити   металевий гараж  в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 31). 

Підстава: клопотання голови правління АГК «Метеор» про наявність 
вільного місця, посвідчення учасника бойових дій, посвідчення інваліда війни 
ІІ групи. 

 
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов                   
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