
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2016 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про переоформлення гаражів, 
зміни до рішення виконкому 
  
 

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. Про переоформлення гаражів 
 

1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.02.2016 
гараж, що належав гр. ***** , в ТВГ «Радванка» по вул. Українській (поз. 8) 
на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 1.16 рішення виконкому від 05.11.03 № 271 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн.  
 1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 15.02.2016 
гараж, що належав гр. *****, в ГО «Радист» по вул. Володимирській (поз. 10) 
на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 1 рішення виконкому від 22.04.92 № 72 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
 1.3. Переоформити згідно з договором дарування від 01.02.2016 гараж, 
що належав гр. *****, який знаходиться у дворі між будинками № 65 та № 69 
по вул. Вузькій на гр. *****, який проживає за адресою: ****** 
 Пункт 6 рішення виконкому 29.12.2015 № 409 стосовно гр. 
*****визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
 1.4. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 
«Білочка» по вул. Белінського (поз. 26) на дружину гр. *****, яка проживає 
за адресою: ***** 
 Пункт 2.1 рішення виконкому 25 червня 1997 р. № 104 стосовно гр. 
***** визнати таким, що втратив чинність. 



 1.5. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 
«Дружба» по вул. Богомольця (поз. 215) на доньку гр. *****, яка проживає за 
адресою: м. Ужгород, вул. Грушевського, 6/1а. 
 Пункт 5 рішення виконкому від 27.03.84 № 110 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

1.6. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 
«Дружба» по вул. Богомольця (поз. 144) на доньку гр. *****, яка проживає за 
адресою: ***** 
 Пункт 5 рішення виконкому від 8.09.76 № 349 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 

2. Про зміни до рішення виконкому 
 

 2.1. У зв’язку із приведенням у відповідність нумерації гаражів в АГК 
«Дружба» по вул. Богомольця, у п. 1.3 рішення виконкому 13.08.2014 № 295 
«поз. 243» читати: «поз. 234». 
 Підстава: клопотання голови АГК «Дружба». 
 
 
 
Міський голова                                              Б. Андріїв 
 
 


