
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21.08.13        Ужгород     № 293 
 
 

 
Про переоформлення гаражів 
  

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

 1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 17.07.2013 року 
гараж, що належав гр. *** в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 262) на  
гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, пл. ***. 
          Пункт 3 рішення виконкому від 12.06.2013 року  № 200 стосовно гр. 
Шутова В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 18.07.2013 року 

гараж по вул. Острівній, що належав гр. *** на гр. ***,  проживаючу в м. 
Ужгороді, вул.***. 
          Пункт 1.19 рішення виконкому від 26.04.1995 року № 60 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.07.2013 року 

гараж, що належав гр. *** в АГК «Парус» по вул. Лермонтова (поз. 15) на гр. 
***,  проживаючого в м. ***. 
          Пункт 2.1 рішення виконкому від 07.06.2002 року № 134 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.08.2013 року 
гараж, що належав гр. *** на ділянці гаражів по вул. Добролюбова на гр. ***,  
проживаючого в м. Ужгороді, вул.***. 
          Пункт 10 рішення виконкому від 24.03.1976 року № 106 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 10000 грн. 
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5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.08.2013 року 
гараж, що належав гр. *** в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця (поз.72) на гр. 
***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 2.2 рішення виконкому від 24.07.1996 року № 126 стосовно гр. ***.  
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.08.2013 року 

гараж, що належав гр. *** в АГК «Мрія-1» по вул. Богомольця (поз. 20) на гр. 
***,  проживаючого в м. Ужгороді, вул.***. 

Пункт 6 рішення виконкому від 15.05.2009 року № 118 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн.  
7.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.08.2013 року 

гараж, що належав гр. *** в АГК «Чайка» по вул.. Г.Артемовського,  (поз.246) 
на гр. ***, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.25 рішення виконкому від 23.08.1995 року № 123 стосовно гр. 
***. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн.  
8. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.07.2013 року 

гараж, що належав гр. *** у АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка (поз. 85) на гр. ***, 
проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 1.8 рішення виконкому від 28.05.2008 року № 195 стосовно гр. ***. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн.  
 
 

 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов         
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