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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VIII СКЛИКАННЯ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36  к. 1005                                                                                       тел.:(044)202-70-29 

 

 

вул. Хрещатик, 36 

каб. 1017,  10-й поверх 

початок о 15.00 

 

Проект 
 

 

 

Порядок денний 

засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу 21 листопада 2019 року 
 

1. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 «Про 

затвердження Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, 

проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного 

майна у багатоквартирних будинках міста Києва» доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 30.11.19 №08/231-

3245/ПР. 

 (Доповідачі: Свириденко Г.В., Науменко Д.В./Пантелеєв П.О.) 

 

 

2. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про звернення 

депутатів Київської міської ради до Верховної Ради України щодо 

врегулювання проблемного питання викидання відходів у неналежних 

місцях» доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 11.04.19 №08/231-1417/ПР. 

(Доповідачі: Борозенець М.І., Науменко Д.В./Пантелеєв П.О.) 
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3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про питання, 

пов’язані з реалізацією територіальною громадою міста Києва права 

власності у багатоквартирному будинку» доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 04.06.19 №08/231-1954/ПР. 

(Доповідачі: Костюшко О.П., Науменко Д.В./Пантелеєв П.О.) 

 

 

4. Інформація про виконання рішення Київської міської ради від 20.12.18 

№501/6552 «Про заходи щодо впорядкування та забезпечення утримання у 

належному стані дитячих майданчиків на території міста Києва». 

 (Доповідачі: Науменко Д.В./Пантелеєв П.О.) 

 

5. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про 

балансоутримувачів дитячих майданчиків в місті Києві» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 18.03.19 

№08/231-1265/ПР. 

  (Доповідач: Костюшко О.П., Науменко Д.В./Пантелеєв П.О.) 

 

6. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Київської міської ради від 26 лютого 2010 року №11/3449 «Про 

створення житлового фонду соціального призначення» доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 27.06.19 

№08/231-2349/ПР. 

(Доповідачі: Денисенко В.М./Непоп В.І.) 

 

 

7. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС «Татарська» на вул. Половецькій, 14-б у 

Шевченківському районі міста Києва» А-26439 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

780/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

8. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції «Маріїнська» на вул. Богдана Гаврилишина, 27 

у Шевченківському районі міста Києва» А-26458 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

781/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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9. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-1744) на просп. 

Перемоги, 98/2 у Шевченківському районі міста Києва» А-26450 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-782/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

10. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-155) на вул. Миколи Грінченка, 

18 у Голосіївському районі міста Києва» А-26459 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №008/231-

783/ПР. 

 (Доповідачі:Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

11. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-69) на вул. Академіка Туполєва, 

18г у Шевченківському районі міста Києва» А-26448 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

784/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

12. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-483) на бульв. Шевченка, 

4 у Шевченківському районі міста Києва» А-26492 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

789/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

13. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції «Мотоциклетна» на вул. Дорогожицькій, 6а у 

Шевченківському районі міста Києва» А-26442 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

790/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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14. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2760) на просп. 

Перемоги, 19 у Шевченківському районі міста Києва» А-26478 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-791/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

15. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-21) у пров. Євгена Гуцала, 3 у 

Печерському районі міста Києва» А-26461 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-792/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

16. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-52) на вул. Салютній, 12/62 у 

Шевченківському районі міста Києва» А-26443 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

793/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

17. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-86) на вул. Зодчих, 8 у 

Святошинському районі міста Києва» А-26493 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

794/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

18. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-4381) на бульв. Лесі 

Українки, 28-а у Печерському районі міста Києва» А-26455 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-795/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 



 

5 

 

19. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-68) на вул. Курській, 9 у 

Солом’янському районі міста Києва» А-26494 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

803/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

20. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-39) на бульв. Дружби народів, 

25/31 у Печерському районі міста Києва» А-26504 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

804/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

21. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-66) на вул. Михайла Донця, 17-

19 у Солом’янському районі міста Києва» А-26440 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

805/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

22. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-1847) на вул. Данила 

Щербаківського, 64 у Шевченківському районі міста Києва» А-26487 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-809/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

23. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-38) на вул. Йорданській, 28 в 

