
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.04.2014       Ужгород               № 108 
 
 
Про переоформлення  
гаражів 
 

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

Про переоформлення гаражів. 
 

1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.03.2014 
року гараж, що належав гр. Романчаку Івану Івановичу в АГК «Модуль» по 
вул. Приладобудівників (поз. 41) на гр. Капустей Юрія Ілліча, 
проживаючого: с. ***. 

Пункт 1.3. рішення виконкому від 14.04.2005 року № 107 стосовно гр. 
Романчака І.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 4000 грн. 
2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 26.03.2014 

року гараж, що належав Шимону Юрію Михайловичу в АГК 
«Сторожницький» по вул. Чорновола (поз. 90) на гр. Бабич Людмилу 
Петрівну, проживаючу: м. ***. 

Пункт 2.8. розпорядження глави міської управи від 31.07.1992 року № 
17 стосовно гр. Шимона Ю.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито  сплачене з оцінки 5000 грн.   
3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.03.2014 

року гараж, що належав Козел Івану Федоровичу в АГК «Афганець» по вул. 
Бородіна (поз. 6) на гр. Гал Світлану Василівну, проживаючу: м. ***. 

Пункт 28. розпорядження глави міської управи від 07.06.1993 року № 
243 стосовно гр. Козел І.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.03.2014 

року гараж, що належав Штелу Йожефу Йожефовичу в АГК «Чайка» по вул. 



Гулака-Артемовського (поз. 40) на гр. Федора Роберта Робертовича, 
проживаючого: м. ***. 

Пункт 4. рішення виконкому від 28.03.1979 року № 145 стосовно гр. 
Штела Й.Й. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 30.01.2014 

року гараж, що належав Тетюхіній Ларисі Федорівні в АГК «Метеор» по вул. 
Минайській (поз. 161) на гр. Дроздова Дениса Геннадійовича, проживаючого: 
м. ***. 

Рішення виконкому від 20.03.1974 року № 142 стосовно гр. Тетюхіної 
Л.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.04.2014 

року гараж, що належав Малець Ользі Володимирівні в АГК «Барвінок» по 
вул. Чкалова (поз. 65) на гр. Федуса Сергія Олександровича, проживаючого: 
м. ***. 

Пункт 1.5. рішення виконкому від 26.05.2010 року № 141 стосовно гр. 
Малець О.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 4000 грн.  
7. У зв’язку зі смертю гр. Фірцака Юрія Юрійовича переоформити 

гараж в АГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 43) на дружину Фірцак 
Ларису Юріївну, проживаючу: м. ***. 

Пункт 6. рішення виконкому від 30.03.1983 року № 119 стосовно гр. 
Фірцака Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

8. У зв’язку зі смертю гр. Уранова Віктора Матвійовича переоформити 
гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 437) на дружину Уранову 
Євгенію Миколаївну, проживаючу: м. ***. 

Пункт 2. рішення виконкому від 27.05.1992 року № 87 стосовно гр. 
Уранова В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

9. У зв’язку зі смертю гр. Гарінця Павла Андрійовича переоформити 
гараж в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 1) на сина Гарінця Павла 
Павловича, проживаючого: м. ***. 

Пункт 3. рішення виконкому від 02.12.1974 року № 580 стосовно гр. 
Гарінця П.А. визнати таким, що втратив чинність.  
 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                          В. Щадей 
 


