
Назва Юридична адреса
Контактний 

телефон
Назва Місцезнаходження

Пропозиції щодо 

використання
Характеристика Площа, кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Управління Державної казначейської служби 

України у Кам'янсько-Дніпровському районі 

Запорізькій області

Запорізька область, м. 

Кам'янка-Дніпровська, вул. 

Гоголя, 5-а

(0613)822-964
Адміністративне 

приміщення

Запорізька область, м. Кам'янка-

Дніпровська, вул. Гоголя, 5-а

для розміщення 

офісу

Частина приміщення на першому поверсі (дві кімнати), в наявності є 

опалення та електропостачання. В одній кімнаті підведена 

телнфонна лінія, технічний стан кімнати задовільний. В другій 

кімнаті телефонна лінія відсутня, технічний стан - не задовільний 

(потребує ремонту). Водовідведення в управлінні знаходиться на 

першому поверсі, але не працює.

71,90

2
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

0619-43-54-08,             

0619-43-61-23

Комплекс будівель та 

споруд. Будівля      (В-1)
м.Мелітополь, вул. Сухова, 6

Складське 

приміщення

Одноповерхова нежитлова будівля,водопостачання та опалення 

відсутнє,електропостачання-є, фундамент та цоколь-щебень,стіни та 

перегородки-цегляні,підлога-цементна стяжка,дах-м'яка кровля та 

шифер,вікна,двері в наявності.

94,00

3
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

0619-43-54-08,             

0619-43-61-23

Комплекс будівель та 

споруд. Будівлі (1/2Г)
м.Мелітополь, вул. Сухова, 6

дл офісних 

приміщень

Двоповерхова нежитлова 

будівля,водопостачання,електропостачання,каналізація-є, фундамент 

та цоколь-бетон,стіни та перегородки-цегляні,підлога-бетон, дах-

м'яка кровля,вікна-подвійні,дерев'яні;сходи-металеві.

37,80

4
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 

б.27

0619-43-54-08,             

0619-43-61-23

Нежитлове приміщення      

(А-2)

м.Мелітополь, вул. Луначарського, 

110

для офісних 

приміщень

Двоповерхова нежитлова 

будівля,водопостачання,опалення,електропостачання-є, фундамент 

та цоколь-бетон,стіни та перегородки-цегляні,підлога-дошки 

дерев.,дах-металева 4-хсхила,вікна-подвійні,дерев'яні; двері 

філенчаті та металеві.

353,20

5
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 

б.27
06192-5-26-74 Нежитлова будівля      (А-1) м.Мелітополь, вул.      Фрунзе, 65б

для офісних 

приміщень

Будівля одноповерхова нежитлова. Стіни ракушняк, штукатурка. 

Перегородки цегляні. Підлога - плитка керамічна. Дах - шифер. 

Опалення - водяне від котла на тв.паливі.Вода, каналізація

62,10

6
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
06192-5-26-74

Комплекс будівель та 

споруд. Будівля      (А-1)
м.Мелітополь, вул.Московська, 1б

для офісних 

приміщень 

Одноповерхова будівля . Стіни цегляні, оштукатурені. Підлога 

дерев'яна. Дах - шифер. Опалення газове, конвектор.Вода, 

каналізація

80,30

7
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
06192-5-26-74

Комплекс будівель та 

споруд. Будівля      (Г-1)
м.Мелітополь, вул.Московська, 1б

для офісних 

приміщень 

Одноповерхова будівля . Стіни цегляні, оштукатурені. Підлога 

цементна. Дах - шифер. В наявності 2 входа, є електропостачання.
14,20

8
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
06192-5-26-74

Комплекс будівель та 

споруд. Гараж (В-1)
м.Мелітополь, вул.Московська, 1б  під гараж

Гараж з оглядовою ямою, дах м'який, стіни шлакоблочні, фундамент 

бетонний, є електропостачання.
21,00

9
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
06192-5-26-74 Адмін. будівля (А)

Запорізька обл. Веселівський       р-он  

смт. Веселе, вул.Першотравнева, 

буд.122

для офісних 

приміщень

Частина одноповерхової будівлі. Стіни цегляні. Перегородки 

цегляні, оштукатурені. Підлога дерев'яна, лінолеум. Дах - шифер. 

Опалення електричне, міське. Вода, каналізація

152,75

10
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 

б.27

(06139)3-17-90,       

(06139)3-20-76,       

(06139)6-38-37

Нежитлова будівля.  

Господарський корпус (Б-1)

71504 Запорізька обл. м.Енергодар, 

вул.Комсомольська,буд.16
Офісні приміщення

Кімнати знаходяться на першму поверсі, окремий вхід. Проведене 

електропостачання, водопостачання та теплопостачання
136,30

11
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

(06139)3-17-90,       

(06139)3-20-76,       

(06139)6-38-37

Нежитлова будівля.  

Господарський корпус (Б-1)

71504 Запорізька обл. 

м.Енергодар,вул.Комсомольська,буд.1

6

для офісних 

приміщень

Кімнати знаходяться на першому поверсі, окремий вхід. Проведене 

електропостачання, водопостачання та теплопостачання
28,30

12
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

(06139)3-17-90,       

(06139)3-20-76,       

(06139)6-38-37

Адмін. будівля        ( А-2)

71504 Запорізька обл. 

м.Енергодар,вул.Комсомольська,буд.1

6

для офісних 

приміщень

Кімнати знаходяться на першому поверсі, окремий вхід. Проведене 

електропостачання, водопостачання та теплопостачання. Є 

можливість облаштування окремого входу.

139,00

13
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

(06153)4-57-89,       

(06153)4-20-08
Будівля СЕС (А)

Запорізька область, м.Бердянськ, вул. 

Свободи, 115/Петровського, 8

для офісних 

приміщень

Три поверхи, водопостачання та опалення центральні, 

електропостачання,телефонізоване, технічний стан задовільний
384,60

14
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

(06153)4-57-89,       

(06153)4-20-08

Нежитлова будівля. Основна 

будівля (А,а)

 Запорізька обл, Бердянський р-он,        

смт.Андріївка, вул. Леніна, 23

для офісних 

приміщень

Три поверхи, водопостачання та опалення центральні, 

електропостачання,телефонізоване, технічний стан задовільний
491,60

15
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

(06153)4-57-89,       

(06153)4-20-08

Нежитлова будівля.Будівля 

гаражу (Б)

 Запорізька обл, Бердянський р-он,        

смт.Андріївка, вул. Леніна, 23
під гараж 6 боксів 168,80

16
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"

м.Запоріжжя, вул.Рекордна, 

б.27

(06153)4-57-89,       

(06153)4-20-08

Нежитлова будівля. Будівля 

складу (В)

