
Інформація 

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

і можуть бути передані в оренду іншим суб’єктам господарювання (станом на 01.01.2021) 

 

№ 

п/п 

Призначення приміщення 

(виробниче / складське / 

офісне) 

Адреса Площа, 

кв. м. 

Забезпечення електро-, 

тепло-, 

водопостачанням 

Вид (окремо 

розташоване/ 

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. Празька, 5 

304,2 приміщення потребують  

ремонту та підключення 

електро-, тепло-, 

водопостачання  

Окремо розташований 

5-ти поверховий 

будинок (знаходиться у 

дворі підприємства) 

 

2 роки 11 місяців 

2. Офісне приміщення -«- 304,0 приміщення потребують  

ремонту та підключення 

електро-, тепло-, 

водопостачання 

Окремо розташований 

5-ти поверховий 

будинок (знаходиться у 

дворі підприємства) 

 

2 роки 11 місяців 

3. Офісне приміщення -«- 149,9 Кімната 20,5 кв. м. 

потребує підключення 

теплопостачання; 

Кімнати 21,1 кв. м. та 

21,6 кв. м. (суміжні) 

потребують ремонту та 

підключення 

теплопостачання; 

кімнати: 24,2 та 20,0 

кв.м. (суміжні); 

42,5 кв.м. потребують 

ремонту 

4-ти поверховий 

будинок 

2 роки 11 місяців 



Дарницьке трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо КП «Київпастранс» 

(в.о. начальника Горейко Володимир Володимирович (044-573-33-54, 291-68-32) 

 

4. Диспетчерська станція 02093, м. Київ, 

вул. 

Бориспільська, 

19а 

28,9 приміщення потребують  

підключення електро-, 

тепло-, водопостачання 

та капітального ремонту 

Окремо розташована 

будівля 

обумовлюється 

договором оренди 

5. Контрольно-пропускний 

пункт 

02105, м. Київ, 

вул. П. Усенка, 6 

142,8 приміщення потребують  

підключення електро-, 

тепло-, водопостачання 

 

Окремо розташована 

будівля 

-«- 

6. Адміністративно-побутовий 

корпус 

 

-«- 
 

728,0 так Вбудоване 

(частина 1, 2 поверхів)  

-«- 

7. Цех РПС 

(ремонт рухомого складу) 

02105, м. Київ, 

вул. П. Усенка, 

7/9 

1677,0 приміщення потребують  

підключення тепло-, 

водопостачання та 

капітального ремонту 

вбудоване -«- 

8. Склад матеріалів -«- 134,6 приміщення потребують  

підключення електро-, 

тепло-, водопостачання 
 

вбудоване -«- 

9. Шорна майстерня -«- 62,0 приміщення потребують  

підключення тепло-, 

водопостачання  
 

Окремо розташована 

будівля 

-«- 

10. Цех-профілакторій -«- 2687,2 приміщення потребують  

підключення електро-, 

тепло-, водопостачання 
 

вбудоване -«- 

11. Диспетчерська станція 02125, м. Київ, 

вул. Сулеймана 

Стальського, 13 

22,4 так Окремо розташована 

будівля 

-«- 

 

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




