
 

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

і можуть бути передані в оренду іншим суб’єктам господарювання (станом на 01.07.2018) 

 

№ 

п/п 

Призначення приміщення 

(виробниче / складське / 

офісне) 

Адреса Площа, 

кв. м. 

Забезпечення електро-, 

тепло-, 

водопостачанням 

Вид 

(окреморозташоване/ 

вбудоване) 

Можливий строк 

оренди 

1 2 3 4 5 6 7 

Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Еластик» 

(директор Яременко Всеволод Едуардович (044-292-51-23) 

 

1. Офісне приміщення 02090, м. Київ, 

вул. Празська, 5 

253,3 Приміщення 

потребують ремонту та 

підключення 

теплопостачання 

Окремо розташований 

5-ти поверховий 

будинок (знаходиться у 

дворі підприємства) 

2 роки 22 місяців 

2.       

 Офісне приміщення -«- 238,3 приміщення потребують 

ремонту та підключення 

теплопостачання 

Окремо розташований 

5-ти поверховий 

будинок (знаходиться у 

дворі підприємства) 

2 роки 22 місяців 

Київське учбово-виробниче підприємства №4 Українського товариства сліпих 

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

3. Офісне приміщення 02160, м. Київ, 

вул. Фанерна, 4 

53,0 так  4 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

більше одного 

року 

4. Офісне приміщення -«- 36,0 так 4 поверх 

адміністративно - 

виробничого корпусу 

більше одного 

року 

Державне підприємство Інститут відновлюваної енергетики Національної Академії Наук України 

(директор Кудря Степан Олександрович (044-559-23-63, 206-28-09) 

5. Виробниче/складське 

приміщення 

02094, Київ,  

вул. Гната 

Хоткевича, 20а 

94,4 так вбудоване 

(кімната №101) 

До 3х років з 

можливістю 

пролонгації 



1 2 3 4 5 6 7 

6. Виробниче/складське 

приміщення 

-«- 78,6 так вбудоване 

(кімната №117) 

До 3х років з 

можливістю 

пролонгації 

7. Виробниче/складське 

приміщення 

-«- 64,4 так вбудоване 

(кімната №122) 

До 3х років з 

можливістю 

пролонгації 

8. Складське/офісне 

приміщення 

-«- 37,8 так вбудоване 

(кімната №407) 

До 3х років з 

можливістю 

пролонгації 

9. Складське/офісне 

приміщення 

-«- 55,7 так вбудоване 

(кімната №412) 

До 3х років з 

можливістю 

пролонгації 

Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної Академії Наук України 

(директор Бровко Бровко Олександр Олександрович (044-559-13-94, 292-40-64) 

10. Лабораторна кімната № 24 02160, м. Київ, 

Харківське 

шосе, 48 

23,75 так вбудоване Згідно ЗУ "Про 

оренду" 

11. Лабораторна кімната № 133 -«- 25,25 так вбудоване -«- 

12. Лабораторна кімната № 227 -«- 24,61 так вбудоване -«- 

13. Лабораторні кімнати  

№ Д 09-Д 10 

-«- 73,43 приміщення 

потребують ремонту 

вентиляції 

вбудоване -«- 

14. Приміщення столової, 

кімнати 2-7 

-«- 180,00 так вбудоване -«- 

15. Приміщення № 1, 

павільйон № 4 

-«- 65,50 приміщення 

потребують  

підключення тепло-, 

водопостачання 

вбудоване -«- 

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




