
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.10.2016       Ужгород     № 318 

 

 

Про переоформлення гаражів, 

внесення зміни до рішення виконкому  

 

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 16.09.2016 

гараж, що належав гр. Мкртичеву Альберту Артавазовичу, в гаражному            

об’єднанні «Парус» по вул. Лермонтова (поз. 21), на гр. Оксьон Юрія 

Васильовича, який проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 3.1 рішення виконкому від 28.05.03 № 119 стосовно гр. 

Мкртичева Альберта Артавазовича визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 3000 грн. 

1.2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2016 

гараж, що належав гр. Ісакову Володимиру Олександровичу, в АГК «Минай» 

по вул. Можайського (поз. 65), на гр. Барта Анюту Йосипівну, яка проживає 

за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 2.3 рішення виконкому від 17.06.06 № 111 стосовно гр. Ісакова 

Володимира Олександровича визнати таким, що втратив чинність. 

 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

1.3. У зв’язку зі смертю гр. Герендаші Василя Олександровича 

переоформити збірний металевий гараж, що знаходиться у АГК «Політ» по 

вул. Гвардійськіій (поз. 22), на дружину гр. Герендаші Ельвіру Йосипівну, 

яка проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1 рішення виконкому від 29.04.87 № 73 стосовно гр.                    

Герендаші В.О. визнати таким, що втратив чинність. 

1.4. У зв’язку зі смертю гр. Пожо Василя Михайловича переоформити  

металевий гараж, що знаходиться у АГК «Сторожницький» по                            



вул. Чорновола (поз. 117), на дружину гр. Пожо Марію Михайлівну, яка 

проживає за адресою: ХХХХХХХХХХХХХХХ. 

 Пункт 1.10 рішення виконкому від 23.02.2000 № 32 стосовно гр.                    

Пожо В.М. визнати таким, що втратив чинність. 

 

2. Про внесення зміни до рішення виконкому 

 

2.1. У зв’язку з технічною помилкою у пункті 2 рішення виконкому 

19.09.2016 № 290 адресу «ХХХХХХХХХХ» читати: «ХХХХХХХХХХХХХ». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Габора О.М. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Б. Андріїв 


