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Про переоформлення та надання  
дозволу на встановлення 
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 24.06.12 
гараж, що належав гр. Бойку О.Л.  в АГК "Радванка" по вул.Українській  
(поз.494) на гр. Дубовика Василя Володимировича, прож. по вул. 
Добрянського***. 

Пункт   1.9    рішення    виконкому    від        04.11.98    № 194 стосовно  
гр. Бойка О.Л. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
          1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 19.07.12 
гараж, що належав гр. Кравцю В.П. в АГК "Радванка" по вул.Українській 
(поз.278) на гр. Головачка Тараса Богдановича, прож. по вул. Легоцького***. 

Пункт   1.9    рішення    виконкому    від        28.02.07    № 49 стосовно  
гр. Кравця В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 16.07.12 

гараж, що належав гр. Куцаку В.П. в АГК "Минай" по вул.Можайського  
(поз.396) на   гр. Дубенчука Василя Богдановича, прож. по вул. 
Можайського***. 
          Пункт  1.5    рішення      виконкому       від        16.08.11      № 293  
стосовно гр. Куцака В.П. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 2000 грн. 



          1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 21.06.12 
гараж, що належав гр. Пагірі М.М. в АГК "Ластівка" по вул.Баб'яка  (поз.60) на   
гр. Піняшка Максима Васильовича, прож. по вул.Дівочій***. 
          Пункт  1.11    рішення      виконкому       від        24.12.03      № 335  
стосовно гр. Памірі М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6000 грн. 
          1.5. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.07.12 
гараж, що належав гр. Магді М.О. в АГК "Мир" по вул. Щедріна  (поз. 77) на   
гр. Варгу Івана Івановича, прож. по вул. Минайській***. 
          Пункт  1.11    рішення      виконкому       від        24.12.03      № 335  
стосовно гр. Памірі М.М. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 6000 грн. 
          1.6. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 12.07.12 
гараж, що належав гр. Лустиг К.Е. в АГК "Жигулі-2" по вул. Ново-
володимирській  (поз. 2) на   гр. Цоглу Теодора Івановича, прож. по  
вул. Жемайте***. 
          Пункт  44    рішення      виконкому       від        26.05.76      № 190  стосовно 
гр. Лустиг К.Е. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 3000 грн. 
          1.7. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 26.06.12 
гараж, що належав гр. Вірагу О.І. в АГК "Сокіл" по вул. Можайського-
Пирогова   на   гр. Качала Віллі Володимировича, прож. в с. Перечин, 
вул.Жовтнева***. 
          Пункт  23    рішення      виконкому       від        26.06.90      № 115  стосовно 
гр. Вірага О.І. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачене з оцінки 5000 грн. 
  
                   

 
 
 
Міський голова                                                                                    В. Погорелов             
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