 Запорізька обл, Бердянський р-он,        

смт.Андріївка, вул. Леніна, 23
під склад Окремо розташованний склад 24,50

Балансоутримувач Інформація щодо потенційного об"єкта оренди

Перелік об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі  підприємств і організацій, підпорядкованих міністерствам та відомствам, що пропонується для надання  в оренду станом на 25.10.2015

№ з/п



1 2 3 4 5 6 7 8 9

17
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
06178-2-33-10

Нежитлова будівля.Будівля 

адмін. корпусу        ( Б, Д, У, 

М, Н)

смт.Чернігівка вул. Набережна, 59
для  офісних 

приміщень
Опалення, електроенергія, водопостачання, телефонний зв’язок 55,50

18
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
97-06-01 Будівля санепідстанції (Б-1)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Комсомольська, 24

будь яке 

призначення

Цегляна окремо розташована будівля, водо-постачання (питне та 

гаряче) централі-зоване, освітлення природне та штучне
83,70

19
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
97-06-01 Гараж (З)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Омельченка, 27
під гараж 

Окремо розташована будівля, водо-постачання, освітлення, опалення 

немеє
49,20

20
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
97-06-01 Сарай (Ж )

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Омельченка, 27
 під сарай Цегляна будівля, водопостачання, опалення, освітлення немає 31,30

21
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06143-4-50-49,                         

06143-4-59-89

Адміністративно-

лабораторний будинок (А, А'-

2, А²-2)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Шушенська, 53

для офісних 

приміщень

 На 1-му поверсі приміщення - 8 та 5  кімнат та коридор, потребують 

ремонту, водопостачання та водовідведення є, окремий вхід. На 2-му 

поверсі - 3 кімнати та коридор, потребують ремонту, є підведена 

питна вода та відведення стоків забезпечено, є окремий вхід. 

Опалення приміщень  локальне водяне від електрокотлів. 

216,20

22
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06143-4-50-49,                         

06143-4-59-89
Лабораторія ВПД (В)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Шушенська, 53

для офісних 

приміщень

Приміщення-2 кімнати, коридор, водопостачання, водовідведення та 

опалення не передбачені.Освітлення в наявності.
81,30

23
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06143-4-50-49,                         

06143-4-59-89
Гараж (Е)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Шушенська, 53
під гараж

Три приміщення, 2 з них з оглядовими ямами, водопостачання, 

водовідведення та опалення не передбачені.
80,00

24
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06143-4-50-49,                         

06143-4-59-89
 Виробнича будівля (Г)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Шушенська, 53

для офісних 

приміщень
Три кімнати, коридор, веренда. Окремий вхід 57,20

25
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України" 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06143-4-50-49,                         

06143-4-59-89
Службове приміщення (Д)

Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. 

Шушенська, 53

для службових 

приміщень

4 кімнати, окремий вхід. Є оглядова яма для ремонту 

автомобілів.Водопостачання, водовідведення та опалення не 

передбачені. Приміщення електрофікаване.

57,70

26
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

224-06-84, 224-06-

49
Головний корпус (Г-2)

 м. Запоріжжя,  вул. Карпенко-Карого, 

27-б

для офісних  

приміщень

Окреме крило в адміністративному приміщенні на другому поверсі, є 

туалет, потребує косметичного ремонту
142,00

27
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

224-06-84,    224-06-

49
Головний корпус (Г-2)

 м. Запоріжжя,  вул. Карпенко-Карого, 

27-б

для офісних  

приміщень

Окреме приміщення  на першому поверсі, є туалет, душова витяжна 

вентиляція
117,00

28
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

224-06-84,     224-

06-49
Гараж (Ж)

 м. Запоріжжя,  вул. Карпенко-Карого, 

27-б
під гараж Стан задовільний 85,30

29
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
283-17-23

Нежитлова будівля. Будівля 

сан.гіг.лабораторії (А)
м.Запоріжжя, вул. Аматорська, 56а

для офісних 

приміщень

Одноповерхова нежитлова будівля, водопостачання, опалення, 

електро-постачання є 
304,50

30
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
283-17-23

Нежитлова будівля. Гараж 

(Б)
м.Запоріжжя, вул. Аматорська, 56а під гараж Водопостачання, водовідведення та опалення не передбачені. 31,30

31
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27
283-17-23

Нежитлова будівля. Гараж  

(В)
м.Запоріжжя, вул. Аматорська, 56а під гараж Водопостачання, водовідведення та опалення не передбачені. 44,40

32
 ДУ " Запорізький обласний лабораторний 

Центр Держсанепідслужби України"                 

м.Запоріжжя, вул. Рекордна, 

б.27

06165-5-00-05,       

06165-2-30-64

Комплекс цілісний 

майновий. Адмін. будівля 

(А, Б)

Запорізька обл, смт. Куйбишеве, вул. 

Запорізька, 29

для офісних 

приміщень

Перший поверх приміщення- 54,1 кв.м, другий поверх - 232,7 кв.м., 

водопостачання, водовідведення та опалення відсутнє, 

електропостачання є, стіни та перегородки- цегляні. На 1-му поверсі 

підлога дерев'яна, на 2-му -бетонна.Дах шатровий. Окремий вхід 

відсутній, але можливо зробити з вікна.

286,80

33 Запорізька філія Концерну РРТ
м.Запоріжжя, 

вул.О.Матросова, 24 А
612222352 СРВ Токмак 71700, м.Токмак вул.9-го Січня 7Б

Може бути 

призначена для 

складів

Цегляна одноповерхова будівля, потребує поточного ремонту 317,00

34 Запорізька філія Концерну РРТ
м.Запоріжжя, 

вул.О.Матросова, 24 А
612222352 СРВ Токмак 71700, м.Токмак вул.9-го Січня 7Б

Може бути 

призначена для 

складів

Цегляна одноповерхова будівля, потребує поточного ремонту 231,30

35 Запорізька філія Концерну РРТ
м.Запоріжжя, 

вул.О.Матросова, 24 А
612222352 Р/ст «Маяк»

69007, м.Запоріжжя, вул 8 Березня, 

149

Може бути 

призначена для 

складів

Цегляна одноповерхова будівля, потребує поточного ремонту 166,80

36
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,  

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі
м.Запоріжжя, просп.Леніна, 75 розміщення офісу

Окремо стоячий десятиповерховий будинок, бетонно панельні 

плити, забезпечення холодною водою, гарячою водою взимку через 

бойлерну, вдовідведення, централізоване опалення, телефонний 

зв'язок, потрібний частковий ремонт приміщень; 1985р. ввод в 

експлуатацію

314,70
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37
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі
м.Запоріжжя, вул.Комінтерна, 7

розміщення офісів, 

складів

Окремо стоячий будинок, двоповерховий, цегла, забезпечення 

холодною водою, централізоване опалення, водовідведення, 

телефонний зв'язок; потрібний капітальний ремонт покрівлі, ремонт 

стін, ганку; дата вводу в експлуатацію не визначена, кінець XIX 

стор.

