Вільні нежитлові приміщення, які перебувають у віданні департаменту комунальної власності та
приватизації Запорізької міської ради
№ п/п

Адреса

Площа (м²)

1

вул. Каліброва, 8

292,4

2
3

вул. Каліброва, 8
вул. Виборзька, 29

595
560,7

4

вул. Зачиняєва, 123

609

5

вул. Миколи Ласточкіна,
284

953,1

6

пр. Металургів, 32

1297,3

7

пр. Металургів, 32

104,9

8

вул. Павлокічкаська, 57-а

47,3

9

бул. Шевченка, 25

119,9

10

вул. Алмазна,100

Характеристика приміщення
Нежитлові приміщення №№17-23, 25-26 першого поверху будівлі
(літ.А-2)
Нежитлові приміщення №№33-64 другого поверху будівлі (літ.А-2)
Окремо стояча будівля складу (літ.Р)
Окремо стоячі будівлі (літ.Д, Д1) площею 434,2 кв.м та (літ.З, З1)
площею 174,80 кв.м і окремо індивідуально визначене майно у складі:
верстату з ручною подачею 182М; верстату фуговального СФ-4;
верстату рейсмусного СР 3-5; верстату фрезерувального; маятникової
пили; універсального верстату КС; витяжної установки пилорами;
витяжної установки столярної майстерні; пилорами Р-65
1

62.90

2

Стан приміщення
незадовільний
незадовільний
незадовільний

незадовільний

3

Будівлі (літ. Л, Л , Л , Л )

незадовільний
Частина будівлі ЛПТС та АТП з господарчо-побутовими
приміщеннями (літ. А, А-2, А1, А1-3, А2-3, А3-3, А4-2), а саме: склад
(літ.Ж) площею 103,0 кв.м, навіс (літ.З) площею 389,8 кв.м, бокс
(літ.В) інвентарний №91030029 площею 147,7кв.м, склад ПМЗ (літ.
Ц1) загальною площею 32,9 кв.м, заправочний майданчик ПМЗ №7
площею 242,60 кв.м, паркан №14 інвентарний №4620033, резервуари
ПМЗ №№15, 17,18, 19,20 та частина боксу (літ.Б) (приміщення №№18,
1,2,6,7,8,9,10) площею 381,3кв.м,
незадовільний
Частина будівлі ЛПТС та АТП з господарчо-побутовими
приміщеннями (літ. А, А-2, А1, А1-3, А2-3, А3-3, А4-2) загальною
площею 104,90кв.м, а саме: частину приміщення №1 першого поверху
(кімнати №№40-45) та частина приміщення №2 другого поверху
(кімнати №№73,81,83)
незадовільний
окремо стояча будівля павільону (літ.А)
незадовільний
нежитлове приміщення № 2 одноповерхової будівлі (літ.В)

задовільний

Будівля, службового приміщення /літ.А/

задовільний

449,6

11

вул. Лікарняна, 3

Будівля магазину /літ.А/ площею 230,40 кв.м; Вбиральня /літ.Д/
площею 1,0 кв.м; Гараж /літ.Е/ площею 58.90 кв.м; Паркан 1, ворота
№№2, 3; Склад /літ.Г/ площею 33.50 кв.м; Склад /літ.Ж/ площею
125.80 кв.м.

об'єкт культурної
спадщини архітектури та
містобудування
Запорізькій області
(відповідно до наказу
Управління
містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
від 28.11.2013 № 49-О).
Стан незадовільний

