
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 21.03.2012 р. № 83                                      м. Ужгород 
 

 
 
 
 

Про переоформлення гаражів 
та часткову зміну пункту рішення 
 
  
 
           

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 10.01.12 
гараж, що належав гр.Далекорей С.В. в АГК ″Чайка″ по вул.Г.Артемовського  
(поз.228) на гр.Голубєва Миколу Костянтиновича, прож. по вул. Минайській,15 
кв. 4. 
          Пункт  1.3    рішення      виконкому       від        21.12.11      № 484  
стосовно гр. Далекорей С. В.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу  від 15.02.12 

гараж, що належав гр. Головчаку І.І. в АГК ″Чайка″ по вул. Г.Артемовського  
(поз. 27) на гр. Булецу Ганну Михайлівну, прож. по вул. Гагаріна,236. 
          Пункт  1.3    рішення      виконкому       від        21.09.11      № 341  
стосовно гр. Головчака І.І.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу  від 25.03.12 

гараж, що належав гр. Лібо М.С. в АГК ″Чайка″ по вул. Г. Артемовського  (поз. 
176) на гр. Івануся Миколу Анатолійовича, прож. по вул. Вузькій,89 кв.35. 
          Пункт  2.2    рішення      виконкому       від        23.03.06      № 93  стосовно 
гр. Лібо М.С.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
          1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу  від 26.12.11. 
гараж, що належав гр. Усику В.О. в АГК ″Чайка″ по вул. Г.Артемовського  
(поз.208) на гр. Туряницю Олександра Олександровича, прож. по вул. 
Бородіна,14 кв.520. 
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          Пункт  7    рішення      виконкому       від        27.08.81      № 356  стосовно 
гр. Усика В.О.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
          1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.01.12 
гараж, що належав гр. Тімощенку В.В.  в АГК ″Темп″ по вул. Лавріщева  ( поз. 
394-38) на гр. Дороша Сергія Григоровича, прож . по вул. Дворжака,38а. 

Пункт   1.5    рішення    виконкому    від        27.04.2000    № 63 стосовно  
гр. Тімощенка В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
          1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.12.11 
гараж, що належав гр. Монаковій Л.С.  в АГК ″Темп″ по вул. Лавріщева   
( поз.370-14) на гр. Голуба Івана Мирославовича, прож . по вул. Лавріщева,8а 
кв.42. 

Пункт   1.8    рішення    виконкому    від        08.12.11    № 452 стосовно  
гр. Монакової Л.С. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
          1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.12.11 
гараж, що належав гр. Варзі Ю.Ю.  в АГК ″Модуль″ по вул. Приладобудівників  
( поз.33) на гр. Горват Олександру Михайлівну, прож . по вул. Баб′яка,1 кв.100. 

Пункт   1.2    рішення    виконкому    від        28.11.07   № 423 стосовно  
гр. Варги Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
          1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.02.12 
гараж, що належав гр. Мотиль О.М.  в АГК ″Ластівка″ по вул. Баб′яка   
( поз.206) на гр. Яцківську Валентину Миколаївну, прож . по вул. Перемоги,165 
кв.13. 

Пункт   1.3    рішення    виконкому    від        25.11.09    № 354 стосовно  
гр. Мотиль О.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 12000 грн. 
          1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.05.11 
гараж, що належав гр. Паньку Є.І.  в АГК ″Жигулі″ по вул. Володимирській   
( поз.187) на гр. Панька Василя Анатолійовича, прож . по вул. Легоцького,14 
кв.9. 

Пункт   1    рішення    виконкому    від        22.04.92    № 72 стосовно  
гр. Панька Є.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 10000 грн. 
          1.10. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.01.12 
гараж, що належав гр. Падяк С.М.  в АГК ″Жигулі″ по вул. Володимирській   
( поз.175) на гр. Бавол Андрія Ярославовича, прож . по вул. Ак.Корольова,3 
кв.35. 

Пункт   1.27    рішення    виконкому    від        23.07.08    № 283 стосовно  
гр. Падяк С.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 10000 грн. 
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1.11. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.12.11 

гараж, що належав гр. Кучменко М.В.  в АГК ″Дружба″ по вул. Богомольця   
( поз.191) на гр. Корчинського Валерія Миколайовича, прож . по вул. 
Айвазовського,51. 

Пункт   1.7    рішення    виконкому    від        22.09.10    № 294 стосовно  
гр. Кучменко М.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 
1.12. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.01.12 

гараж, що належав гр. Туряниці М.Ф. в АГК ″Сторожницький″ по вул. 
Чорновола  (поз.74) на гр. Дідика Леоніда Григоровича , прож. по вул. 
Перемоги,189 кв. 44. 
          Пункт  1.23    рішення      виконкому       від        26.03.08      № 117  
стосовно гр. Туряниці М.Ф.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 
1.13. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 14.02.12 

гараж, що належав гр. Петруковичу В.М. в АГК ″Іскра″ по вул. 
Заньковецької,30  (поз.12) на гр. Матіко Ігоря Вікентійовича , прож. по вул. 
Володимирській,11а кв.2. 
          Пункт  7    рішення      виконкому       від        02.12.74      № 580  стосовно 
гр. Петруковича В.М.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 12000 грн. 
 
1.14. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.12.11 

гараж, що належав гр. Трембицькому П.Г. в групі гаражів по пров. Весняному 
на гр. Заводяк Олександру Іванівну , прож. по вул. Челюскінців,4 кв.80. 
          Пункт  1.7    рішення      виконкому       від        24.04.96      № 66  стосовно 
гр. Трембицького П.Г.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн. 
 
1.15. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.12.11 

гараж, що належав гр. Гафичу І.В.  в групі гаражів по вул. Тихого  на  
гр. Пересоляка Василя Васильовича , прож. по вул. Одеській,17 кв.11. 
          Пункт  1.12    рішення      виконкому       від        08.12.11      № 452  
стосовно гр. Гафича І.В.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
           
          1.16.У зв′язку зі смертю гр. Мещерякової Є.В. переоформити гараж в АГК 
″Дружба″ по вул.Богомольця (поз.266) на сина Мещерякова Володимира 
Гавриловича, прож. по вул. Шумній,34 кв.25. 

Пункт 1.15 рішення виконкому від 29.04.98 № 48 стосовно  
гр. Мещерякової Є.В. визнати таким, що втратив чинність. 
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2.Про часткову зміну пункту рішення. 

 
2.1. У зв′язку із зверненням заявника, пункт 2.3 рішення виконкому від 

28.08.96  № 147, а саме: 
2.3. Дозволити побудувати гаражі на території біля будинку по  

вул. В.Гуци, будівництво якого веде в/о "Механічний завод" слідуючим 
громадянам: 
- Гензел В.І. – вул. В.Гуци,2, кв.14. 

викласти в такій редакції:  
 2.3. Дозволити побудувати гаражі на території біля будинку по  

вул. В.Гуци, будівництво якого веде в/о "Механічний завод" слідуючим 
громадянам: 
- Ганзелу Владиславу Йосиповичу - вул.В.Гуци,2, кв.14. 
 
 

            
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови                                                      В. Трикур            
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