
 
 

 
ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (дванадцята  сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
   07 жовтня 2021 року 

 
Про внесення змін до  Програми 
«Питна  вода Лубенської  
територіальної громади  на 2021-2025 роки»  
 
          Розглянувши клопотання КП «Лубни-водоканал» про внесення змін до 

Програми «Питна вода Лубенської територіальної громади  на 2021-2025 роки», 
затвердженої рішенням міської ради від 18 лютого 2021 року зі змінами, з метою 

приведення якості питної води до нормативних вимог питного водопостачання, 
відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
 

міська рада в и р і ш и л а : 
 

1. Внести зміни до Програми «Питна  вода Лубенської територіальної громади  
на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням Лубенської міської ради від               
18 лютого 2021 року, а саме: 
- Розділ V «Завдання та заходи програми » доповнити пунктом : 
- « 3.1.12 Будівництво водопроводу в м.Лубни від вул.Симоненка,66 до 4 

провулка            Тернівської, 54 та від вул.Коренецького,1 до вул. Зайкевича,1»; 
 -  У розділі VІІ «Обсяги та джерела фінансування програми» замінити цифру 
1400 тис. грн. (один мільйон чотириста  тисяч гривень). на 2084,762 тис.грн. (два 

мільйони вісімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят дві гривні). 
   2.  Організацію виконання цього рішення покласти на Управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ( начальник Князєв О.В.). 
  3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. та постійну  депутатську комісію з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну 

депутатську комісію з питань планування бюджету та  фінансів. 
 
 
 

 
Лубенський міський голова                 Олександр  ГРИЦАЄНКО 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 

Секретар міської ради                                                                    М.Ф. Комарова 
   
Голова постійної депутатської  
комісії з питань планування бюджету 
та фінансів                                                                                       Р.В. Сендзюк         
                                                                                                                                                                                                                   
Голова постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності 
та екології                                                                                       С.Л. Супрун 
 
 
Заступник Лубенського                                                              О.Г.Діденко 
міського голови                                                                           
           
Начальник фінансового 
управління                                                                                     Т.О. Романенко 
                                                                                                       
Головний спеціаліст юридичного                                             М.О.Євтушевський 
відділу  виконавчого комітету  
Лубенської міської ради                      
 
Начальник Управління  
житлово-комунального господарства                                       О.В. Князєв                                                                                                         
                                
 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та ОСН                                       Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
Жолобецька І.С. 
тел. 74-809 
 



 
Пояснювальна записка 

до Програми « Питна вода Лубенської територіальної громадина 2021-
2025 роки » 

 
 
Проект «Будівництво водоводу від вул. Симоненка, 66 до буд. №5, по  
4 пров. Тернівської, та від вул. Коренецького,1 до вул. Зайкевича, 1 
складається з двох частин: 
1) довжина першої ділянки   першого етапу складає 214 п.м., матеріал труб 

ПВХ  діаметр труби 100мм.; 
2) довжина 2-ої ділянки складає – 262 п.м., матеріал труб ПВХ  діаметр труби 

63мм. 
 Ці дві ділянки приєднуються до існуючого водогону і в подальшому дадуть 

змогу мережі  водопостачання району «Лісотехнічного коледжу» 

закільцювати з вул. Драгоманова. Цей проект дасть можливість:  
- вийти з території цегельного заводу і провести водовід по землях 

комунальної власності, відмовитись від стального водоводу  і 

покращити якість води. Частково збільшити забезпечення питною 
водою кращої якості р-н Лісотехнічного коледжу. Відмовитись від 

експлуатації арт. Свердловини «Терни», що зменшить витрати 

електричної енергії. 
- Другий етап -  дасть можливість повністю забезпечити питною водою 

кращої якості р-н «Лісотехнічного коледжу». Передбачається винести 

існуючий водовід від вул. Степової до 4 пров. Тернівської діаметром 50 

ч.в. з зони приватної забудови по вул. Драгоманова. Цей водовід не 

відповідає вимогам сучасності. 
Побудувати новий водовід діаметром 100 ПВХ від вул. Степової до 

Лісного коледжу вул. Тернівська №18( р-н гуртожитку) протяжністю 

близько 1 км.  
На другий етап потрібно виділити кошти на виготовлення проекту 

будівництва нового водогону і профінансувати його будівництво.  
   
Просимо Вас посприяти фінансуванню  даного проекту на загальну суму 

684,762 тис.грн. 
 

Начальник КП «Лубни - водоканал»                                         Алла КОСОЛАП 
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