
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

      18.07.2012           Ужгород                  №       209     
 
 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудований об'єкт 
нерухомого майна 
 
 Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 
"Турист ЛТД" від 11.07.2012р. № 51 та Декларацію про готовність об’єкта до 
експлуатації, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 
 І. Комунальному підприємству "Бюро технічної інвентаризації  
м.Ужгорода" завести інвентарну справу, зареєструвати право власності та 
видати свідоцтва на право власності товариству з обмеженою 
відповідальністю "Турист ЛТД":  
 

І.1. На 32-х квартирний житловий будинок по вул. Добрянського, 20, 
загальною площею 3714,2 м2, в тому числі: 

загальною площею квартир 2810м2, житловою площею – 1407,9 м2; 
загальною площею комор – (поз.V, ХІV, ХVІ, ХІХ, ХХ, ХХV-ХХІХ, 

ХХХІ) – 106,9м2; 
загальною площею підвальних приміщень (поз. І,VП-ХШ, ХХП) – 305 м2; 
загальною площею підвальних приміщень  (поз. ХХШ- ХХV) – 98 м2; 

            загальною площею  службових приміщень для ОСББ та приміщень   
спільного користування - 394,3м2. 

 
І.2. На квартиру № 1 загальною площею 42,5 м2, в тому числі житловою – 

19,6 м2. 
 

І.3. На квартиру № 2 загальною площею 55 м2, в тому числі     житловою – 
25,9 м2. 

 
І.4. На квартиру № 3 загальною площею 75,4 м2, в тому числі житловою  –  

36,7м2. 



 
І.5. На квартиру № 4 загальною площею 42,3 м2, в тому числі житловою  – 

19,6 м2. 
 

І.6. На квартиру № 5 загальною площею 55,1 м2, в тому числі житловою  – 
26 м2. 
 

І.7. На квартиру № 6 загальною площею 75,4 м2, в тому числі житловою – 
36,7м2. 
 

І.8. На квартиру № 7 загальною площею 42,7 м2, в тому числі житловою – 
19,4 м2. 

 
І.9. На квартиру № 8 загальною площею 54,8 м2, в тому числі житловою – 

25,9 м2. 
 

І.10. На квартиру № 9 загальною площею 75,1 м2, в тому числі житловою 
– 28,3 м2. 
 

І.11. На квартиру № 10 загальною площею 85,3м2, в тому числі житловою 
– 33,7м2. 
 

І.12. На квартиру № 11 загальною площею 109,3 м2, в тому числі 
житловою – 51,6 м2. 
 

І.13. На квартиру № 12 загальною площею 154,2 м2, в тому числі 
житловою – 78,8 м2. 
 

І.14. На квартиру № 13 загальною площею 89,5 м2, в тому числі житловою 
–  53,5 м2. 
 

І.15. На квартиру № 14 загальною площею 52,4 м2, в тому числі житловою 
– 23,5 м2. 
 

І.16. На квартиру № 15 загальною площею 89,6 м2, в тому числі житловою 
– 53,8 м2. 
 

І.17. На квартиру № 16 загальною площею 89,6м2, в тому числі житловою 
– 53,7м2. 
 

І.18. На квартиру № 17 загальною площею 52,5 м2, в тому числі житловою 
– 23,5 м2. 
 

І.19. На квартиру № 18 загальною площею 89,3 м2, в тому числі житловою 
– 53,8 м2. 



 
І.20. На квартиру № 19 загальною площею 89,4 м2, в тому числі житловою 

– 53,7 м2. 
 

І.21. На квартиру № 20 загальною площею 52,5 м2, в тому числі житловою 
– 23,5 м2. 
 

І.22. На квартиру № 21 загальною площею 89,4 м2, в тому числі житловою 
–53,7 м2. 

 
І.23. На квартиру № 22 загальною площею 178,4 м2, в тому числі 

житловою – 89,5 м2. 
 

І.24. На квартиру № 23 загальною площею 107,8м2, в тому числі 
житловою – 44,5м2. 
 

І.25. На квартиру № 24 загальною площею 178,4 м2, в тому числі 
житловою – 89,3 м2. 
 

І.26. На квартиру № 25 загальною площею 91,2 м2, в тому числі житловою 
– 48,6 м2. 
 

І.27. На квартиру № 26 загальною площею 65,5 м2, в тому числі житловою 
– 30,5 м2. 
 

І.28. На квартиру № 27 загальною площею 91 м2, в тому числі житловою – 
48,7 м2. 
 

І.29. На квартиру № 28 загальною площею 65,2 м2, в тому числі житловою 
– 30,3 м2. 
 

І.30. На квартиру № 29 загальною площею 91 м2, в тому числі житловою – 
48,7 м2. 

 
І.31. На квартиру № 30 загальною площею 65,2 м2, в тому числі житловою 

– 30,4 м2. 
 
І.32. На квартиру № 31 загальною площею 183,0м2, в тому числі 

житловою – 91,6м2. 
 

І.33. На квартиру № 32 загальною площею 132 м2, в тому числі житловою  
– 60,9 м2. 
 

І.34. На комору поз.V загальною площею 6 м2. 
 



І.35. На комору поз. X1V загальною площею 22 м2. 
 

І.36. На комору поз. XVІ загальною площею 5,5 м2. 
 

І.37. На комору поз. XІX загальною площею 10,8 м2. 
 

І.38. На комору поз. XX загальною площею 6,3 м2. 
 

І.39. На комору поз. XXVІ загальною площею 8,7  м2. 
 

І.40. На комору поз. поз.XXVІІ  загальною площею 9,7м2. 
 

І.41. На комору поз. XXVІІІ  загальною площею 17,3 м2. 
 

І.42. На комору поз. XXІX  загальною площею 14,8 м2. 
 

І.43. На комору поз. XXXІ  загальною площею 5,8 м2. 
 

І.44. На підвальні приміщення  поз. ХХШ, ХХІV, ХХV загальною площею 
98,0м2. 
 

І.45. На підвальне приміщення поз. І загальною площею 42,4 м2. 
 

І.46. На підвальне приміщення поз.VІІ загальною площею 43,5 м2. 
 

І.47. На підвальне приміщення поз. VІІІ загальною площею 26,8 м2. 
 

І.48. На підвальне приміщення поз. ІX загальною площею 30,4 м2. 
 

І.49. На підвальні приміщення поз. X загальною площею 13,5 м2. 
 

І.50. На підвальне приміщення поз. XІ загальною площею 35,8 м2. 
 
І.51. На підвальне приміщення поз. XІІ загальною площею 34,7 м2. 

 
І.52. На підвальне приміщення поз. XІІІ загальною площею 42,8 м2. 

 
І.53. На підвальне приміщення поз. XXІІ загальною площею 35,1 м2. 
 
І.54. На службові приміщення для ОСББ та приміщення спільного 

користування загальною площею 394,3 м2. 
 

 ІІ. Згідно п. 3.3 Положення про залучення коштів фізичних та юридичних 
осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. 
Ужгорода, затвердженого рішенням VI сесії міської ради 



VI скликання   №170 від 03.06.2011р., зарахувати побудовану за власні кошти 
ТОВ "Турист ЛТД" зовнішню мережу водопроводу на суму 64,993 тис. грн., як 
пайовий внесок в цільовий соціально-економічний фонд розвитку міста,  який 
згідно договору, укладеного 09.07.2012р. складає 68,065 тис. грн. 
 

 
Міський голова                     В. Погорелов     


