
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про переоформлення гаражів  

 

Керуючись частиною 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:  

 

1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.05.2016 

гараж, що належав гр. Суковичу Миколі Юрійовичу, в АГК «Минай»  по вул. 

Можайського, б/н на гр. Іванова Володимира Володимировича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 21.10.88. № 202 стосовно гр. Суковича 

М.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 6000 грн. 

2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 01.08.2016 

гараж, що належав гр. Гумен Марії Юріївні, в ГО «Радист» по вул. 

Володимирській, (поз.5)  на гр. Братіну Надію Олексіївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.7. рішення виконкому від 23.02.2000. № 32 стосовно гр. Гумен 

М.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.08.2016 

гараж, що належав гр. Пономаренку Володимиру Степановичу, в АГК 

«Минай» по вул. Можайського, (поз. 632)  на гр. Савка Олександра 

Георгійовича, який проживає за адресою:ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому 27.07.2016 № 228 стосовно гр. 

Пономаренка В.С. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 3000 грн. 

4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 05.08.2016 

гараж, що належав гр. Яценку Миколі Олександровичу, в ТВГ «Радванка» по 

вул. Українській, 56а (поз. 321)  на гр. Багіна Василя Івановича, який 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 24 рішення виконкому 23.04.86 № 97 стосовно гр. Яценка М.О. 

визнати таким, що втратив чинність. 



 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

5. У зв’язку зі смертю гр. Воїнської Марії Миколаївни переоформити 

збірний металевий гараж, що знаходиться у дворі будинку № 7 по 

вул.Тургенєва на доньку гр. Воїнську Вікторію Андріївну, яка проживає за 

адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.11. рішення виконкому від 20.12.2000 № 219 стосовно гр. 

Воїнської М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 6. У зв’язку зі смертю гр. Тимофеєва Алека Дмитровича переоформити  

гараж, що знаходиться у ТВГ «Радванка» по вул. Українській, 56а (поз.452) 

на дружину гр. Тимофеєву Ірину Павлівну, яка проживає за адресою: 

ХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.5. рішення виконкому від 25.10.2000 № 186 стосовно гр. 

Тимофеєва А.Д. визнати таким, що втратив чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                               Б. Андріїв 


