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Про переоформлення гаражів, 
внесення змін до рішень виконкому  
 

  
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. У зв′язку зі смертю гр. Качанова Миколи Дмитровича 
переоформити гараж в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 177) 
на сина Качанова Валерія Миколайовича, проживаючого в м. Ужгороді, 
пр. ***. 

Пункт 26 рішення виконкому від 28.11.1990 року № 217 стосовно гр. 
Качанова М.Д.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. У зв′язку зі смертю гр. Мацко Олександра Андрійовича 
переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб`яка (поз. 177) на доньку 
Онопко Ларису Володимирівну, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1 рішення виконкому від 15.06.1984 року № 228 стосовно гр. 
Мацко О.А.  визнати таким, що втратив чинність. 

1.3. У зв′язку зі смертю гр. Чинадій Андрія Івановича переоформити 
гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб`яка (поз. 21) на доньку Чинадій 
Вікторію Андріївну, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 12 рішення виконкому від 29.05.88 року № 107 стосовно гр. 
Чинадія А.І.  визнати таким, що втратив чинність. 

 1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
28.09.2013 року гараж, що належав гр. Шимон Василині Михайлівні в ТВГ 
«Радванка» по вул. Українській (поз. 142) на гр. Музика Юрія Павловича, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 



          Пункт 1.6 рішення виконкому від 27.08.1997 року  № 122 стосовно 
гр. Шимон В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

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

27.09.2013 року гараж, що належав гр. Куруц Володимиру Михайловичу в 
АГК «Чайка» по вул. Г.Артемовського (поз. 96) на гр. Пічкарь Світлану 
Василівну,  проживаючу в м. Ужгороді, вул.. ***. 
          Пункт 11 рішення виконкому від 26.10.1977 року № 476 стосовно гр. 
Куруц В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 4000 грн. 
1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 

09.10.2013 року гараж, що належав гр. Луців Климу Степановичу в ТВІГ 
«Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 81) на гр. Дзюба Юлію Іванівну,  
проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 3.8 рішення виконкому від 30.06.1995 року № 84 стосовно гр. 
Луців К.С. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
17.10.2013 року гараж, що належав гр. Федорішко Василю Михайловичу в 
АГК «Мрія -1» по вул. Богомольца (поз. 25) на гр. Біцюка Олександра 
Володимировича, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
 Пункт 1.2 рішення виконкому від 28.02.07 року № 49 стосовно гр. 
Федорішко В.М. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
18.10.2013 року гараж, що належав гр. Щорсу Миколі Львовичу в ТВГ 
«Радванка» по вул. Українській (поз. 318) на гр. Гряділь Віктора 
Юрійовича, проживаючого в м. Ужгороді, ***. 
 Пункт 1.2 рішення виконкому від 24.03.1999 року № 40 стосовно гр. 
Щорса М.Л. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 1.9. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
21.10.2013 року гараж, що належав гр. Кукарцеву Вадиму Геннадійовичу в 
ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 101) на гр. Маківчука 
Олександра Олександровича, проживаючого в м. Ужгороді, ***. 
 Пункт 6 рішення виконкому від 02.10.2013 року № 353 стосовно гр. 
Кукарцева В.Г. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн. 
 1.10. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
14.10.2013 року гараж, що належав Товт Івану Івановичу в АГК 
«Сторожницький» по вул. Чорновола (поз. 40) на гр. Марущинця Івана 
Васильовича, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
 Пункт 1.6. рішення виконкому від 28.07.2004 року № 204 стосовно 
гр. Товт І.І. визнати таким, що втратив чинність. 



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

23.10.2013 року гараж, що належав гр.Фекийшгазі Йолані Стефанівні в 
АГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. А-4) на гр. Легезу Андрія 
Васильовича, проживаючого в м. Ужгороді, ***. 
 Пункт 30 рішення виконкому від 25.05.1988 року № 107 стосовно 
гр.Фекийшгазі Й.С., визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

1.12. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
04.11.2013 року гараж, що належав гр.Ященку Євгену Валерійовичу в АГК 
«Ластівка» по вул. Баб’яка (поз.35) на гр. Комара Михайла Івановича, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
 Пункт 1.7 рішення виконкому від 19.04.2002 року № 88 стосовно 
гр.Ященка Є.В., визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

1.13. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
26.10.2013 року гараж, що належав гр.Левку Валерію Юрійовичу в АГК 
«Мрія-1» по вул.Богомольця (поз.76) на гр. Дору Віталія Михайловича, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
 Пункт 3.2 рішення виконкому від 22.06.1999 року № 102 стосовно 
гр.Левка В.Ю., визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 8700 грн. 
 1.14. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 
06.11.2013 року гараж, що належав Аралову Петру Тихоновичу в АГК 
«Ластівка» по вул. Баб’яка (поз.107) на гр. Байдюка Олега Віталійовича, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
 Пункт 1.24 рішення виконкому від 23.11.1994 року № 51 стосовно 
гр.Аралова П.Т., визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн.  
 
 

2. Про внесення змін до рішень виконкому 
 
 

2.1. У зв`язку з технічною помилкою в п. 1.4 рішення виконкому від 
18.09.2013 року №335, замість «Волошин Марію Михайлівну» читати 
«Волошин Марину Михайлівну».  

2.2. У зв`язку з уточненням плану земельної ділянки та схематичного 
розміщення гаражів в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця, у п. 2.1  рішення 
виконкому від 27.05.2009 року № 140, замість «90» читати «87». 

Підстава: клопотання голови АГК «Мрія-1». 
2.3. У зв`язку з технічною помилкою, уточненням плану земельної 

ділянки та схематичного розміщення гаражів в АГК «Мрія-1» по вул. 



Богомольця пункт 2.4 рішення виконкому 27.10.2010 №352 викласти у 
наступній редакції: 

“2.4. Дозволити гр. Кузьмі Павлу Павловичу, прож. по вул. *** 
встановити гараж в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця (поз.89). 

Підстава: клопотання голови правління АГК.” 
 
 
 

Головуючий на засіданні виконкому 
заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому                                                 Д. Геворкян 
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