Перелік об'єктів нерухомого майна, які тимчасово не використовуються в господарській діяльності та можуть розглядатися як потенційні об'єкти оренди (за станом на 01 квітня 2019)

Регіон

1
Київ

Київ

Київ

Найменування балансоутримувача,
код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
телефон

2
Інститут проблем реєстрації
інформації, 03771755, м.Київ,
вул.М.Шпака, 2, 454-21-51

Назва потенційного
об'єкта оренди

Адреса потенційного об'єкта оренди

Реєстровий номер майна, що
Потенційний
Площа
Характеристика
пропонується в цілому або
об'єкт оренди є потенційного потенційного об'єкта оренди
частина якого пропонується для
частиною
об'єкта
передачі в оренду (за даними
об'єкта
оренди
Єдиного реєстру об'єктів
державної
(кв.м.)
державної власності)
власності
(так)*

кімнати

4
м.Київ, вул.М.Шпака, 2

5
03771755.1.АААДЖЕ250

так

8
57 1-й поверх, корпус №3

виробниче приміщення

м.Київ, вул.М.Шпака, 2

03771755.1.АААДЖЕ250

так

240 1-й поверх, корпус №3

м.Київ,пр.Глушкова,40

05540149.1.АААДЖЕ986

так

кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
кімнати
корпус №4
корпус №8

м.Київ, пр.Глушкова, 40
м.Київ, пр.Глушкова, 40
м.Київ, пр.Глушкова, 40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ,пр.Глушкова,40
м.Київ, пр.Глушкова, 40
м.Київ, пр.Глушкова, 40

05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149,1.АААДЖЄ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ986
05540149.1.АААДЖЕ989
05540149.1.АААДЖЕ987

так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

кімнати №199-202

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №21-28

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус 1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімнати№4,5

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімнати №33-35

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімнати №25-28

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімнати №21-24

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус 1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

3

Інститут програмних систем,
05540149, м.Київ, пр.Глушкова,
40, 526-55-07

Інститут механіки
ім.С.П.Тимошенка, 05417070,
м.Київ, вул.Нестерова, 3, 456-9351
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6

7

19,70 6-й поверх

1-й поверх
1-й поверх
6-й поверх
7-й поверх
6-й поверх
6-й поверх
6-й поверх
7-й поверх
7-й поверх
7-й поверх
7-й поверх
7-й поверх
7-й поверх
Складські приміщення
Складські, виробничі
приміщення
33,40 кімнати на 4-му поверсі
лабораторного корпусу

29,50
9,70
17,70
20,50
19,80
19,70
31,30
20,60
6,84
20,10
23,90
36,30
9,40
46,20
164,80

49,30 кімнати на 4-му поверсі
лабораторного корпусу
72,80 кімнати на 5-му поверсі
лабораторного корпусу
48,40 кімнати на 6-му поверсі
лабораторного корпусу
49,10 кімнати на 6-му поверсі
лабораторного корпусу
49,00 кімнати на шостому поверсі
будівлі лабораторного
корпусу

Київ

кімнати №22,23

м.Київ,вул.Нестерова 3 літера А

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімнати №21-24

м.Київ,вул.Нестерова,3,корпус1

05417070.1.АААДЖЕ252

так

кімната №6

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімната №51

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімната №239

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №131-133

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №232-234

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №85,84

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №137-138

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №255-257

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №242,240

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №241,240

м.Київ,вул.Желябова,2 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

кімнати №25-29

м.Київ,вул.Нестерова,3 літера А

05417070.1.АААДЖЕ253

так

ІВЦ "АЛКОН", 30729702, м.Київ, кімната № 413 корпусу
№ 66
вул.Автозаводська, 2, 430-82-47

