
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 
від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про переоформлення  
та відмову в переоформленні 
 гаража 
 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням виконкому 04.12.2013 року № 425 
«Про Порядок переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Про переоформлення гаражів 

 
1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 18.11.2015 

року гараж, що належав гр. *****, в АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка (поз. 
248) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 1.1 рішення виконкому 19.09.12 № 323 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн.  
 1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.11.2015 
року гараж, що належав гр. ******, в АГК «Дружба» по вул. по вул. 
Богомольця (поз. 321) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 3 рішення виконкому 28.10.2015 № 358 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
 1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.11.2015 
року гараж, що належав гр. *****, в АГК «Минай» по вул. Можайського 
(поз. 351) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 1 рішення виконкому 21.11.1988 р. № 202 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 1500 грн. 

1.4. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в ТВІГ 
«Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 124) на онука *****, який проживає 
за адресою: ***** 

Пункт 1.10 рішення виконкому від 27.05.1998 р. № 70 стосовно гр. 
***** визнати таким, що втратив чинність.  



1.5. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 
«Дружба» по вул. Богомольця (поз. 131) на доньку *****, яка проживає за 
адресою: ***** 

Пункт 6 рішення виконкому від 30.03.90 № 55 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

 
2. Про відмову в переоформленні гаража 

 
2.1. Відмовити в переоформленні гаража, що належав гр. *****, в ТВГ 

«Радванка» по вул. Українській (поз. 414) на гр. *****, який проживає за 
адресою: *****, у зв’язку з некомплектністю та недостовірністю поданих 
документів, що передбачено пунктом 2.5 Порядку переоформлення гаражів, 
затвердженого рішенням виконкому 04.12.2013 року № 425. 

 
Міський голова         Б. Андріїв 
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