
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.03.2015       Ужгород               № 106 
 
Про переоформлення гаражів 
 

Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням виконкому 04.12.2013 № 425 «Про 
Порядок переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
  

 Про переоформлення гаражів 
 

1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.02.2015 
року гараж, що належав гр. ***** в АГК "Чайка" по вул. Гулака-
Артемовського (поз. 197) на гр. *****, яка проживає за адресою: ***** 
          Пункт 3 рішення виконкому 18.02.2015 № 66 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 3000 грн. 
 2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.03.2015 
року гараж, що належав гр. ***** в АГК «Ласточка» по вул. Баб’яка (поз. 
109) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 
 Пункт 1.4 рішення виконкому 04.03.2015 № 85 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 3000 грн. 
 3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 18.02.2015 
року гараж, що належав гр. ***** в АГК «Чайка» по вул. Гулака-
Артемовського (поз. 229) на гр. *****, яка проживає за адресою: ***** 
 Пункт 56 рішення виконкому від 27.08.81 № 356 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 3000 грн.  
4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.03.2015 

року гараж, що належав гр. ***** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 
92) на гр. *****, який проживає за адресою: ***** 

Пункт 1.4 рішення виконкому 29.01.2014 № 30 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 1000 грн.  



5. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК «Ластівка» 
по вул. Баб’яка (поз. 80) на дружину гр. *****, яка проживає за адресою: 
***** 

Пункт 1.16 рішення виконкому від 24.12.03 № 335 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

6. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК «Чайка» по 
вул. Гулака-Артемовського (поз. 239) на дружину гр. *****, яка проживає за 
адресою: ***** 

Пункт 7 рішення виконкому від 25.05.83 № 228 стосовно гр. ***** 
визнати таким, що втратив чинність. 

7. У зв’язку зі смертю гр. ***** переоформити гараж в АГК 
«Горяночка» по пров. Приютському (поз. 10) на дружину гр. *****, яка 
проживає за адресою: ***** 

Пункт 2.4 рішення виконкому від 27.11.1996 р. № 210 стосовно гр. 
***** визнати таким, що втратив чинність.  
 
 
 
 
Головуючий на засіданні 
виконкому, керуючий справами виконкому    Д.Геворкян 
 