м.Київ,вул.Автозаводська,2

30729702.1.АААДЖЕ980

так

кімната № 211 корпусу
№ 66

м.Київ,вул.Автозаводська,2

30729702.1.АААДЖЕ980

так

кімната 311 корпусу
№66

м.Київ,вул.Автозаводська,2

30729702.1.АААДЖЕ980

так
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50,80 кімнати на 2 поверсі
лабораторного корпусу
50,60 кімнати на 8-му поверсі
лабораторного корпусу
33,80 кімната на четвертому
поверсі інженерної
лабораторії
34,90 кімната на четвертому
поверсі інженерної
лабораторії
34,60 кімната на першому поверсі
інженерної лабораторії
47,30 кімнати на третьому поверсі
будівлі інженерної
лабораторії
34,40 кімнати на четвертому
поверсі будівлі інженерної
лабораторії
16,40 кімната на четвертому
поверсі інженерної
лабораторії
32,10 кімнати на четвертому
поверсі будівлі інженерної
лабораторії
33,00 кімнати на четвертому
поверсі будівлі інженерної
лабораторії
16,15 кімнати на четвертому
поверсі будівлі інженерної
лабораторії
16,45 кімнати на другому поверсі
інженерної лабораторії
102,80 кімнати на восьмому поверсі
будівлі інженерної
лабораторії
34,5 кімната на 4 поверсі
інженерно-виробничого
корпусу № 66
35,6 кімната на 3 поверсі
інженерно-виробничого
корпусу № 66
30,2 кімнати на 3 поверсі
інженерно-виробничого
корпусу № 66

Дніпро

Київ

Київ

Львів

ДП "ЕВП ІЧМ ім.З.І.Некрасова
НАНУ", 00190578,
м.Дніпропетровськ,
пл.Стародубова, 1, 056-776-59-54

кімнати в підвальному
приміщенні та на 1
поверсі Лабораторного
корпусу ЕВП-1

м.Дніпро, пл.Стародубова, 1

00190578.5.АААЖБЖ983

так

527,00 склад, виробництво

кімнати на 1, 2, 3
м.Дніпро, пл.Стародубова, 1
поверхах лабораторного
корпусу ЕВП-1

00190578.5.АААЖБЖ982

так

300,00 офіси, побутові приміщення

частина приміщень на 1 м.Дніпро пл.Стародубова, 1
поверсі будинку ЕВП-2

001905578.1.АААЖБЖ980

так

202,00 склад, виробництво

Інститут проблем моделювання в кімната №221
енергетиці ім.Г.Є.Пухова,
05516949, м.Київ, вул.Генерала
Наумова, 15, 424-10-63

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

15,9 приміщення офісу,складу
інженерно-лабораторного
корпусу

кімната № 217

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

кімната № 217-а

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

кімната № 221

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

кімната № 226

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

кімната № 228

м.Київ, вул.Генерала Наумова, 15

05516949.3.БДЖТМС059

так

148,4 приміщення офісу,складу
інженерно-лабораторного
корпусу
58,6 приміщення офісу
інженерно-лабораторного
корпусу
16,2 приміщення офісу
інженерно-лабораторного
корпусу
35,3 приміщення офісу
інженерно-лабораторного
корпусу
19,3 приміщення офісу

нежитлові приміщення
Державне управління
матеріально-технічного
забезпечення НАН України,
05417555, м.Київ,
бул.Ак.Вернадського, 34б, 424-1505
нежитлові приміщення

м.Київ бул.Ак.Вернадського,79

05417555.1.ЕГИГНГ.034

так

198,10 нежитлові приміщення
громадського будинку

м.Київ, бул.Ак.Вернадського,79

05417555.1.ЕГИГНГ.034

так

нежитлові приміщення
кімнати
Інститут прикладних проблем
механіки і математики
ім.Я.С.Підстригача НАН України,
03534430, м.Львів, вул.
Наукова,3б ,8(032)263-91-85

м.Київ,бул.Ак.Вернадського,79
м.Львів вул.Наукова,3б

05417555.1.ЕГИГНГ.034
03534430.1.АААДЖД662

так
так

138,70 нежитлові приміщення
громадського будинку
79,00 нежитлові приміщення
10,9 кімнати в
адміністративному корпусі
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Закарпатська Інститут геофізики
область
ім.С.І.Субботіна НАН України,
13801523, 79060, м.Львів,
вул.Наукова ,3б (032)264-85-63

Одеса

Київ

ДУ"Відділення гідроакустики
ІГФ НАН
України",05540020,65082,м.Одеса,
вул.Преображенська,3 (048)723-2013

Режимна геофізична
станція "Мукачево"