Оболонському районі міста Києва» А-26454 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

810/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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24. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-28) на вул. Генерала Вітрука, 7а 

у Святошинському районі міста Києва» А-26484 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

811/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

25. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-177) на вул. Пріорській, 14 в 

Оболонському районі міста Києва» А-26469 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

812/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

26. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІІЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-1890) на вул. Данила 

Щербаківського, 66а у Шевченківському районі міста Києва» А-26460 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-813/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

27. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції «Теличанська» на вул. Будіндустрії, 19/21 у 

Голосіївському районі міста Києва» А-26451 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

814/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

28. Про розгляд проекту рішення «Київської міської ради Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування трансформаторної підстанції (ТП-2443) на вул. 

Саратовській, 53 у Шевченківському районі міста Києва» А-26480 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

15.02.2019 №08/231-815/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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29. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

«КТП» на вул. Лермонтова у Дарницькому районі м. Києва» (А-26433) 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

01.03.2019 №08/231-1101/ПР. 

  (Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

30. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС «Лук’янівська» на вул. Мельникова, 52 у 

Шевченківському районі міста Києва» (А-26453) доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-

1102/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

31. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-90) на бульв. Кольцова, 17 у 

Святошинському районі міста Києва» А-26488 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 15.02.2019 №08/231-

779/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

32. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-64) на вул. Героїв Севастополя, 

13 у Солом’янському районі міста Києва» (А-26473) доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-

1092/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

33. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування виробничої бази РКМ «Південний» на бульв. Ромена 

Роллана, 18 у Святошинському районі міста Києва» (А-26483) доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

01.03.2019 №08/231-1094/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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34. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції "Новодарницька" на вул. Бориспільській, 32 у 

Дарницькому районі м. Києва» (А-26476) доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 01.03.2019 №08/231-1099/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

35. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

«КТП» на вул. Березневій у Дарницькому районі м. Києва» А-26452 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

17.04.2018 №08/231-1533/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

 

36. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

(КТП 6454) на вул. Бродівській у Голосіївському районі міста Києва» А-

26491 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 17.04.2019 №08/231-1534/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

37. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-57) на вул. Освіти, 3-А у 

Солом’янському районі міста Києва» А-26479 доручення заступника 

міського голови-секретаря Київської міської ради від 17.04.2019 №08/231-

1536/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

38. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

«КТП» на вул. Хвойній (Комінтерну) у Дарницькому районі м. Києва»      А-

26434 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 17.04.2019 №08/231-1537/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 
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39. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

(КТП) на вул. Миколи Островського у Дарницькому районі м. Києва» А-

26432 доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської 

ради від 17.04.2019 №08/231-1538/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

40. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції 

(КТП) на вул. Івана Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» А-26431 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

17.04.2019 №08/231-1539/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

41. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу в 

оренду ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування розподільчого пункту (РП-222) на просп. Героїв 

Сталінграда, 48 в Оболонському районі міста Києва» А-26465 доручення 

заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

18.04.2019 №08/231-1556/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

42. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС-110/10 кВ «Одеська» на Кільцевій дорозі, 3-В у 

Голосіївському районі міста Києва» Д-9372 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 19.04.2019 №08/231-1558/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

43. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування підстанції «Лівобережна» на просп. Алішера Навої, 1 у 

Дніпровському районі м. Києва» А-26447 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 02.05.2019 №08/231-1613/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

44. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 
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ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для будівництва, 

експлуатації та обслуговування трансформаторної підстанції «Позняки» на 

вул. Здолбунівській, 19 у Дарницькому районі м. Києва» А-26446 

доручення заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 

02.06.2019 №08/231-1617/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

 

45. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про передачу 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в оренду земельної ділянки для експлуатації та 

обслуговування ПС «Троєщина» на вул. Миколи Закревського, 10 у 

Деснянському районі міста Києва» А-26444 доручення заступника міського 

голови-секретаря Київської міської ради від 03.05.2019 №08/231-1736/ПР. 

(Доповідачі: Куніскіс Маріс/Оленич П.С.) 

  

46. Різне 

 

 

 

Голова постійної комісії                                             В. Бондаренко 


