
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2015       Ужгород               № 294 
 
 
Про переоформлення  
гаражів 
 

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. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.09.2015 
року гараж, що належав гр. ***** в АГК "Ластівка" по вул. Баб’яка (поз. 41) 
на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
          Пункт 1.1 рішення виконкому від 13.04.07 № 121 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 31.08.2015 

року гараж, що належав гр. ***** в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській 
(поз. 85) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 

Пункт 1.9 рішення виконкому від 28.11.07 № 423 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 8000 грн. 
3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 14.09.2015 

року гараж, що належав гр. ***** в АГК «Політ» по вул. Гвардійській (ряд 4 
поз. 62) на гр. *****, яка проживає за адресою: ***** 

Пункт 1.15 рішення виконкому від 23.09.09 № 273 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 1200 грн.  
4. Переоформити згідно з договором дарування від 08.09.2015 року 

гараж, що належав гр. ***** в АГК «Сторожницький» по вул. Чорновола 
(поз. 97) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 



Пункт 1.4 рішення виконкому 27.12.2013 № 470 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
5. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 

«Горяночка» по пров. Приютському (поз. 8) на дружину *****, яка проживає 
за адресою: ***** 

Пункт 2.4 рішення виконкому від 27.11.1996 р. № 210 (стосовно гр. 
*****) визнати таким, що втратив чинність.  

 
 
 

Міський голова         В. Погорелов 
 
 