Карпатське відділення м.Мукачево 13801523.4.АААДЖЕ007

так

551,2 приміщення геофізичної
станції

Режимна геофізична
станція "Берегове"
нежитлове приміщення
корпус №2

Карпатське відділення м.Берегове

13801523.5.АААДЖЕ009

так

м.Одеса, вул.Миколи Гефта,2

05540020.1.АААДЖЕ026

так

661,3 приміщення геофізичної
станції
472,1 офісні приміщення

нежитлове приміщення в м.Одеса, вул.Миколи Гефта,2
будівлі складу хімікатів

05540020.1.АААДЖЕ026

так

73,8 складські приміщення

кімнати на 2 поверсі
Інституту металофізики
ім.Г.В.Курдюмова, 05417331,
м.Київ, бул.Вернадського, 36, 42410-05
кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ320

так

52,7 Приміщення для
виробництва в виробничому
корпусі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ320

так

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ320

так

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ320

так

кімнати на 1 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

105,9 Приміщення для
виробництва в виробничому
корпусі
38,6 Приміщення для
виробництва в виробничому
корпусі
6 Приміщення для
виробництва в виробничому
корпусі
42 Приміщення для
виробництва (складу) офісу
в скаладі металів АПК

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

40,1 Приміщення для
виробництва (складу) офісу
в скаладі металів АПК

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

41,4 Приміщення для
виробництва (складу) офісу
в скаладі металів АПК

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

25,8 Приміщення для
виробництва (складу) офісу
в скаладі металів АПК

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

25,3 Приміщення для
виробництва (складу) офісу
в скаладі металів АПК
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Київ

Черкаська
область

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ324

так

кімнати на 5 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ336

так

кімнати на 5 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ336

так

16 офісне приміщення в адмінлабораторному корпусі

кімнати на 2 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ336

так

кімнати на 7 поверсі

м.Київ, бул.Вернадського, 36

05417331.1.АААДЖЕ336

так

75,4 Приміщення для
виробництва в складі
96,9 офісне приміщення в адмінлабораторному корпусі

м.Київ, пр.Глушкова, 40

05417176.1.АААДЖЕ215

так

1049,50 знаходиться на 1-му поверсі
корпусу № 1/1-2

19052,Черкаська обл,Канівский рн,с.Таганча

21519404.1.ХПХУТ104

так

2278,00 промислові приміщення

19052,Черкаська обл,Канівский рн,с.Таганча
19052,Черкаська обл,Канівский рн,с.Таганча
19052,Черкаська обл,Канівский рн,с.Таганча
м.Одеса, вул.Пушкінська,37

21519404.1.ХПХУТ239

так

1140,00 промислові приміщення

21519404.1.ХПХУТ105

так

720,00 промислові приміщення

21519404.1.ХПХУТ106

так

573,60 промислові приміщення

05540706.1.АААКИВ355

так

03534512.1.АААДЖД771

так

великий конференц-зал
Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова, 05417176,
м.Київ, пр.Глушкова, 40, 526-2219
виробничий корпус № 2
ДУ Відділення біотехнічних
(малярка)
проблем діагностики Інституту
проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України
м.Київ, пр.Науки,42/1 тел.525-5242,525-64-47
виробничий корпус № 3
(столярка)
виробничий корпус № 4
(кузня)
автогараж

Одеса

4 кімнати,2 поверх
СКТБ з ДВ Фізико-хімічного
інституту ім.О.В.Богатського,
05540706, м.Одеса,
вул.Пушкінська, 37, 048-724-30-48

Миколаїв

Інженерно-лабораторний м.Миколаїв, пр.Жовтневий, 43а
Інститут імпульсних процесів і
технологій, 03534512, м.Миколаїв, корпус №6
пр.Жовтневий, 43а, 0512-22-41-13

Київ

Інститут ядерних досліджень,
23724640, м.Київ, пр.Науки, 47,
525-23-49

Київ

Спортивний лікувальновідновлювальний центр,
03374072, м.Київ, вул.Ракетна,
24а, 525-39-62

