
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 (п’ята  сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
   18  лютого 2021 року 

 

Про затвердження  Програми  

«Капітального  ремонту існуючих  

каналізаційних колекторів  та  

оглядових колодязів на системах водовідведення 

Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

 Розглянувши Програму «Капітального ремонту існуючих 

каналізаційних колекторів  та оглядових колодязів на системах 

водовідведення Лубенської територіальної громади на 2021-2025 роки», 

подану комунальним підприємством «Лубни-водоканал» Лубенської міської 

ради, відповідно 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. Затвердити Програму «Капітального ремонту існуючих каналізаційних 

колекторів  та оглядових колодязів на системах водовідведення Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» (додається). 

       2.Організацію виконання цього рішення покласти на заступника 

начальника Управління, начальника відділу комунального господарства та 

капітального будівництва Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області   Сосну О.М. 

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 

 

 

  



Додаток  

до рішення Лубенської                 

міської ради  Лубенського району     

Полтавської області                                                                                                   

18 лютого 2021 року 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

«Капітального ремонту існуючих каналізаційних 

колекторів  та оглядових колодязів 

 на системах водовідведення 

Лубенської територіальної громади 

на 2021-2025 роки» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Лубни 

2021 рік 



 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1 Назва програми  

 

Капітальний ремонт існуючих каналізаційних 

колекторів  та оглядових колодязів на 

системах водовідведення 

Лубенської територіальної громади на 2021-

2025 роки 

2 Розробник Програми КП «Лубни – водоканал» Лубенської міської 

ради  Полтавської області 

3 Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, КП «Лубни – 

водоканал» Лубенської міської ради   

Полтавської області 

4 Учасник Програми Лубенська міська рада Лубенського району 

Полтавської області , Управління  житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської  ради 
Лубенського району Полтавської області,  

КП «Лубни - водоканал» Лубенської міської 

ради, інші підприємства, які залучені на 

договірних засадах 

5 Мета  Підвищення надійності експлуатації 

існуючих каналізаційних колекторів  та 

оглядових колодязів на системах 

водовідведення, запобігання негативного 

впливу викидів неочищених стічних вод  на 

оточуюче середовище 

6 Джерела  

фінансування  

Фінансове управління, Управління житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області 

7 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, грн. 

300 000,00 

8 Термін реалізації  

Програми  
2021-2025 роки 

9 Контроль за виконанням (орган, 

уповноваженого здійснювати 

контроль за виконанням ) 

 

Постійна депутатська комісія з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності та екології  

 



 

 

I. Загальні положення 

 

      Система господарсько-побутової каналізації на території Лубенської 

територіальної громади складається із каналізаційної мережі, самопливних 

колекторів та оглядових колодязів, 14-ох каналізаційних насосних станції та 

напірних трубопроводів, двоє очисних споруд загальною проектною потужністю 

12,2 тис. м3/добу, експлуатується з 60-х років минулого століття. 

 Каналізаційні насосні станції ( КНС-3А,КНС-4А) збудовані таким чином, що 

самопливні та напірні колектора спрямовані до очисних споруд ОС-2. Інші 

каналізаційні насосні станції (КНС) в кількості 10 шт. розміщені в різних 

мікрорайонах міста та забезпечують надійну роботу перекачування з даних 

мікрорайонів побутово-стічних вод і направленні напірними та самопливними 

колекторами до очисних споруд ОС-1. 

 Загальна довжина каналізаційних мереж складає - 42,3 км., з них витких та 

аварійних - 9,4 км або 22,2%. Багаторічний термін експлуатації даних мереж 

призводить до випадків просідання та провалів асфальтобетонного покриття та 

ґрунту по трасі проходження колекторів і оглядових колодязів, що свідчить про 

незадовільний та аварійний стан даних мереж та споруд на них, під дією 

агресивного середовища стоків, газової корозії залізобетонної конструкції 

оглядових колодязів та трубопроводів втратили свої технічні характеристики. 

 На даний період стан самопливних колекторів та каналізаційних колодязів, які 

розташовані по вул. Садовій, вул. Олександрівській, проспекту Володимирському 

викликає занепокоєння своїм технічним станом, зупинка роботи системи 

водовідведення на одній з цих ділянок призведе до надзвичайної ситуації існує 

небезпека витоку неочищених стоків на поверхню, забруднення навколишнього 

середовища, порушення функціонування транспорту  і об’єктів виробничої сфери 

життєдіяльності населення та призведе до погіршення санітарно - епідеміологічної 

ситуації  на території міста. 

 Реалізація Програми «Капітального ремонту існуючих каналізаційних 

колекторів  та оглядових колодязів на системах водовідведення Лубенської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» (далі Програма) необхідна для 

забезпечення можливій техногенно-екологічній катастрофі та забезпечення 

мешканців якісним та безперебійними послугами з водопостачання та 

водовідведення. 

 

II. Мета  Програми  

 

Головною метою Програми є  : 

 

1.Відновлення дієздатності ділянок  системи каналізаційних мереж та споруд, 

які знаходяться в аварійному стані. 

2.Забезпечення екологічного стану на території Лубенської територіальної 

громади, поліпшення благоустрою житлового фонду,  підвищення якості очищення 

стоків на очисних спорудах. 

3.Забезпечення стабільності і надійності роботи системи каналізації на 

території Лубенської територіальної громади. 



4.Поліпшення технічно-екологічних показників у роботі каналізаційної 

системи методом впровадження технологій при капітальному ремонті. 

