
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

      від 16.05.2012 р. №   147                                                         м. Ужгород 
 
Про переоформлення гаражів 
  

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

1.Про переоформлення гаражів. 
 

 1.1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 29.03.12 
гараж, що належав гр.Чайці Т.В. в АГК "Сигнал" по вул.Котляревського  (поз. 
*** на   гр. Мельника Ярослава Володимировича, прож. по вул.Оноківській*** 
кв. 21. 
          Пункт 1.3 рішення виконкому від 18.04.12 № 125  стосовно гр.Чайки Т.В. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.04.12 

гараж, що належав гр. Еременко В.П.  в АГК "Сигнал" по вул. Котляревського  
(поз. ***) на гр.Черянна Юрія Юрійовича, прож. по вул. Джамбула***. 
          Пункт 4 рішення виконкому від 22.05.74 № 253 стосовно гр. Еременка 
В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 04.05.12 

гараж, що належав гр. Сідак Н.В.  в АГК "Ластівка" по вул.Баб'яка  (поз. ***) на 
гр. Леськіва Віктора Олеговича, прож. по вул. Климпуша***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 29.09.82 № 371 стосовно гр. Сідака Н.В. 
визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 20.04.12 

гараж, що належав гр. Миговичу І.І.  в АГК "Жигулі" по вул.Володимирській  
(поз. ***) на гр. Метенканич Наталію Степанівну, прож. по вул. 
Заньковецької***. 
          Пункт 1 рішення виконкому від 29.08.90 № 148 стосовно гр. Миговича  
І.І.  визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
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          1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.04.12 
гараж, що належав гр. Сімонову Б.І. в групі гаражів по вул. Можайського-пров. 
Весняний (поз. ***) на  гр. Заводяк Олександру Іванівну, прож. по 
вул.Челюскінців***. 
          Пункт 1.4 рішення виконкому від 13.09.85 № 214 стосовно гр. Сімонова 
Б.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 7000 грн. 
  

Міський голова                                                                                    В. Погорелов         
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