
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від   18.04.2012 р. №  125                                                             м. Ужгород 
 

 
Про переоформлення гаражів 
  
 

 Розглянувши заяви громадян міста, керуючись п. 6 ст. 59 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1.Про переоформлення гаражів. 
 

 1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.03.12 
гараж, що належав гр.Данку М.І. в АГК "Сигнал" по вул.Котляревського  
(поз.100) на   гр. Неймета Юлія Юлійовича, прож. по вул. Декабристів, ***. 
          Пункт 9 рішення виконкому від 15.06.84 № 228  стосовно гр. Данка М. І. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.03.12 

гараж, що належав гр. Дюрику І.М. в АГК "Сигнал" по вул. Котляревського  
(поз. 24) на гр. Галайду Олександра Миколайовича, прож. по вул. 
Собранецькій, ***. 
          Пункт 6 рішення виконкому від 28.09.77 № 425 стосовно гр. Дюрика І. М. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2500 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.03.12 

гараж, що належав гр. Безручку І.М. в АГК "Сигнал" по вул. Котляревського  
(поз. 34) на гр. Чайку Тетяну Валеріївну, прож. по вул. Оноківській,***. 
          Пункт 2 рішення виконкому від 19.12.78 № 595 стосовно гр. Безручка І.М. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
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1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 07.04.12 
гараж, що належав гр. Радовільському Н.С. в АГК "Чайка" по вул. Г. Артемов-
ського (поз. 23) на гр.Місяйла Івана Юрійовича, прож. по вул.Бородіна,***. 
          Пункт 27 рішення виконкому від 26.10.77 № 476  стосовно гр. Радовіль-
ського Н.С. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.03.12 

гараж, що належав гр. Соханичу М.М. в групі гаражів по вул. Можайського-
пров. Весняний (поз. 11) на  гр. Заводяк Олександру Іванівну , прож. по 
вул.Челюскінців,***. 
          Пункт 8 рішення виконкому від 23.07.85 № 182 стосовно гр.Соханича 
М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн. 
          1.6.У зв′язку зі смертю гр. Носкової О.К. переоформити гараж в АГК 
"Жигулі" по вул. Володимирській (поз. 61) на сина Носкова Євгена 
Анатолійовича, прож. по вул.Довженка,***. 
           Пункт 3 рішення виконкому від 27.06.83 № 259 стосовно гр. Носкової 
О.К. визнати таким, що втратив чинність. 
          1.7.У зв′язку зі смертю гр. Колбасенка В.О. переоформити гараж в АГК 
"Жигулі" по вул. Володимирській (поз. 80) на дружину Колбасенко Вероніку 
Михайлівну, прож. по вул. Залізнична,***. 
           Пункт 11а рішення виконкому від 27.05.87 № 102 стосовно  
гр. Колбасенка В.О. визнати таким, що втратив чинність. 

 
 
 

Міський голова                                                                                    В. Погорелов         
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