 

III. Проблеми та напрямки їх вирішення  

 

 Проблему  можливо вирішити шляхом проведення  капітального ремонту 

колекторів та оглядових колодязів. При цьому  застосування  відкритих (потайних)  

способів ремонту трубопроводів  неможливо  на певних ділянках, через 

необхідність довготривалого перекриття  транспортних потоків, руйнування 

значних площ дорожнього покриття, пошкодження зелених насаджень і т.д. У 

таких випадках відновлення зношених колекторів на них не можливе «закритим» 

способом ( санацією) шляхом затягування в існуючий колектор труб з полімерних 

матеріалів.  

 Програма реалізується за такими напрямками : 

1. Капітальний ремонт каналізаційних колекторів. 

2. Капітальний ремонт оглядових колодязів. 

3. Санація каналізаційних колекторів. 

 

IV. Завдання і заходи Програми 

 

Основними завданнями Програми є організація виконання  заходів та робіт, в тому 

числі : 
№ 

з/п 

 

Найменування об'єкта 

Параметри колодязів Вартість 

ремонту 

одного 

колодязя 

грн., 

Кількіс

ть 

колодя

зів 

1. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 1 за адресою 

пр. Володимирський в  

м. Лубни 

D=1.0 м 

H=6.0 м 

48240,0 1 

2. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 2 за адресою 

пр. Володимирський в 

 м. Лубни 

D=2.0 м 

H=7.0 м 

446880,0 1 

3. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 3 за адресою 

пр. Володимирський в 

 м. Лубни 

D=1.0 м 

H=7.0 м 

410040,0 1 

4. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 4 за адресою 

пр. Володимирський в  

м. Лубни 

D=1.5 м 

H=7.0 м 

423000,0 1 

5. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 5 за адресою 

вул.Садова в м. Лубни 

D=1.5 м 

H=7.0 м 

422640,0 1 

6. Капітальний ремонт оглядового 

каналізаційного колодязя № 6 за адресою 

вул.Садова в м. Лубни 

D=1.5 м 

H=7.0 м 

423000,0 1 

7. Капітальний ремонт  каналізаційних 

колодязів від пр. Володимирського, 

D=1.5 м 

H=6.0 м 

274560,0 6 



27/49 до КНС № 3  

8. Капітальний ремонт  каналізаційних 

колодязів від 

Перехрестя вул. Садова-вул. Мистецька 

до пр. Володимирського  

D=1.5 м 

H=4.0 м 

292680,0 3 

9. Капітальний ремонт  каналізаційних 

колодязів  на пл. Ярмаркової 

D=1.0 м 

H=6.0 м 

325080,0 6 

10 Капітальний ремонт  каналізаційних 

колодязів  по вул. Гагаріна 

D=1.0 м 

H=5.0 м 

294120,0 5 

11 Капітальний ремонт  каналізаційних 

колодязів  від пр. Володимирський,33 до 

КНС № 3 

D=1.5 м 

H=4.0 м 

280560,0 4 

12. Капітальний ремонт ділянки 

каналізаційного трубопроводу D=600 мм 

з/б (санація D=400 мм трубами 

«КОРСИС») за адресою вул.Чкалова, 

№17-№19 

D=400 мм L=50 п.м. 249120,0 1 

13 Капітальний ремонт колодязя гасі- 

теля по вул. Садова  (від КНС № 1) 

D=1.5 м 

H=3.0 м 

292680,0 1 

14 Капітальний ремонт колодязя гасі- 

теля по пр. Володимирському (КНС № 8) 

Молокозавод  

D=1.0 м 

H=4.0 м 

201600,0 1 

15 Капітальний ремонт колодязя гасителя по 

вул. Г. Ляскіна – територія ЗОШ 

 № 10 

2м*2,5м*4м 222120,0 1 

16 Капітальний ремонт колодязя гасі- 

теля по пров. вул.Кам’янопотоцької 

(КНС № 5)  

D=1.5 м 

H=3.0 м 

229080,0 1 

17 Капітальний ремонт колодязя гасі- 

теля по вул. Партизанської 

D=1.0 м 

H=3.0 м 

210000,0 1 

18 Капітальний ремонт кан. колодязів на 

проїзній частині пр. Володимирського 

від школи № 2  до будинку № 89  

D=1.0м, L=4 м  футляр 

D=315 мм L=10 м 

254400,0 6 

19 Ремонт канал. мережі, яка проходить 

повз теплокамеру  

ОКВПТГ"Лубнитеплоенерго" за адресою 

вул. Гвардійська № 1Б-29а   

D=200 мм,  L=25 м 

футляр D=315 мм L=10 м 

  

20 Ремонт канал. мережі, яка проходить 

повз теплокамеру  

ОКВПТГ"Лубнитеплоенерго" за адресою 

пр. Володимирський, 5    

D=200мм,  L=20 м 

футляр D=315 мм L=10 м 

  

21 Ремонт канал. мережі, яка проходить 

повз тепло камеру 

ОКВПТГ"Лубнитеплоенерго" за адресою 

пр. Володимирський, 99   

D = 200 мм,  L=10 м 

футляр 315 мм L=10 м 

  

22 Ремонт канал. мережі, за адресою пр. 

Володимирський, 127   

D=200 мм,  L=8 м   

23 Заміна з/б труб D=400 мм на трубу 

"КОРСИС" D=400 мм, за адресою 

перехрестя вулиць Садова-Мистецька 

D=400 мм, L= 27.м   

 

 

 

 



V.  Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством  України. 

 

VI. Організація  та контроль заходів виконання Програми 

 

         Контроль за виконанням цієї Програми здійснює в межах повноважень, 

визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Управління 

житлово-комунального господарства Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області.  

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             Маргарита КОМАРОВА 
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