
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.09.2015       Ужгород               № 278 
 
Про переоформлення  
гаражів 
 

Керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням виконкому 04.12.2013 року № 425 
«Про Порядок переоформлення гаражів», розглянувши заяви громадян міста, 
виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

 
 

1. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 31.08.2015 
року гараж, що належав гр. Любченку Сергію Володимировичу в АГК 
"Сторожницький" по вул. Чорновола (поз. 83) на гр. Кочетову Світлану 
Василівну, яка проживає за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 
          Пункт 1.12 рішення виконкому від 29.06.2000 р. № 108 стосовно гр. 
Любченка С.В. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 10000 грн. 
2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 06.08.2015 

року гараж, що належав гр. Сафарі Семену Фрідоновичу в АГК «Дружба» по 
вул. Богомольця (поз. 47) на гр. Поп Катерину Стефанівну, яка проживає за 
адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

Пункт 1.10 рішення виконкому від 28.05.08 № 195 стосовно гр. Сафарі 
С.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 1000 грн. 
3. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 23.07.2015 

року гараж, що належав гр. Оросу Юрію Юрійовичу в АГК «Ластівка» по 
вул. Баб’яка (поз. 3) на гр. Думнича Дмитра Васильовича, який проживає за 
адресою: м. Ужгород, вул. ***.  

Пункт 7 рішення виконкому 15.07.2015 № 211 стосовно гр. Ороса 
Ю.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
4. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 02.09.2015 

року гараж, що належав гр. Турянчик Олександрі Олександрівні в АГК 



«Метеор» по вул. Минайській (поз. 162) на гр. Шітта Віктора Васильовича, 
який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

Пункт 1.9 рішення виконкому від 25.10.06 № 281 стосовно гр. 
Турянчик О.О. визнати таким, що втратив чинність. 

Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 
 
 
 

Головуючий на засіданні 
виконкому, керуючий справами виконкому    Д. Геворкян 