135,04

38
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,  

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., смт Веселе, 

вул.Калініна, 43
розміщення офісу

Окремо стоячий будинок, двохповерховий, цегла, забезпечення 

холодною водою, автономне електричне опалення, водовідведенням, 

телефонний зв'язок; 1978 р. ввод в експлуатацію. Приміщення 

будівлі частково потребує ремонту: заміну вікон та частини 

внутрішних дверей, частковий ремонт покрівлі, часткова заміна 

дротів електричної мережі

31,90

39
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., м. Вільнянськ, пров. 

Торговий, 2
розміщення офісу

Окремо стоячий будинок, одноповерховий, цегла, частково 

шлакоблок, забезпечення холодною водою, централізоване 

опалення, телефонний зв'язок, потрібний частковий ремонт покрівлі, 

1975 ввод в експлуатацію

8,60

40
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., м.Кам'янка -

Дніпровська, вул.Набережна, 68
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, одноповерховий, цегла, забезпечення 

холодною водою, автономне пічне опалення-вугілля, 

водовідведення, телефонний зв'язок , потрібний частковий 

капітальний ремонт стін та покрівлі;1921 р. ввод в експлуатацію 

144,20

41
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення 

гаражу

Запорізька обл., м.Мелітополь, 

вул.Бейбулатова, 11
гараж

Гараж, одноповерховий, цегла, потрібний частковий капітальний 

ремонт покрівлі та стіни; 1972 р. ввод в експлуатацію 
19,10

42
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., смт Новомиколаївка, 

вул.Космічна,5
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, одноповерховий, цегла, не забезпечений 

холодною водою та водовідведенням, централізоване опалення, 

телефонний зв'язок , потрібний частковий ремонт приміщень; 1972 р. 

ввод в експлуатацію 

49,30

43
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., м.Оріхів, 

вул.Шевченко, 15
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, двохповерховий, цегла, не забезпечений 

холодною водою та водовідведенням; централізоване опалення; 

телефонний зв'язок ,потрібен капітальний ремонт покрівлі, ремонт 

стін , ганку, часткова заміна вікон; 1950 р. ввод в експлуатацію 

93,40

44
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., м.Пологи, 

вул.Горького, 24
розміщення офісів

Прибудоване нежитлове приміщення, одноповерхове, цегла, 

забезпечення холодною водою, централізоване опалення, 

телефонний зв'язок , частковий ремонт приміщень, заміна 

внутрішніх дверей; 1993 р. ввод в експлуатацію 

26,60

45
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., смт Приазовське, вул. 

Пушкіна, 3
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, двоповерховий, цегла, забезпечення 

холодною водою, автономне електичне опалення, водовідведення, 

телефонний зв'язок; 1982р. ввод в експлуатацію. Приміщення будівлі 

частково потребує ремонт покрівлі та частковий ремонт вікон та 

ганку.

140,30

46
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., смт Чернігівка, 

вул.Леніна, 369
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, одноповерховий, вапняне каміння, 

відсутня холодна вода та водовідведення, автономне пічне опалення- 

вугілля та дрова, телефонний зв'язок , потрібна заміна вікон та 

дверей приміщень; 1897р. ввод в експлуатацію 

30,50

47
Головне управління статистики у Запорізькій 

області

69600, Запорізька область, 

м.Запоріжжя, пр.Леніна, 75

(061) 228-17-24,                     

(050) 420-75-95

Нежитлові приміщення в 

адміністративній будівлі

Запорізька обл., м.Токмак, 

вул.Радянська, 230
розміщення офісів

Окремо стоячий будинок, 3-х поверховий, цегла, забезпечення 

холодною водою, водовідведення, централізоване опалення, 

телефонний зв'язок , потрібний частковий ремонт приміщень та 

зовнішніх стін; 1986 р. ввод в експлуатацію 

980,0 ( 260,8 - 

приміщення 

будівлі; 690,7- 

підвальні 

приміщення 

будівлі; 28,5 - 

частина 

гаражу)

48 ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Запорізька область, м. 

Запоріжжя, вул. Грязнова,65
(061)7879454 Будівля пожежного депо 

Запорізька область, смт. 

Нововасилівка, вул. Кооперативна, 38

Розміщення органу 

місцевого 

самоврядування 

(МПО)

Нежитлова одноповерхова будівля 226,61
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49 ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Запорізька область, м. 

Запоріжжя, вул. Грязнова,66
(061)7879454 Будівля пожежного депо 

Запорізька область, смт Комиш-Зоря, 

вул. Польова, 29

Розміщення органу 

місцевого 

самоврядування 

(МПО)

Нежитлова одноповерхова будівля 224,80

50 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж-майстерня м.Запоріжжя, вул. Українська,50

складське 

приміщення
капітальне приміщення з цегли з освітленням 209,00

51 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

52 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

53 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

54 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

55 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

56 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

57 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

58 ДП "Запорізький інститут землеустрою"
м.Запоріжжя, вул. 

Українська,50
(612) 62-31-02 гараж металевий м.Запоріжжя, вул. Українська,50 гараж без освітлення та опалення 22,75

59 Бердянська ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій обл.
Запорізька обл., м. 

Бердянськ, пр. Праці, 20
(06153) 4-70-43  нежитлові приміщення

Запорізька обл., м.Бердянськ, пр. 

Праці, 20

підприємство 

харчування

Частина приміщень першого поверху чотириповерхової будівлі, 

внутрішньобудинкові системи:водопостачання, каналізація, 

електропостачання, індивідуальне опалення

31,20

60 Запорізьке обласне управління водних ресурсів
69095, м.Запоріжжя, 

проспект Леніна, 105
(06120) 62-41-94

нежитлові приміщення 

адміністративної будівлі

Запорізька обл., м.Запоріжжя, 

Жовтневий р-н, проспект Леніна, 105

Для розміщення 

офісних приміщень

Нежитлові кімнати задовільного стану розташовані в центрі міста в 

пятиповерховій адміністративній будівлі
291,20

61
Вільнянське міжрайонне управління водного 

господарства

70030, Запорізька обл., 

Вільнянський район, 

с.Михайлівка, вул. Шкільна, 

5

(06143) 93-4-68

нежитлові приміщення 

контори експлуатаційної 

дільниці № 2

Запорізька обл., Вільнянський район, 

с.Петромихайлівка, вул. Матросова, 

86

Для розміщення 

офісних приміщень

Нежитлові приміщення будівлі контори задовільного стану без 

опалення 
186,60

62
Якимівське міжрайонне управління водного 

господарства

72503, Запорізька обл., 

смт.Якимівка, вул. Леніна, 

66

(06131) 9-19-74 виробнича дільниця
Запорізька обл., Якимівський р-н, 

с.Охримівка, вул.Леніна, 9/1
Для виробнич цілей

Будівля ремонтно-механічної майстерні площею 290,28 м.кв. Ангар 

металевий площею 284,76 м.кв.
575,06

63

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-53

Склад ЦО (складається з 2-х 

одиниць: будівля складу; 

паркан цегляний №1)

Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. 