корпус 200 А

м.Київ,пр.Науки,47

23724640.1.ГНЖЯГ029

так

корпус 200 В
корпус 200 Б

м.Київ,пр.Науки,47
м.Київ,пр.Науки,47

23724640.1.ГНЖЯГ028
23724640.1.ГНЖЯГ029

так
так

Будівля контори

м.Київ,вул.Ракетна,35

03374072.1.АААДЖД019

так
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39,7 Приміщення для
виробництва в складі
металів АПК
32,3 офісне приміщення в адмінлабораторному корпусі

110 офісні приміщення

1000 Приміщення знаходиться на
1 та 2 поверсі

108,06 Складский корпус

133 Навіс
395 Складский
корпус,металевий
94,3 Цегляна 2-поверхова
будівля.Електроосвітлення в
наявності.Опалення
індівідуальне

Київ

Київ

приміщення
Інститут надтвердих матеріалів
ім.В.М.Бакуля, 05417377, м.Київ,
вул.Автозаводська, 2, 468-86-32

м.Київ,вул.Автозаводська,2

05417377.1.АААДЖД119

так

1500 приміщення 3-4 поверху
лабораторного корпусу № 1

приміщення

м.Київ,вул.Автозаводська,2

05417377.1.АААДЖД118

так

1285 приміщення 1-2,4,6 й поверх

м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ,вул.Автозаводська,2
м.Київ, пр.Глушкова, 40

05417377.1.АААДЖД120
05417377.1.АААДЖД128
05417377.1.АААДЖД113
05417377.1.АААДЖД123
05417377.1.АААДЖД123
05417377.1.АААДЖД123
05417377.1.АААДЖД123
05417377.1.АААДЖД123
24741741.1.АААДЖЖ016

так
так
так
так
так
так
так
так
так

250
105
100
100
250
400
500
85
48,3

м.Київ, пр.Глушкова, 40

24741741.1.АААДЖЖ016

м.Київ, пр.Глушкова, 40

24741741.1.АААДЖЖ016

так

10,7 нежитлове приміщення
учбового корпусу

кімната
ДП"ІЦЗТ НТК" ІЕЗ
ім.Є.О.Патона НАНУ", 02023034,
м.Київ, вул.Ракетна, 26, 524-73-04

м.Київ, вул.Ракетна, 26

02023034.1.ДШАЛФА001

так

170 4-й поверх

кімната
кімната
кімната
адміністративноЛьвівський центр Інституту
космічних досліджень, 05447504, лабораторний корпус
м.Львів, вул.Наукова, 5а, 032-254- "А3"
02-21
Виробничий корпус Б-2

м.Київ, вул.Ракетна, 26
м.Київ, вул.Ракетна, 26
м.Київ, вул.Ракетна, 26
м.Львів,вул.Наукова,5-А корпус АЗ

02023034.1.ДШАЛФА001
02023034.1.ДШАЛФА001
02023034.1.ДШАЛФА001
05447504.1.АААДЖД986

так
так
так
так

м.Львів,вул.Наукова,5-А корпус АЗ 05447504.1.АААДЖД987

так

м.Дніпро,пл.Ак.Стародубова,1

00190294.1.АААДЖГ301

так

кімнати
м.Дніпро,пл.Ак.Стародубова,1
№3,49,50,52,58,83,84,88,
89,90,91,92,97
приміщення №40,42,69 м.Дніпро,пл.Ак.Стародубова,1

00190294.1.АААДЖГ302

так

179,8 Приміщення під офіс будівлі
термічної обробки сталі

00190294.1.АААДЖГ311

так

83,5 Приміщення під офіс будівлі
металургії сталі

приміщення
приміщення
приміщення
приміщення
приміщення
приміщення
приміщення
приміщення
нежитлове приміщення
Міжнародний науковонавчальний центр інформаційних кімната№ 505
технологій та систем, 24741741
м.Київ, пр.Глушкова, 40, 526-2549
нежитлове приміщення
кімната№ 505
нежитлове приміщення
кімната№ 505

Київ

Львів

Дніпро

Інститут чорної металургії
ім.З.І.Некрасова, 00190294, м.
Дніпро, пл.Ак.Стародубова,1
тел.(056) 776-53-15

