
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.12.13       Ужгород               № 426 
 

 
Про переоформлення, надання 
дозволу на встановлення 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. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.10.2013 
року гараж, що належав гр. *** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 
257) на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.12 рішення виконкому від 29.11.1999 року № 186 стосовно гр. 
***.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.10.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 
147) на гр. ***, проживаючу в м. Чопі, вул. ***. 

Пункт 1.1 рішення виконкому від 28.02.2003 року № 34 стосовно гр. 
***.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором дарування від 06.11.2013 року 

гараж, що належав гр. *** в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 
165) на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 26 рішення виконкому від 26.11.1987 року № 261 стосовно гр. 
***. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн. 



 1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.11.2013 
року гараж, що належав гр. *** в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській 
(поз. 95) на гр. ***, проживаючу в м. Ужгороді, пр. ***. 

Пункт 1.12 рішення виконкому від 16.07.2003 року № 169 стосовно гр. 
***. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 8000 грн.  
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.10.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 
134) на гр. ***,  проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1.5 рішення виконкому від 02.03.2011 року № 77 стосовно гр. 
***. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.11.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Афганець» по вул. Бородіна (поз.9) 
на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

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

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 26.11.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця (поз.4) 
на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 17 рішення виконкому від 18.07.2013 року № 136 стосовно гр. 
***. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.8. Переоформити згідно з договором дарування від 21.11.2013 року 

гараж, що належав *** в АГК «Афганець» по вул. Бородіна (поз.13) на гр. 
***, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 3.5. рішення виконкому від 25.06.1997 року № 104 стосовно гр. 
*** визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн.  
1.9. У зв’язку зі смертю гр. *** переоформити гараж  в АГК «Минай» 

по вул. Можайського (поз.278) на дружину ***, проживаючу в м. Ужгороді, 
вул. *** 

Пункт 2 рішення виконкому від 30.12.1988 року № 262 стосовно гр. *** 
визнати таким, що втратив чинність.  

1.10. У зв′язку зі смертю гр. *** переоформити гараж в АГК «Темп» по 
вул. Лавріщева (поз.168) на дружину ***, проживаючу в м. Ужгороді, вул. 
***. 

Пункт 1 рішення виконкому від 26.02.1992 № 38 стосовно гр. ***.  
визнати таким, що втратив чинність. 
 

 
 
 
 



2. Про надання дозволу на встановлення гаража. 
 

2.1. Дозволити гр. ***, інваліду з дитинства III гр, проживаючому в м. 
Ужгороді, вул. *** встановити   металевий гараж  в АГК "Мир" по вул. 
Щедріна (поз.219). 

Підстава: клопотання голови правління АГК «Мир», посвідчення 
інваліда з дитинства III гр. 

 
3. Про внесення змін до рішень виконкому 

 
3.1. У зв`язку з уточненням плану земельної ділянки та схематичного 

розміщення гаражів в АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка, у п. 1.2.  рішення 
виконкому від 13.11.2013 року № 406, замість «поз. 177» читати «поз. 174». 

Підстава: клопотання голови АГК «Ластівка». 
 

 
 
 

 
 
 

Міський голова                                                                                В. Погорелов 
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