
Назва Тип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Шевченківський Артилерійський провулок 5А 22.20 1 поверх Задовільний так ні так Офіс, виробниче, торгівельне, тощо.

2 Шевченківський Безручка Марка вулиця 23 85.50 Підвал Задовільний так так ні Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

3 Шевченківський Білоруська вулиця 17 42.50 Підвал Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

4 Шевченківський Білоруська вулиця 17 30.50 Підвал Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

5 Шевченківський Білоруська вулиця 30 10.80 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

6 Шевченківський Бехтеревський провулок 4А 46.50 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо. *

7 Шевченківський Бехтеревський провулок 4А 27.90 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо. *

8 Шевченківський Бехтеревський провулок 4А 34.40 Підвал Задовільний так ні так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

9 Шевченківський Бульварно-Кудрявська вулиця 45 50.70 підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

10
Шевченківський Бульварно-Кудрявська вулиця 14 -А 38.10 1 поверх Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 

тощо.
11 Шевченківський Бульварно-Кудрявська вулиця 14 43.50 1 поверх Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*

12 Шевченківський Велика Васильківська вулиця 14А 104.40 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, тощо.**

13 Шевченківський Гоголівська вулиця 36-40 224.00 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

14 Шевченківський Гончара Олеся вулиця 50/1 40.40 1 поверх Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

15 Шевченківський Грекова Академіка вулиця 22 30.10 Н/підвал Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

16 Шевченківський Грекова Академіка вулиця 26 44.00 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

17 Шевченківський Делегатський провулок 2/18 83.80 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*

18 Шевченківський Довженка Олександра вулиця 2 129.10 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

19 Шевченківський Довженка Олександра вулиця 10 123.30 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

20 Шевченківський Дмитрівська вулиця  19а 76.60 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

21 Шевченківський Дмитрівська вулиця  19а 32.80 Н/підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

22 Шевченківський Бориса Житкова вулиця 11/17 96.90 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

23 Шевченківський Золотоустівська вулиця 2/4 90.40 1 поверх Задовільний так ні так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

24 Шевченківський Золотоустівська вулиця 2/4 38.50 1 поверх Задовільний так ні так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

25 Шевченківський Коперніка вулиця 17 39.30 Підвал Задовільний так ні так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.
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26 Шевченківський Костельна вулиця 9 31.70 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо. *

27 Шевченківський Костельна вулиця 10 69.10 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

28 Шевченківський Кудрявська вулиця 16 ЛІТ.А 29.60 Мансарда Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

29 Шевченківський Кудрявська вулиця 31-33 26.60 14 поверх Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.**

30 Шевченківський Коцюбинського М. вулиця 9 22.30 Цоколь Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

31 Шевченківський Лагерна вулиця 40 63.90 Підвал Задовільний ні ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

32 Шевченківський Леонтовича вулиця 7А 48.10 Господарська 
споруда

Задовільний ні ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

33 Шевченківський Мала Житомирська вулиця 11/5 
ЛІТ.А

10.00 Антресоль Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо***.

34 Шевченківський Мала Житомирська вулиця 20В 52.10 цоколь Задовільний так так так Офіс,виробниче, торгівельне, тощо.

35 Шевченківський Малопідвальна вулиця 4 27.50 Мансарда Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.**

36 Шевченківський Михайлівська вулиця 9 97.50 Підвал Задовільний ні ні так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.**

37 Шевченківський Мельникова вулиця 18 А 59.30 Цоколь Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.***

38
Шевченківський  '' Невська вулиця 7-А 486.90 Цоколь Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 

тощо.
39 Шевченківський  ''Невська вулиця 7-Б 501.20 Цоколь Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 

тощо.
40 Шевченківський Пушкінська вулиця 9 38.60 Цоколь Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 

тощо.**
41 Шевченківський " Перемоги проспект 60 688.00 1-поверх-631,3 

кв.м.; 
Підвал - 56,7 

Задовільний ні ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо. *

42 Шевченківський " Перемоги проспект 60 856.80 1 поверх-648,7 
кв.м.;

Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

43 Шевченківський Перемоги проспект 66 44.70 1 поверх Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.**

44 Шевченківський Перемоги проспект 78 30.40 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

45 Шевченківський Перемоги проспект 98/2 193.90 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

46 Шевченківський Рейтарська вулиця 35 32.10 Цоколь Задовільний так так так Виробниче, торгівельне, тощо.

47 Шевченківський Ружинська              вулиця 18/59  108.20 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*  ***

48 Шевченківський Ружинська               вулиця 20/54 74.00 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

49 Шевченківський Ружинська                 вулиця 26/41 76.80 Цоколь Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

50 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 5В 81.70 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

51 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 10 189.10 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*  **

52 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 35 65.50 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

53 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 55 38.90 Цоколь Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*  ***

54 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 55 33.60 Мансарда Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

55 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 55 54.20 Мансарда Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо. **

56 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 59А 85.60 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

57 Шевченківський  ' 'Січових Стрільців вулиця 70 257.70 1 поверх-123,1 
кв.м;  

Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

58 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 79 45.50 Цоколь Задовільний ні так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо**

59 Шевченківський Січових Стрільців вулиця 79 36.50 Цоколь Задовільний ні так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо**

60 Шевченківський Стрілецька вулиця 28 119.40 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо. *



61 Шевченківський Студенська вулиця 12-14 230.60 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*

62 Шевченківський Олени Теліги вулиця 27 ЛІТ.А 255.10 1 - поверх 12,5 
кв.м.,  Підвал -

Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.***

63 Шевченківський Тургенєвська вулиця 60 37.80 Н/підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

64 Шевченківський Турчина Ігоря                вулиця 12 52.90 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*    
**

65 Шевченківський сім"ї Хохлових вулиця 1 177.90 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*

66 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 30/10 37.10 Підвал, МЗК Задовільний ні ні ні Склад, тощо.

67 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 50 90.90 Підвал Задовільний ні так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

68 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 50 130.10 Підвал Задовільний ні так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.

69 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 66 45.60 Цоколь Задовільний так так так Офіс, склад, виробниче, торгівельне, 
тощо.**

70 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 66 35.00 Н/підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

71 Шевченківський Хмельницького Б. вулиця 68 ЛІТ.Б 54.90 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.**

72 Шевченківський  Хрещатик вулиця 30/1 3.96 Кіоск Задовільний так ні ні Торгівельне, тощо.***

73 Шевченківський Чеховський провулок 3 ЛІТ.А 25.90 Гараж Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

74 Шевченківський Тараса Шевченка провулок 7/1 55.00 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

75 Шевченківський Шишкінський провулок 7-9 літ.Б 551.20 Ангар Задовільний ні ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

76 Шевченківський Шулявська вулиця 15/23 44.20 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.*

77 Шевченківський Щербаківського Д. вулиця 33 355.00 Підвал Задовільний так так ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

78 Шевченківський Щербаківського Д. вулиця 40/1 16.00 Підвал Задовільний так ні ні Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

79 Шевченківський Академіка Щусєва вулиця 34/1 123.30 Цоколь Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

80 Шевченківський Академіка Щусєва вулиця 36 54.95 Цоколь Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

81 Шевченківський Віктора Ярмоли вулиця 6/8 49.80 Підвал Задовільний так так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.

82 Шевченківський Ярославів Вал вулиця 19/33 33.10 Підвал Задовільний ні так так Склад, виробниче, торгівельне, тощо.
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** наійшла заява від підприємства, установи, організації, які мають право на укладання договору оренди без проведення конкурсу (частина 4 статті 
9 ЗУ "Про оренду державного та комунального майна")
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