Кірове, вул Радянська, 35-а

складське 

приміщення
цегляна одноповерхова споруда 1336,20

64

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-54

Склад ЦО (складається з 3-х 

одиниць: будівля складу; 

пожежний резервуар І; 

пожерний резервуар ІІ)

Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. 

Кірове, вул Радянська, 35-а

складське 

приміщення
залізобетонна одноповерхова споруда 1868,40

65

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-55 Прохідна

Запорізька обл., Оріхівський р-н, с. 

Кірове, вул Радянська, 35-а

охоронне 

приміщення
цегляна одноповерхова споруда 17,50

66

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-53 гараж для автобуса

Запорізька обл., м. Токмак, вул. К. 

Лібкнехта, 82

для розміщення 

гаражу 
шлакоблочна одноповерхова споруда 44,80

67

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-53

Склад ЦО (складається з 4-х 

одиниць: будівля складу; 

паркан №1; ворота №2; 

замощення І)

Запорізька обл., Вільнянський р-н, 

с.М-Лукашеве, вул. Дальня, 9-а

складське 

приміщення
цегляна одноповерхова споруда 1372,10

68

Департаментз питань цивільного захисту 

населення Запорізької обласної 

державноїадміністрації

69035, м. Запоріжжя,пр. 

Леніна, 180-а
(0612) 36-11-53

Склад ЦО (складається з 6-

ти одиниць: будівля складу з 

ганком; вбиральня; склад; 

ворота №1; паркан №2; 

пожежний водойом №3)

Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. 

Гнаровське, вул.Автомобільна, 20

складське 

приміщення
цегляні одноповерхові споруди 853,80
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69 Бердянськарайонна державна адміністрація**
м. Бердянськ,пр. Перемоги, 

3
(06153) 3-56-61

майно колишнього 

Акціонерного комерційного 

агропромислового банку 

«Україна»

Бердянський р-н,с. Осипенко,вул. 

Маріупольське шосе, 25

Будівля для контор 

та адміністративних 

цілей

до складу обєкта входять:1-поверхова окремо розташована будівля в 

центрі с. Осипенко,  гараж, колодязь, паркан, вбиральня, ворота, 

ганок, вимощення.  Опалення, водопостачання, телефонний зв’язок, 

устаткування відсутні, будівля потребує капітального ремонту.

230,30

70
Управління фінансів Приазовської районної 

державної адміністрації

смт. Приазовське, вул. 

Леніна, 31
(06133) 2-25-08 адмінбудівля смт. Приазовське, вул. Леніна, 36

для розміщення 

офісних приміщень

1-поверхова адмінбудівля має 2 коридори та 11 кімнат, огороджена 

парканом, електропостачання наявне, опалення, водовідведення 

відсутнє, телефонний зв’язок можливий, потребує капітального 

ремонту

160,36

71

Запорізька філія Держаного науково-дослідний 

та проектно-вишукувального інституту 

«НДІпроектреконструкція»

м. Запоріжжя, вул. 

Перемоги, 129-а

(0612) 62-32-12, 24-

65-60
Офісні приміщення

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 129-а, 

вул Антенна, 10
Офісні приміщення

 освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення, потребує 

капітального ремонту
1176,60

72

Запорізька філія Держаного науково-дослідний 

та проектно-вишукувального інституту 

«НДІпроектреконструкція»

м.Мелітополь, вул. 

Гоголя,136а

(0612) 62-32-12, 24-

65-60
Офісні приміщення м.Мелітополь, вул. Гоголя,136а Офісні приміщення

 освітлення, опалення, водопостачання, водовідведення, потребує 

капітального ремонту
359,30

73
УПФУ в Михайлівському районі Запрізької 

області

Запорізька обл. смт 

Михайлівка, вул. 

Радянська,2а

(06132)21670 Пятиповерхова адмінбудівля
Запорізька обл. смт Михайлівка, вул. 

Радянська,2а

офісні приміщення, 

торгівельний заклад

Приміщення в пятиповерховій адмінбудівля, потребує поточного 

ремонту
58,52

74
Запорізький національний технічний 

університет

м. Запоріжжя, вул. 

Жуковського,64
(06153)4-71-04

Частина нежитлового 

приміщення будівлі 

гуртожитку, частина 

нежитлового приміщення 

столової "Юність"

м. Запоріжжя, вул. Жуковського,64
Розміщення буфету, 

розміщення офісу
гуртожиток  з окремим виходом 1146,10

75 Запорізька державна інженерна академія
69006 Запоріжжя,пр. 

Леніна,226
061-227-12-82 9

69017 о. Хортиця вул. 

Садівництва=Хортиця,1-в

харчування 

відпочиваючих
будівля їдальні на 180 місць 464,80

76 Запорізька державна інженерна академія
69006 запоріжжя,          пр. 

Леніна,226
061-227-12-82 9

Запорізька обл. Якимівський р-н смт. 

Кирилівка,вул. Коса Пересип

відпочинок та 

оздоровлення в 

літній період

3-х поверхова капітальна цеглова будівля 2,00

77 Запорізький авіаційний коледж ім.О.Г.Івченка
69068, м.Запоріжжя, 

вул.Іванова, 97-Б
612653333 гуртожиток коледжу 69071, м.Запоріжжя, вул. Чарівна, 50

вільні нежитлові 

приміщення
кімнати: світло, централізоване опалення 1219,03

78
Бердянський економіко-гуманітарний коледж 

Бердянського ДПУ

м. Бердянськ,           вул.12 

грудня-13/2
06153-3-62-80 навчальний корпус

м. Бердянськ,вул.12 грудня-13/2                            

та вул Фрунзе- Пушкіна- 3/2

Торгова зала 

(продовольчі та 

непродовольчі 

товари), офісні 

приміщення

потребує поточного ремонту 1062,50

79 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 замощення на ЦПП м. Запоріжжя, вул. Білогірська, 49

стоянка для 

автомобілів, 

автозаправна станція

частина асфальтобетонного замощення на території ЦПП (автобаза) 350,00

80 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля виробничого 

корпусу
м. Запоріжжя, вул. Білогірська, 49

майстерня, офіс, 

виробниче 

приміщення, склад

приміщення одноповерхової будівлі, наявність електропостачання, 

водопостачання+санвузол загального користування, опалення 

відсутнє; технічний стан задовільний

127,80

81 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля виробничого 

корпусу
м. Запоріжжя, вул. Білогірська, 49

майстерня, офіс, 

виробниче 

приміщення, склад

приміщення одноповерхової будівлі, наявність електропостачання, 

водопостачання+санвузол загального користування, опалення 

відсутнє; технічний стан задовільний

64,90

82 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля виробничого 

корпусу
м. Запоріжжя, вул. Білогірська, 49

майстерня, офіс, 

виробниче 

приміщення, склад

приміщення одноповерхової будівлі, наявність електропостачання, 

водопостачання+санвузол загального користування, опалення 

відсутнє; технічний стан задовільний

76,70

83 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 склад м. Запоріжжя, вул. Білогірська, 49

