
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.04.2016    Ужгород     № 127 
 
Про переоформлення гаражів  
 
 

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. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 25.03.2016 
гараж, що належав гр. Слівоченку Володимиру Борисовичу, в АГК «Дружба»  
по вул. Богомольця  (поз.42) на гр. Сердюка Сергія Ігоровича, який проживає 
за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 
 Пункт 27 рішення виконкому 23.07.85 № 182 стосовно гр. Слівоченко 
В.Б. визнати таким, що втратив чинність. 

2. Переоформити згідно з договором купівлі-продажу від 31.03.2016 
гараж, що належав гр. Савицькому Георгію Федоровичу, в АГК «Дружба»  
по вул. Богомольця (поз.281)  на гр. Вашко Миколу Івановича, який 
проживає за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 
 Пункт 33 рішення виконкому від 05.04.78 № 160 стосовно гр. 
Савицького Г.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн. 

3. У зв’язку зі смертю гр. Метелешка Василя Васильовича 
переоформити гараж, в АГК «Метеор» по вул. Минайській (поз. 40) на сина 
гр. Метелешка Олександра Васильовича, який проживає за адресою: м. 
Ужгород, вул. ***. 
 Пункт 12 рішення виконкому від 29.07.87 № 156 стосовно гр. 
Метелешка В.В. визнати таким, що втратив чинність. 

4. У зв’язку зі смертю гр. Варги Міклоша Ференцовича  переоформити 
гараж в кооперативі «Дружба» по вул. Богомольця (поз. 219) на сина гр. 
Варгу Миколу Міклошевича, який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. 8-
го ***. 
 Пункт 10 рішення виконкому від 30.11.83  № 486 стосовно гр. Варги 
М.Ф. визнати таким, що втратив чинність. 



5. Переоформити згідно з договором дарування  від 16.03.2016 гараж, 
що належав гр. Бабуці  Павлу Юрійовичу, в АКГ «Барвінок» по вул. Чкалова 
(поз. 32) на гр. Кіш Семена Даниловича, який проживає за адресою: м. 
Ужгород, вул. ***. 
 Пункт 9 рішення виконкому від 23.01.90 № 10 стосовно гр. Бабуки 
П.Ю. визнати таким, що втратив чинність. 
 Державне мито сплачено з оцінки 5000 грн.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 
 
 
 
Міський голова                                                             Б. Андріїв 
 


