
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.10.13       Ужгород               № 353 
 
 

 
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 03.09.2013 року 
гараж, що належав гр. Полякову Володимиру Олексійовичу в АГК «Метеор» по 
вул. Минайській (поз. 119) на гр. Зозулича Володимира-Василя 
Володимировича, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 
          Пункт 1.7 рішення виконкому від 06.03.2013 року  № 80 стосовно гр. 
Полякова В.О. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.09.2013 року 

гараж, що належав гр. Цехмейструку Володимиру Івановичу в АГК «Метеор» 
по вул. Минайській (поз. 186) на гр. Ледней Богдана Івановича,  проживаючого 
в с. Розівка, вул.. ***. 
          Пункт 5 рішення виконкому від 30.03.1983 року № 119 стосовно гр. 
Цехмейструка В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 11.09.2013 року 

гараж, що належав гр. Лизак Тарасу Івановичу в ТВГ «Радванка» по вул. 
Українській (поз. 442) на гр. Шмітко Ігора Тивадаровича,  проживаючого в м. 
***. 
          Пункт 1.1 рішення виконкому від 02.11.2011 року № 409 стосовно гр. 
Лизак Т.І. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 

4. Переоформити згідно з договором дарування від 23.09.2013 року гараж, 
що належав гр. Тоака Івану Георгійовичу в АГК «Афганець» по вул. Бородіна 
(поз. 15) на гр. Тоака Анжеліку Іванівну,  проживаючу в м. Ужгороді, пр. ***. 
          Пункт 28 розпорядження глави міської управи від 07.06.1993 року № 243 
стосовно гр. Тоака І.Г. визнати таким, що втратив чинність. 
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Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 27.09.2013 року 

гараж, що належав гр. Талайло Барнабашу Альфредовичу в АГК «Барвінок» по 
вул. Чкалова (поз. 5) на гр. Кахнич Ларису Михайлівну,  проживаючу в м. 
Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 2 рішення виконкому від 30.03.1983 року № 119 стосовно гр. 
Талайло Б.А. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6000 грн.  
6. У зв′язку зі смертю гр. Кукарцева Геннадія Гавриловича  

переоформити гараж в ТВІГ «Жигулі» по вул. Володимирській (поз. 101) на 
сина Кукарцева Вадима Геннадійовича, проживаючого в м. Ужгороді, вул. ***. 

Пункт 26 рішення виконкому від 26.11.1987 року № 261 стосовно гр. 
Кукарцева Г.Г.  визнати таким, що втратив чинність. 

7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.09.2013 року 
гараж, що належав гр. Заславському Ігорю Юхимовичу в АГК «Ластівка» по 
вул. Баб’яка (поз. 180 «а») на гр. Станинець Вікторію Омелянівну 25.02.2010 
року народження, проживаючу в м. Ужгороді, вул. ***. 

Дозвіл на вчинення правочину та посвідчення угоди від імені малолітньої 
Станинець В.О. надано батьку Станинець Омеляну Михайловичу. 

Підстава: рішення виконкому від 18.09.2013 року №328 «Про надання 
дозволів на посвідчення правочинів про відчуження та набуття майна» (п. 1.5) 

Пункт 1.7 рішення виконкому від 22.06.2006 року № 55 стосовно гр. 
Заславського І.Ю.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 13000 грн. 
 

 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов         
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