приміщення
№204,209,216,407
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приміщення 1-й поверх
приміщення 2 поверх
приміщення 2-й поверх
приміщення 2, поверсі
приміщення 2, 4поверсі
приміщення 1- 3поверсі
приміщення 2-4поверсі
приміщення 1-й поверх
нежитлове приміщення
учбового корпусу

74,8 нежитлове приміщення
учбового корпусу

1-й поверх
2,3 поверх
1-й поверх
Перший та другий
поверхи,парове
опалення,приміщення під
офіс
88 Другий поверх,парове
опалення приміщення під
склад
206,7 Приміщення під офіс
загальнолабораторного
корпусу
54
10,2
27,6
90

Ужгород

кімната № 120
Інститут електронної фізики,
05540008, м.Ужгород,
вул.Університетська, 21, 0312-6436-50
кімната № 304

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

65,1 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

29,6 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 306

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

16,6 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 314

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

19,1 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 316

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

11,7 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 320

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

11,6 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 403

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

18,1 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 405-а

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

21,8 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 405-б

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

36,7 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 405-в

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

18,8 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 420-а

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

19,3 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 409 в

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

73,8 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 409

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

кімната № 410

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

8,7 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 503

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

54,9 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

кімната № 504

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

18 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

18 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А
так
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Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Головна астрономічна
обсерваторія, 05417360, м.Київ,
вул.Заболотного, 27, 526-31-10

кімната № 506

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

19,4 кімнати знаходяться на 1,2
та 5 поверхах будівлі літ. А

окреме приміщення

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

170 підземний склад

окреме приміщення

м.Ужгород, вул.Університетська, 21 05540008.1.АААДЖД834

так

корпус

м.Київ, вул.Заболотного, 31

05417360.1.АААДЖЕ362

так

96,8 Одноповерхова панельна
будівля .

м.Київ, вул.Заболотного, 31

05417360.1.АААДЖЕ362

так

м.Київ-57,просп.Перемоги 56

05417236.1.АААДЖД142

так

54,8 Одноповерхова панельна
будівля .
270 Підвальне приміщення
лабораторного корпусу

м.Київ-57,просп.Перемоги 56

05417236.1.АААДЖД142

так

офісне приміщення

м.Київ-57,просп.Перемоги 56

05417236.1.АААДЖД142

так

офісне приміщення

м.Київ-57,просп.Перемоги 56

05417236.1.АААДЖД142

так

м.Київ,вул.Кржижановського,3

05416930.63. АААЖЛА858

так

33,8 Підвальне приміщення
лабораторного корпусу
121,1 Підвальне приміщення
лабораторного корпусу
17,8 Підвальне приміщення
лабораторного корпусу
526 5 кімнат під офіс

м.Київ,вул.Кржижановського,3
м.Київ, пр.Науки ,46

05416930.63. ИОДИВС162
05417302.1 АААДЖЕ294

так
так

1400 складський майданчик
210,9 виробничий блок

виробничі приміщення 1 м.Київ, пр. Науки, 46
поверх
виробничі приміщення м.Київ,пр.Науки,46

05417302.1 ХПХУТТ295

так

05417302.1.АААДЖЕ296

так

993,2 виробничі приміщення 1
поверх
77,6 виробничі приміщення
прибудови до корпусу № 2

виробниче приміщення

м.Київ,пр.Науки,46

05417302.1.АААДЖЕ297

так

майданчик
павільйон П-62 -1
павільйон ПУС75
павільйон ПУС75
нежитлове приміщення

м.Київ,пр.Науки,46
м.Київ,пр.Науки,46
м.Київ,пр.Науки,46
м.Київ,пр.Науки,46
м.Київ,пр.Науки,46

05417302.1.АААДЖЕ303
05417302.1.АААДЖЕ307
05417302.1.АААДЖЕ323
05417302.1.ХПХУТТ319
05417302.1.ХПХУТТ319

так
так
так
так
так

37 виробниче приміщення
заготівельного відділення
87,1 асфальтовий майданчик
170,9 павільйон П-62 -1
414,5 павільйон ПУС75
1064 асфальтовий майданчик
211,2 виробниче приміщення

кімнати

м.Київ,пр.Науки 45,корп. 5

05416952.1 ШПБГЕН011

так

94,7 Приміщення на 3 поверсі

склад мастильних
матеріалів
Інститут електродинаміки НАН Приміщення під
України, 05417236., м.Київ-57, пр- склад,офісне
приміщення
т. Перемоги 56.
офісне приміщення

