
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.12.13       Ужгород               № 450 
 
 

 
Про переоформлення  
та надання дозволу на  
встановлення 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: 
 

1.Про переоформлення гаражів. 
 

 1.1 Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.11.2013 
року гараж, що належав гр. *** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 229) 
на  гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 27.10.1982 року № 404 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

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

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця (поз. 59) на 
гр. ***,  проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 2.2. рішення виконкому від 25.09.1990 року № 164 стосовно гр. *** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 28.11.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Сигнал» по вул. Котляревського (поз. 
22) на гр. ***,  проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 28 рішення виконкому від 12.07.1977 року № 311 стосовно гр. *** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.12.2013 
року гараж, що належав гр. *** в АГК «Минай» по вул. Можайського (поз. 78) 
на гр. ***,  проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
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          Пункт 2 рішення виконкому від 30.12.1988 року № 262 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6000 грн. 
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.12.2013 

року гараж, що належав гр. *** в АГК «Минай» по вул. Можайського (поз. 278) 
на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.9. рішення виконкому від 04.12.2013 року № 426 стосовно *** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6500 грн. 
 

2. Про надання дозволу на встановлення гаража. 
 

           2.1. Дозволити гр. ***, проживаючому в м. Ужгороді, вул. ***, 
встановити   металевий гараж  в АГК «Минай» по вул. Можайського (поз. 79). 

Підстава: клопотання голови правління АГК «Минай» про наявність 
вільного місця. 

 
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов         
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