склад, виробниче 

приміщення

приміщення складу, наявність електропостачання; 

опалення+водопостачання відсутнє, технічний стан - задовільний
453,60

84 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля бази "Союздруку" м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42-а офіс, склад

трьохповерхова будівля+підвал, наявність електропостачання 

(відключено), водовідведення (відключено), опалення (відключено), 

телефонного зв'язку (відключено); потребує капітального ремонту

2008,90

85 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж на 2 бокси м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42-а склад, гараж

опалення, електропостачання, водовідведення – відсутнє; технічний 

стан – задовідьний
100,00

86 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж на 5 боксів м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42-а склад, гараж

опалення, електропостачання, водовідведення – відсутнє; технічний 

стан – задовідьний
290,60
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87 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Запоріжжя 

125
м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 12

офіс, склад, 

виробниче 

приміщення, 

магазин, тощо

одноповерхова будівля, опалення, електропостачання, 

водопостачання – відключено; потребує поточного ремонту
380,20

88 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 замощення на ЦОП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б

торгова площа 

(торговельний кіоск, 

палатка)

частина замощення під будівлею ВПП, технічний стан - задовільний 114,70

89 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ПЗП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

приміщення цокольного поверху трьохповерхової будівлі, наявність 

опалення, електропостачання, водопостачання; технічний стан - 

задовільний

109,20

90 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ПЗП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

цокольний поверх трьохповерхової будівлі, наявність опалення, 

електропостачання; технічний стан – нормальний; потрібно 

облаштувати окремий вхід

35,60

91 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ПЗП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

цокольний поверх трьохповерхової будівлі, наявність опалення, 

електропостачання; технічний стан – задовільний
69,20

92 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ПЗП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

цокольний поверх трьохповерхової будівлі, наявність опалення, 

електропостачання; технічний стан – задовільний
21,90

93 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б склад

підвал двохповерхової будівлі; загальний вхід; опалення відсутнє; 

наявність електропостачання; технічний стан задовільний
42,50

94 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б склад

І поверх двохповерхової будівлі, опалення - відсутнє, 

електропостачання, водопостачання - відключено; технічний стан – 

задовільний

60,00

95 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б склад

І поверх двохповерхової будівлі, опалення - відсутнє, 

електропостачання, водопостачання - відключено; технічний стан – 

задовільний

79,20

96 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

28,70

97 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

24,80

98 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

17,70

99 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

29,40

100 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

30,35

101 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

18,45

102 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

22,45

103 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

16,30

104 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

24,00

105 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП м. Запоріжжя, пр. Леніна, 6-Б офіс, склад, тощо

ІІ поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід, опалення, 

водопостачання, електропостачання - відсутнє; технічний стан – 

задовільний

15,50

106 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Запоріжжя 

121
м. Запоріжжя вул. Товариська, 58 офіс, магазин

перший поверх в дев'ятиповерховому будинку, спільний вхід, 

наявність опалення, водопостачання, електропостачання, технічний 

стан - задовільний

86,50
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107 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Запоріжжя 

121
м. Запоріжжя вул. Товариська, 58 офіс, магазин

перший поверх в дев'ятиповерховому будинку, спільний вхід, 

наявність опалення, водопостачання, електропостачання, технічний 

стан - задовільний

39,45

108 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Запоріжжя 

123

м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 

5
офіс, склад, тощо

одноповерхова будівля, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення, технічний стан - нормальний
78,60

109 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Запоріжжя 

123

м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 

5
офіс, склад, тощо

одноповерхова будівля, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення, потребує поточного ремонту
24,30

110 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Кушугум

Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. 

Кушугум, вул. Тельмана, 24
склад

приміщення одноповерхової будівлі, загальний вхід, наявність 

електропостачання; водопостачання, опалення відсутнє, потребує 

капітального ремонту

12,30

111 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Миколай-Поле

Запорізька обл., Запорізький р-н, с. 

Миколай-Поле, вул. Центральна, 97
склад

приміщення одноповерхової будівлі, загальний вхід, наявність 

електропостачання,опалення, водопостачання – відсутнє, технічний 

стан - задовільний

46,00

112 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Вільнянського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. 

Бочарова, 16
офіс, магазин, тощо

І поверх трьохповерхової будівлі, загальний вхід, наявність 

опалення, водопостачання, електропостачання, технічний стан - 

задовільний

22,00

113 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Вільнянського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. 

Бочарова, 16
офіс, магазин, тощо

І поверх трьохповерхової будівлі, загальний вхід, наявність 

опалення, водопостачання, електропостачання, технічний стан - 

задовільний

10,70

114 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Михайлівка

Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. 

Михайлівка, вул. Слободчикова, 9

офіс, магазин, 

перукарня

І поверх двохповерхової будівлі, загальний вхід; опалення - відсутнє, 

наявність електропостачання, водопостачання; технічний стан 

задовільний

36,00

115 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приморського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Приморськ, вул. 

Кірова, 80
офіс, магазин, тощо

І поверх трьохповерхової будівлі, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення; технічний стан - задовільний
73,80

116 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПП

Запорізька обл., Михайлівський р-н, 

смт. Пришиб, вул. Леніна, 10
офіс, склад

одноповерхова будівля, наявність електропостачання, опалення, 

технічний стан - задовільний
45,38

117 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Тимошівка

Запорізька обл., Михайлівський р-н, с. 

Тимошівка, вул. Радянська, 40

офіс, склад, магазин, 

тощо

одноповерхова будівля, наявність електропостачання, опалення; 

потребує капітального ремонту
147,15

118 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Енергодарського 

ВуПЗ

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Комсомольська, 67

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, наявність електропостачання, водопостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
136,10

119 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Михайлівського 

ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Михайлівка, вул. 

Пушкіна, 106-а

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, наявність електропостачання, опалення; технічний стан - 

задовільний
93,00

120 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж

Запорізька обл., смт. Михайлівка, вул. 

Пушкіна, 106-а
склад, гараж

наявність електропостачання, водопостачання, опалення - відсутнє, 

технічний стан - задовільний
57,30

121 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Кам'янсько-

Дніпровського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення; технічний стан - задовільний
79,20

122 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Кам'янсько-

Дніпровського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення; технічний стан - задовільний
59,80

123 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Кам'янсько-

Дніпровського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення; технічний стан - задовільний
17,90

124 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Кам'янсько-

Дніпровського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1

офіс, склад, магазин, 

тощо

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, 

водопостачання, опалення; технічний стан - задовільний
22,00

125 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Кам'янсько-

Дніпровського ВуПЗ

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність - електропостачання, 

водопостачання, опалення, технічний стан - задовільний
19,00

126 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж

Запорізька обл., м. Кам'янсько-

Дніпровська, вул. Леніна, 1
склад

наявність електропостачання; водопостачання, опалення - відсутнє, 

технічний стан - задовільний
32,30

127 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Веселівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Веселе, вул. 

