
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.09.2014       Ужгород               № 365 
 
 
 
Про переоформлення та 
реєстрацію існуючого гаража 
 

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: 
 

1. Про переоформлення гаражів 
 

 1.1. У зв’язку зі смертю гр. Сокола Василя Івановича переоформити 
гараж в АГК «Сокіл» по вул. Можайського-Пирогова (поз. 9) на сина Сокола 
Дениса Васильовича,  який проживає: м. Ужгород, вул. ***. 

Пункт 33 рішення виконкому від 11.08.1989 року № 143 стосовно гр. 
Сокола В.І. визнати таким, що втратив чинність. 

1.2. У зв’язку зі смертю гр. Кулика Івана Івановича переоформити 
гараж в АГК «Політ» по вул. Гвардійській (поз. 11№2) на сина Кулика Івана 
Івановича, який проживає: м. Ужгород, вул. *** 

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

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.09.2014 
року гараж, що належав гр. Рилькову Віталію Юрійовичу в АГК «Сигнал» по 
вул. Котляревського (поз. 218) на гр. Фабіяна Андрія Олександровича, який 
проживає: м. Ужгород, вул. *** 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 19.12.12 року № 481 стосовно гр. 
Рилькова В.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.09.2014 

року гараж, що належав гр. Кучаку Івану Миколайовичу в АГК «Ласточка» 
по вул. Баб’яка (поз. № 186) на гр. Брунцвика Василя Федоровича, який 
проживає: с. Лази, вул. ***. 



Пункт 3.3 рішення виконкому від 25.06.1997 року № 104 стосовно гр. 
Кучака І.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.08.2014 

року гараж, що належав гр. Коршуну Геннадію Михайловичу в АГК 
«Минай» по вул. Можайського (поз. 598) на гр. Кривку Марію Миколаївну, 
яка проживає: с. ***. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 19.03.2014 року № 82 стосовно гр. 
Коршуна Г.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
1.6. Переоформити  згідно з договором купівлі-продажу від 02.09.2014 

року гараж, що належав гр. Тоніцою Івану Михайловичу в ТВІГ «Жигулі» по 
вул. Володимирській (поз. 86) на гр. Воробця Михайла Михайловича, який 
проживає: м. Ужгород, вул. ***. 

Пункт 3 рішення виконкому від 27.07.1983 року № 306 стосовно гр. 
Тоніцоя І.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн. 
1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.09.2014 

року гараж, що належав Варваринець Агнеш Олександрівні в ТВІГ «Жигулі» 
по вул. Володимирській (поз. 79) на гр. Яцук Олену Іванівну, яка проживає: 
м. Ужгород, пр. ***. 

Пункт 1.4 рішення виконкому від 22.09.2010 року № 294 стосовно гр. 
Варваринець А.О. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн. 
1.8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 09.09.2014 

року гараж, що належав Богданцю Михайлу Михайловичу в АГК «Метеор» 
по вул. Минайській (поз. 181) на гр. Вареника Федора Павловича, який 
проживає: м. Ужгород, вул. Залізнична, буд. ***. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 22.01.1997 року № 241 стосовно гр. 
Богданця М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
 

2. Про реєстрацію існуючого гаража 
 

2.1. Зареєструвати за гр. Трофименко Марією Михайлівною, яка 
проживає: м. Ужгород, вул. ***, металевий гараж, що знаходиться в районі 
вул. Вузької, встановлений нею у 1986 році. 

Штраф за самовільно встановлений гараж сплачено в розмірі 345 грн. 
10 коп. 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                                                                          В. Щадей 
 
 


