
Інформація щодо вільних нежитлових приміщень, які перебувають на балансі промислових підприємств, установ                                            

і можуть бути передані в оренду іншим суб’єктам господарювання (станом на 01.06.2017) 
 

№ 

п/п 

Призначення приміщення 

(виробниче / складське / 

офісне) 

Адреса Площа, 

кв. м. 

Забезпечення електро-, 

тепло-, 

водопостачанням 

Вид 

(окреморозташоване/ 

вбудоване) 

Можливий 

строк оренди 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приватне акціонерне товариство «Фанери та плити»  

(генеральний директор Горбатюк Палладій Миколайович (044-559-13-58) 

 Офісне приміщення 02160, м. Київ, 

вул. Фанерна, 1, 

вул. Російська 

25,0 так будівля з окремим 

входом 

договірний  

 Офісне приміщення -«- 46,5 так вбудоване договірний  

 Офісне приміщення -«- 12,0 так вбудоване договірний  

 Офісне приміщення -«- 93,0 так вбудоване, напівпідвал договірний  

 Складське приміщення -«- 458,0 без централізованого 

опалення 

окреморозташований 

ангарний склад 

договірний  

Товариство з обмеженою відповідальністю Київський механічний завод «Магістраль» ім.П.П.Шульгіна  

(директор Курченко Микола Олександрович (044-559-98-11) 

1. Складське приміщення 02160, м. Київ, 

вул. Каунаська, 3 

300,0 без централізованого 

опалення 

- 1 рік  

Київське учбово-виробниче підприємства №4 Українського товариства сліпих 

(директор Хіміченко Віталій Борисович (050-357-04-92) 

1. Виробниче, офісне 

приміщення 

02160, м. Київ, 

вул. Фанерна, 4 

214,0 так  4 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

від півроку 

та більше 

 

2. Виробниче, офісне 

приміщення 

-«- 54,0 так 4 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

від півроку 

та більше 

 

3. Виробниче, офісне 

приміщення 

-«- 54,0 так 4 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

від півроку 

та більше 

 

4. Виробниче приміщення -«- 90,0 так 3 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

від півроку 

та більше 

 



Інститут Хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України 

(директор Бровко Олександр Олександрович (044-559-13-94) 

1. Приміщення  № 9-10  в доп. 

корпусі,  виробниче,  для  

проведення  хімічних  робіт.  

Обладнано  витяжними  

шафами.   

02160, м. Київ, 

Харківське 

шосе, 48 

 

72,0 

так вбудоване Від  1  року,  

згідно  

Закону  

України  

"Про  

оренду 

державного  

майна" 

 

2. Приміщення  № 15  в допом. 

корпусі,  виробниче,  офісне. 

-«- 36,0 так вбудоване -«-  

3. Приміщення  № 16  в допом. 

корпусі,  виробниче,  офісне. 

-«- 17,5 так вбудоване -«-  

4. Приміщення  в  

компресорному  корпусі 

-«- 77,7 так вбудоване -«-  

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики ( тел./факс 044-292-31-01) 