Пушкіна, 29

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

І поверх, наявність електропостачання, водопостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
69,00

128 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Веселівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Веселе, вул. 

Пушкіна, 29

офіс, магазин, 

торгова площа, тощо

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
20,00

129 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
гараж, склад

наявність електропостачання; водопостачання, опалення - відсутнє, 

технічний стан - задовільний
59,83

130 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 гараж

Запорізька обл., смт. Якимівка, вул. 

Леніна, 54
гараж, склад

наявність електропостачання; водопостачання, опалення - відсутнє, 

технічний стан - задовільний
41,10

131 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля МВПЗ Мелітополь 

12

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 

Свердлова, 14
офіс, магазин, тощо

І поверх, наявність електропостачання, водопостачання, опалення; 

будівля потребує капітального ремонту
133,00
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132 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Новоспаське

Запорізька обл., Приазовський р-н, с. 

Новоспаське, пров. Центральний, 9
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання; необхідно виконати ремонт даху
21,10

133 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Олександрівка

Запорізька обл., Приазовський р-н, с. 

Олександрівка, вул. Леніна, 98
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання; необхідно провести заміну вікон
17,98

134 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
8,74

135 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
13,07

136 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
83,80

137 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
13,41

138 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
6,00

139 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
7,09

140 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
11,52

141 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Приазовського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Приазовське, 

вул. Горького, 97
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
8,56

142 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Гуляйпільського 

ВуПЗ

Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. 

Шевченка, 16
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення - 

відсутнє; технічний стан - задовільний
84,60

143 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Куйбишевського 

ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Куйбишево, вул. 

Леніна, 43
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
12,60

144 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Куйбишевського 

ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Куйбишево, вул. 

Леніна, 43
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
13,60

145 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Куйбишевського 

ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Куйбишево, вул. 

Леніна, 43
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
13,60

146 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля Куйбишевського 

ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Куйбишево, вул. 

Леніна, 43
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
13,20

147 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля МВПЗ Пологи 7

Запорізька обл., м. Пологи, вул. Карла 

Маркса, 332
офіс

І поверх, наявність електропостачання, опалення; технічний стан - 

задовільний
15,30

148 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля МВПЗ Пологи 7

Запорізька обл., м. Пологи, вул. Карла 

Маркса, 332
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
188,00

149 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Жовтневе

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. 

Жовтневе, вул. Антипенка, 69
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання, опалення; технічний стан - задовільний
32,20

150 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Молочанськ

Запорізька обл., Токмацький р-н, м. 

Молочанськ, вул. Педенко, 31
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання, водопостачання, опалення, технічний стан - 

задовільний

40,00

151 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Остриківка

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. 

Остриківка, вул. Жовтнева, 78
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання, опалення; технічний стан - задовільний
16,70

152 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля ВПЗ Запоріжжя

Запорізька обл., Токмацький р-н, с. 

Запоріжжя, вул. 50 років Жовтня, 22
офіс, магазин, тощо

одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання, опалення; технічний стан - задовільний
38,50

153 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Токмацького ВуПЗ

Запорізька обл., м. Токмак, вул. 

Шевченка, 10

офіс, магазин, банк, 

тощо

І поверх трьохповерхової будівлі, окремий вхід, наявність 

електропостачання, водопостачання, опалення, технічний стан - 

задовільний

235,50

154 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072

будівля ВПЗ Верхній Токмак 

Перший

Запорізька обл., Чернігівський р-н, 

смт. Верхній Токмак Перший, вул. 

Привокзальна, 4

офіс, магазин, тощо
одноповерхова будівля, загальний вхід, наявність 

електропостачання, опалення; технічний стан - задовільний
36,60

155 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Чернігівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. 

Леніна, 448
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
39,60

156 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Чернігівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. 

Леніна, 448
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
15,00

157 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Чернігівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. 

Леніна, 448
офіс

І поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
8,90

158 Запорізька дирекція УДППЗ "Укрпошта"
69005, м.Запоріжжя, 

пр.Леніна, 133
0612332072 будівля Чернігівського ВуПЗ

Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. 

Леніна, 448
офіс

ІІ поверх, загальний вхід, наявність електропостачання, опалення; 

технічний стан - задовільний
19,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9

159

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця" 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

Частина центрального залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г банкомат

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

2,00

160

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця" 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

Частина центрального залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г банкомат

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

2,00

161

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця"  

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

частина південного залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1 (каси)

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г пункт обміну валют

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

3,10

162

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця"  , 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

частина південного залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1 (каси)

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г екскурсіоне бюро

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

3,20

163

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця"  , 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

частина південного залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1 (каси)

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г торгова площа

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

3,10

164

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця"  , 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96

частина південного залу 

очікування будівлі вокзалу 

Запоріжжя-1 (каси)

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г торгова площа

 Трехповерховбудівля, стіни з цегли оштукатурені, міжповерхове 

перекриття- залізобетонні плити; підлога бетонна, покриття-

керамічна плитка; двері металопластикові та металеві. Стан 

задовільний, опалення, електропостачання наявні, водопостачання, 

водовідведення відсутне.

2,60

165

Відокремлений структурний підрозділ "Вокзал 

Запоріжжя-1"  Державного підприємства  

"Придніпровська залізниця"  , 

м. Запоріжжя, пр. Леніна,6Г 061-720-15-96
пиріжкова-пивбар літ Б, 

склад літ В, склад літ Г 
м. Запоріжжя, пр. Леніна 4А складскі приміщення

 Будинок цегляний, стіни - цегляні, оштукатурені і побілені, 

мііжповерхові перекриття - дерев'яне с підшивкою дошками, 

кількість приміщень-21 од. Опалення, електропостачання, 

водопостачання та водовідведення відсутні.   Стан задовільний, 

потребує космітичного ремонту.

389,00

166

Відокремлений структурний підрозділ " 

Запорізьке будівельно-монтажне 

експлуатаційне управління " Державного 

підприємства  "Придніпровська залізниця"  

69068 м. Запоріжжя, вул. 

Кругова, 80-А.
061 720 30 21

Вбудоване приміщення 

обіднього залу будівлі 

залізничного вокзалу ст. 

Пологи

Запорізька обл. м. Пологи,  вул. 

Привокзальна,5А.

