
                ПАТ «МОТОР-БАНК»  пропонує до продажу, оренди 

ОПИС ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ: 

Комплекс нежитлових будівель та споруд загальною, площею 989,5 м,2 що має окремі 
входи, огороджену територію, окремий в’їзд, знаходиться переважно в доброму стані,  а саме:  

 
1. Адміністративна будівля Літ. В, заг. пл. 51,8 кв.м. 

2. Адміністративна будівля Літ. Г, заг. пл. 51,5 кв.м. 

3. Кімната №1 Літ. М, заг. пл. 18,1 кв.м. 

4. Кімната №3 Літ. М, заг.пл. 16,3 кв.м. 

5. Адміністративна будівля Літ. Н, заг. пл. 27,2 кв.м. 

6. Адміністративна будівля Літ. О,заг. пл. 52,6 кв.м. 

7. Адміністративна будівля Літ. Ю-2, заг.пл. 273,2 кв.м 

8. Склад Літ. И, заг. пл. 66,0 кв.м. 

9. Битовка Літ. П, заг.пл. 98,4 кв.м 

10. Склад Літ. С, заг. пл. 72,0 кв.м. 

11. Склад Літ. Т, заг. пл.  97,6 кв.м. 

12. Склад Літ. У, заг.пл. 130,4 кв.м. 

13. Склад Літ. Х, заг. пл. 34,4 кв.м., 

яий знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), буд. 83а. 

Об'єкт розташований на земельній ділянці загальною площею 4554 кв.м., яка знаходиться 

в оренді та відносно якої встановлено земельний сервітут для обслуговування земельної ділянки 

з правом проходу, проїзду, прокладання та експлуатації інженерних комунікацій. 

Тел. 050-451-55- 40 Георгій 

Конструктивна характеристика будівель та споруд 

 

  

Найменування 

  Літ.   фундамен

т 

  

стіни 

  

перекриття 

  

покрівля 

  

    

плану 

          

                   

1 Адміністративна будівля  В  бут  шлакоблок  мет. балки  шифер  

2 Адміністративна будівля  Г  бут  шлакоблок  дерев. балки  шифер  

3 Склад  И 

бетоні 

блоки  шлакоблок  дерев. балки  шифер  

4 Кімната №1  М  бут  цегла  з/б плити  м’яка  

5 Кімната №2  М  бут  цегла  з/б плити  м’яка  

6 Адміністративна будівля  Н  бут  шлакоблок  з/б плити  залізо  



 7 Адміністративна будівля О бут цегла з/б плити залізо  

 8 Битовка П бут цегла з/б плити залізо  

 9 Склад С бетоний металеві мет. балки шифер  

 10 Склад Т бетоний шлакоблок дерев. балки шифер  

 11 Склад У бетоний металеві мет. рійки шифер  

 12 Склад Х бетоний залізо - шифер  

 13 Адміністративна будівля Ю-2 бетоний піноблоки з/б плити рулона  

 

 

З комунікацій є електрика (220В, 380В) водопровід, каналізація. опалення лектрокотел. 

Об'єкт нерухомості має ознаки фізичного зносу на рівні показника «добрий», деформацій 

немає, може функціонально використовуватися як офісні  і  складські приміщення.

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 





 


