
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.07.2016              Ужгород    № 213 
 

 

 

Про переоформлення  

та надання дозволу на 

розміщення гаража 

 

  

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. Про переоформлення гаражів 

 

1.1.  Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 08.06.2016 

гараж, що належав гр. Лях Ірині Юріївні, в ТВІГ «Жигулі»  по вул. 

Володимирській  (поз.156) на гр. Воробця Василя Михайловича, який 

проживає за адресою: ***. 

 Пункт 1.18 рішення виконкому від 24.12.03 № 335 стосовно гр. Лях 

І.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 8000 грн. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 03.06.2016 

гараж, що належав гр. Бехеру Еріку Еріковичу, в АГК «Минай» по вул. 

Можайського (поз.114)  на гр. Позняка Олексія Олексійовича, який проживає 

за адресою: ***. 

 Пункт 5 рішення виконкому 29.12.2015 № 409 стосовно гр. Бехера Е.Е. 

визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 1000 грн. 

1.3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 10.06.2016 

гараж, що належав гр. Логойді Віктору Васильовичу, в АГК «Модуль» по 

вул. Баб’яка (поз. 5)  на гр. Локоту Михайла Михайловича, який проживає за 

адресою: ***. 



 Пункт 1.11. рішення виконкому від 25.10.06 № 281 стосовно гр. 

Логойду В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 1500 грн. 

1.4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 13.06.2016 

гараж, що належав гр. Мутці Ігорю Михайловичу, в АГК «Ластівка» по вул. 

Баб’яка,3 (поз. 205)  на гр. Жалобу Григорія Михайловича, який проживає за 

адресою: ***. 

 Пункт 1. рішення виконкому від 29.09.82 № 371 стосовно гр. Мутка 

І.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 1000 грн. 

1.5. У зв’язку зі смертю гр. Войтовича Олексія Артемовича 

переоформити гараж в АГК «Ластівка» по вул. Баб’яка, 3 (поз. 241) на сина 

гр. Войтовича Олексія Олексійовича, який проживає за адресою: ***. 

 Пункт 4 рішення виконкому від 27.07.83 № 306 стосовно гр. Войтовича 

О.А. визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Про надання дозволу на розміщення гаража 

 

2.1. Дозволити гр. Пятаку Петру Михайловичу, який проживає за 

адресою: ***, встановити гараж, що знаходиться на території АГК «Сигнал» 

по вул. Котляревського, 2а (поз. 265). 

Підстава: план-схема КП «Архітектурно-планувальне бюро»,  

клопотання голови кооперативу «Сигнал». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Б. Андріїв 