Корпус К-01-02
Інститут проблем
матеріалознавства
ім.Францевича НАН України,
05416930.,м.Київ-142,вул.
Кржижановського 3 , (044) 424-0301
складський майданчик
Інститут фізики НАНУ, 05417302, виробниче приміщення
1,2 го поверху
м.Київ, пр.Науки, 46

Інститут фізики
напівпровідників
ім.В.Є.Лашкарьова, 05416952,
м.Київ, пр.Науки, 41, 525-40-20
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125,8 окрема кімната на 1 поверсі

кімнати
нежитлове приміщення

Київ

м.Київ,пр.Науки 45корп. 2
м.Київ,пр.Науки 45

05416952.1 ШПБГЕН011
05416952.1 ШПБГЕН010

так
так

83,3 кімнати на 3 поверсі
16,2 нежитлове приміщення

гараж
кімнати
Інститут проблем математичних кімнати
машин і систем , 05417503, м.Київ,
пр.Академіка Глушкова, 42, 52664-57

м.Київ,пр.Науки 45
м.Київ,пр.Науки 45
м.Київ,пр.Академіка Глушкова 42

05416952.1 ШПБГЕН017
05416952.1 ШПБГЕН003
05417503.1.АААДЖЕ994

так
так
так

79,9 частина приміщення
67,1 кімнати на 3 поверсі
16,8 кімната

кімнати

м.Київ,пр.Академіка Глушкова 42

05417503.1.АААДЖЕ994

так

90 технічна галерея
63 Офіс

Київ

ДУ"Інститу всесвітньої історії
НАН України", 21570552, 01030,
м.Київ, вул.Леонтовича, 5
(044)235-44-99

Частина площі
адмінистративної
будівлі

м.Київ,вул.Леонотовича,5

21570552.1.АААДЖЖ852

так

Харків

Інститут радіофізики і
електроніки ім.О.Я.Усикова,
03534593, м.Харків,
вул.Проскури, 12, 057-720-33-19

кімната № 61

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ555

так

15,2 кімната № 61 знаходиться на
1-му поверсі

кімната № 57

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ567

так

кімната № 31

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ567

так

кімната № 46-49

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ567

так

160 кімната № 57 знаходиться на
1-му поверсі
40,6 кімната № 31 знаходиться на
2-му
19,7 кімната № 46-49
знаходиться на 1-му поверсі

кімната № 9

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ567

так

16,8 кімната № 9 знаходиться на
1-му поверсі лабораторного
корпусу № 4

кімната № 5-11

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ557

так

148,2 кімната № 5-11 знаходиться
на 1-му поверсі

кімната № 19

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ563

так

кімната № 3,4

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ563

так

кімната № 9-15

м.Харків, вул.Проскури, 12

03534593.1.АААДЖГ585

так

м.Дніпро, вул.В.Мономаха 6

05540095.1.ШУЖЖЧС029

так

Дніпро

кімната
Інститут проблем
природокористування та екології
НАН України, 05540095, м.
Дніпро, вул. В.Мономаха , 6
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20,6 кімната № 19 знаходиться на
1-му поверсі
70,2 кімната № 3,4 знаходиться
на 2-му поверсі
140,5 кімната № 9-15 знаходиться
на 1-му поверсі
23,7 кімната на 3 поверсі
адміністративної будівлі

Київ

ДВП"Будремсервіс"НАНУ,
22963360, м.Київ, вул.
Ломоносова,8б

кімната № 205
м.Київ, вул.Ломоносова,8б
адміністративної будівлі

22963360.2.АААДЖЖ992

так

кімната №206
м.Київ, вул.Ломоносова,8б
адміністративної будівлі

22963360.2.АААДЖЖ992

так

кімната №307
м.Київ, вул.Ломоносова,8б
адміністративної будівлі

22963360.2.АААДЖЖ992

так

- 10 -

73,6 кімната знаходиться на 2-му
поверсі, потребує поточного
ремонту
73,4 кімната знаходиться на 2-му
поверсі, потребує поточного
ремонту
30,4 3 поверх