розміщення 

торгівельного 

об'єкту

2-поверхова  будівля (фундамент - бетон, стіни - шлакоблок, 

покрівля - толь та асбест ,  перекриття - з/б, підлога - бетон); висота 

приміщень - 5,5 м;  комунікації: електрика, водопосточання, 

каналізація, опалення. стан задовільний

297,70

167

Відокремлений структурний підрозділ " 

Запорізьке будівельно-монтажне 

експлуатаційне управління " Державного 

підприємства  "Придніпровська залізниця"  

69068 м. Запоріжжя, вул. 

Кругова, 80-А.
061 720 30 21

приміщення павільону 

пасажирського 40 км. ст. 

Енергодар, вул 

Комсомольська.

Запорізька обл.м. Енергодар, вул 

Комсомольська.

розміщення 

торгівельного 

об'єкту, 

розташування офісу

1-поверхова  будівля (фундамент - бетон, стіни - цегла, покрівля - 

толь,  перекриття - з/б, підлога - бетон); висота приміщень - 4,05 м;  

комунікації: електрика, водопосточання, каналізація, опалення. стан 

задовільний

119,10

168

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
06192 77-2-62                                            

Будівля насосна паливного 

мазуту 

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

1-поверхова цегляна будівля для розміщення обладнання перекачки 

палива; висота приміщень – 2,8 м. Технічний стан - потребує 

поточного ремонту, опалення, водопостачання, водовідведення - 

відсутні, електропостачання - наявне

57,30

169

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6193 77-2-62                                            

Будинок санітарно-

побутового корпусу

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

побутові 

приміщення

1-поверхова цегляна будівля; висота приміщень – 4,4 м. Технічний 

стан - потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

227,00

170

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6194 77-2-62                                            Будинок складу палива

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Льох для зберігання матеріалів; висота приміщень – 2 м. Технічний 

стан - потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

43,00

171

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6195 77-2-62                                            

Будівля адміністративно 

побутового корпусу

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

офісні та побутові 

приміщення

2-поверхова цегляна будівля. Технічний стан - потребує поточного 

ремонту, опалення, водопостачання, водовідведення - відсутні, 

електропостачання - наявне

845,50
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172

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6196 77-2-62                                            Будівля насосної №2

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

1-поверхова цегляна будівля для розміщення обладнання перекачки 

палива; висота приміщень – 5,1 м. Технічний стан - потребує 

поточного ремонту, опалення, водопостачання, водовідведення - 

відсутні, електропостачання - наявне

243,60

173

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6197 77-2-62                                            Будівля насосної №3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

1-поверхова цегляна будівля для розміщення обладнання перекачки 

палива; висота приміщень – 3,8 м. Технічний стан - потребує 

поточного ремонту, опалення, водопостачання, водовідведення - 

відсутні, електропостачання - наявне

43,50

174

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6198 77-2-62                                            Вбиральня

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А
вбиральна

Цегляний туалет з вигрібною ямою на 2 очка; висота приміщень – 

2,25м. Технічний стан - задовільний
3,10

175

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6199 77-2-62                                            Гараж на 10 боксів

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

 для розміщення 

виробничих 

приміщень

1-поверхова цегляна будівля; висота приміщень – 3,5 м. Технічний 

стан - потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

541,50

176

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6200 77-2-62                                            Гараж під трактор

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А
гараж

1-поверхова цегляна будівля; висота приміщень – 3,2 м. Технічний 

стан - потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

40,00

177

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6201 77-2-62                                            Будівля мастилороздавальної

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

1-поверхова будівля; висота приміщень –2,9 м. Технічний стан - 

потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

19,80

178

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6202 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

мастила 400 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

для збереження нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, 

водопостачання, опалення відсутні
53,38

179

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6203 77-2-62                                            Льох під цистерни

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Підвал-коридор для обслуговування десяти підземних ємностей 

об’ємом 50,8 м3 кожна, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

104,20

180

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6206 77-2-62                                            

Естакада  з двома 

цистернами

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Для забезпечення зливу-наливу нафтопродуктів. Основа для двох 

цистерн; висота – 3,5 м,  загальний об'єм двох цистерн - 111,4 м3 (V 

= 50,4м3, довжина – 8,9м, d = 2,6м; V = 61,0м3, довжина – 10,3м, d = 

2,8м), стан задовільний, електро-, водопостачання, опалення відсутні

43,20

181

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6207 77-2-62                                            

Парк резервуарний 

топочного мазуту 4 од. по  

5000 м3; 12 од. по 50.80 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Споруди для зберігання мазуту; місткість – 20609,6 м3, стан 

задовільний, електро-, водопостачання, опалення відсутні
1890,40

182

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6208 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

палива 5000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

329,60

183

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6209 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

палива 5000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

330,60

184

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6210 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

палива 5000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

331,60

185

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6211 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

палива 5000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

332,60
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186

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6212 77-2-62                                            

Резервуари: диз.палива 50.8 

м3 - 2 од.; диз.мастила 50.8 

м3 - 3 од., бензину 50.8 м3 - 

3 од., диз.мастила тип 25

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

9 металевих  резервуарів для збереження нафтопродуктів, м, стан 

задовільний, електро-, водопостачання, опалення відсутні
234,00

187

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6213 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

мастила тип 25 - 25 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

26,00

188

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6214 77-2-62                                            

Резервуар топочного мазуту 

3000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

273,19

189

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6215 77-2-62                                            

Резервуар топочного мазута 

3000 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

273,19

190

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6216 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

мастила 400 м3

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металевий горизонтальний резервуар для збереження 

нафтопродуктів, стан задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

53,38

191

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6217 77-2-62                                            

Естакада зливна з двома 

пристроями нижнього зливу-

наливу УСН-150

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Залізобетонна естакада для забезпечення зливу-наливу 

нафтопродуктів; довжина – 69,6 м, ширина - 2,2 стан задовільний, 

електро-, водопостачання, опалення відсутні

153,12

192

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6218 77-2-62                                            

Естакада зливна диз. 

мастила та диз. палива 

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

для розміщення 

складів 

нафтопродуктів

Металева естакада для забезпечення зливу-наливу нафтопродуктів; 

довжина –  69,5 м, ширина - 2,2м стан задовільний, електро-, 

водопостачання, опалення відсутні

152,90

193

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6219 77-2-62                                            

Мережа електроосвітлення з 

щоглами 5 од. 

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А
для освітлювання

Освітлювальний периметр – 1400 м, 14 світильників по 500Вт, стан 

задовільний, електро-, водопостачання, опалення відсутні
—

194

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6220 77-2-62                                            

Пожежний підземний 

резервуар на 250 м3 - 2 од.

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

Пожежний 

підземний резервуар 

Два металевих резервуара об'ємом 250 м3 кожний для забезпечення 

протипожежних  заходів, стан задовільний, електро-, 

водопостачання, опалення відсутні

166,00

195

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6221 77-2-62                                            

Пожежний підземний 

резервуар на 200 м3 

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А

Пожежний 

підземний резервуар

 Залізобетонний резервуар об'ємом 200 м3  для забезпечення 

протипожежних  заходів, стан задовільний, електро-, 

водопостачання, опалення відсутні

70,00

196

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6222 77-2-62                                            

Забор огорожа з металевими 

воротами 

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А
огорожа

Залізобетонна огорожа, висота 2 м, фундамент бетон.  Ворота 

металеві. Технічний стан - задовільнийє. Всього 1038 пог. М
—

197

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6223 77-2-62                                            Освітлення охоронне

Запорізька обл., м. Токмак, вул. Щави, 

1А
для освітлювання

Освітлювальний периметр – 600 м, 5 світильників по 750Вт, стан 

задовільний
—

198

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6224 77-2-62                                            

Будівля побутових 

приміщень 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для розміщення 

побутових 

приміщень 

1-поверхова будівля з бетонними стінами для розміщення персоналу, 

висота приміщень – 3 м. Технічний стан - потребує поточного 

ремонту, опалення - відсутнє, водопостачання, водовідведення,  

електропостачання - наявне

70,50

199

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6225 77-2-62                                            Будівля складу сухого піску

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

 для розміщення 

складських та 

виробничих 

приміщень

1-поверхова будівля для зберігання матеріалів, висота приміщень – 

4,2 м. Технічний стан - потребує поточного ремонту, опалення, 

водопостачання, водовідведення - відсутні, електропостачання - 

наявне

117,00
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200

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6226 77-2-62                                            Будівля насосної 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

 для розміщення 

виробничих 

приміщень

1-поверхова будівля з бетонними стінами для розміщення 

обладнання перекачки палива; висота приміщень – 4,2м. Технічний 

стан - потребує поточного ремонту, опалення, водопостачання, 

водовідведення - відсутні, електропостачання - наявне

71,40

201

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6227 77-2-62                                            Бак витискний ст. Енергодар  

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

Подача піску в 

піскороздавальний 

бункер

Металева ємність об'ємом 0, 6 м3, тиск 8 атмосфер, стан задовільний, 

електро-, водопостачання, опалення відсутні
—

202

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6228 77-2-62                                            

Резервуар для мастила ст. 

Енергодар

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для збереження 

нафтопродуктів

металеві цилиндрічні резервуари об'ємом  50 м3, стан задовільний, 

електро-, водопостачання, опалення відсутні
26,00

203

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6229 77-2-62                                            

Резервуар для дизельного 

мастила 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для збереження 

нафтопродуктів

металеві цилиндрічні резервуари об'ємом  50 м3, стан задовільний, 

електро-, водопостачання, опалення відсутні
26,00

204

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6230 77-2-62                                            Огорожа

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112
огорожа

Матеріал огорожі: залізобетонні плити забору L=364,51м, цегла - 

L=6,2м. Ворота металеві -1 шт, ворота металеві з хвірткою - 1 шт. 

Технічний стан - задовільний. Всього - 370,7 пог.м

—

205

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6231 77-2-62                                            Канава оглядова

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для проведення тех  

огляду та ремонту 

локомотивів

Залізобетонна канава , довжина 40,9м Технічний стан - задовільний, 

електро-, водопостачання, опалення відсутні
61,40

206

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь, вул. Лінійна, 1
6232 77-2-62                                            

Бункер піскороздавальний 

ст. Енергодар 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для самостійного 

екіпірування 

локомотивів піском

металева ємність об'ємом 3 м , яка розташована на опорі на висоті 10 

м. Технічний стан - задовільний  , електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

—

207

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6233 77-2-62                                            

Бункер піскороздавальний 

ст. Енергодар 

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для самостійного 

екіпірування 

локомотивів піском

металева ємність об'ємом 3 м , яка розташована на опорі на висоті 10 

м. Технічний стан - задовільний, електро-, водопостачання, опалення 

відсутні

—

208

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл.,  м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6234 77-2-62                                            

Під"їздна залізнична колія  

Енергодар

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

 для підїзду на 

позицію 

екіпірування 

локомотивів   

дизильним паливом 

лічільник 

Рейки Р-50, Р-65, протяжність 379,0 м, шпали залізобетонні, щебінь —

209

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольське локомотивне депо" 

Державного підприємства "Придніпровська 

залізниця"

75304, Запорізька обл., м. 

Мелітополь,   вул. Лінійна, 1
6235 77-2-62                                            

Пристрій 

паливороздавальний, 

комплект 4 од.  

Запорізька обл., м. Енергодар, вул. 

Промислова, 112

для збереження 

нафтопродуктів

4 резервуара для збереження нафтопродуктів, загальний об’єм - 200 

м3. Технічний стан - задовільний, електро-, водопостачання, 

опалення відсутні

104,00

210
ДЗ "Вузлова лікарня ст. Пологи ДП 

"Придніпровська залізниця" 
м. Пологи вул. Жовтнева,5 

(06165) 22-27, 23-

65

 нежитлове приміщення, 

частина приміщення 

розташованого на першому 

поверсі госпітального 

корпусу  

м. Пологи вул. Жовтнева,5 

для розміщення 

об'єктів охорони 

здоров'я та 

реабілітації хворих

на першому поверсі двоповерхової будівлі лікарні, стан задовільний, 

в наявності індивідуальне опалення, водопостачання, 

водовідведення, телефонний зв'язок, потребує поточного ремонту

533,00

211 УДП «Укрінтер-автосервіс»

Київська обл., 

Вишгородський р-н, с. 

новосілки. Вул. Київська. 50

524-54-32
Нежитлова  будівля   

автошколи
м.Запоріжжя віл.Музична 2-А

Нежитлова будівля   

автошколи

Нежитлове приміщення №47 розташоване на 3 поверсі автошколи, 

будівля з центр. опаленням має водовідведення та 

електропостачання.

9,00

212 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №1,2,3 

Корпусу «Д»

69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
офіс

Кімната на 1 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
175,40

213 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №222 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 2 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
108,00

214 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №334 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 3 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
36,00
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215 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №308 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 3 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
18,00

216 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №401 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
18,00

217 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №405 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
36,00

218 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
м.Запоріжжя, вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №425 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
25,00

219 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №426 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
18,00

220 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №429 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
36,00

221 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №430 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
36,00

222 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №417 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
54,00

223 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №419 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 4 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
54,00

224 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №519 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 5 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
54,00

225 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №520 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 5 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
48,00

226 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №530 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 5 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
18,00

227 Державне підприємство «УкрНДІспецсталь»
69005, м.Запоріжжя, Вул. 

Патріотична,74А
(612)336060

Вбудована кімната №535 

інженерно-лабораторного 

корпусу «А»

м.Запоріжжя, вул. Патріотична,74А офіс
Кімната на 5 поверсі, підключене електропостачання, телефонний 

зв'язок опалення відсутнє, потребує ремонту
18,00


