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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 червня 2022 року №    117                                                                                                 

  

Про комунальну забудову 

 

Розглянувши подані заяви, відповідно до ст. 36 Закону України „Про 

регулювання містобудівної діяльності”, керуючись підпунктом 1 пункту „а” 

ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця Я. Мудрого, 19/2                   

в місті Лубни. 

1.2. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

2. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця В. Бєлоруса, 3                      

в місті Лубни. 

2.1.Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

3. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця Ватутіна, 37                           

в місті Лубни. 

3.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 
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4. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця Достоєвського, 5           

в місті Лубни. 

4.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

5. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця Шевченка, 13                       

в місті Лубни. 

5.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

6. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця А. Безроди, 18                       

в місті Лубни. 

6.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

7. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: вулиця Монастирська, 69                       

в місті Лубни. 

7.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

8. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі вводу до житлового будинку за адресою: проспект Володимирський, 

106 в місті Лубни. 

8.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 
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9. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі по підвальному приміщенню житлового будинку за адресою: вулиця 

Гвардійська, 4 в місті Лубни. 

9.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

10. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі по підвальному приміщенню житлового будинку за адресою: вулиця 

Гвардійська, 7 в місті Лубни. 

10.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

11. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі по підвальному приміщенню житлового будинку за адресою: вулиця 

Гвардійська, 9 в місті Лубни. 

11.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

12. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової 

мережі по підвальному приміщенню житлового будинку за адресою: вулиця 

Вишневецьких, 9 в місті Лубни. 

12.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

13. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію  на технічне переоснащення (капітальний ремонт) транзитної 

теплової мережі по підвальному приміщенню житлового будинку за адресою: 

проспект Володимирський, 89 в місті Лубни. 

13.1. Зобов’язати Управління  житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

14. Дозволити Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради 

виготовити проєктну документацію  на капітальний ремонт нежитлової 

будівлі  А-1 за адресою: вул. П'ятикопа, 23-А в с. Піски Лубенського району. 
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14.1. Зобов’язати Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

15. Дозволити Управлінню з питань комунального майна та 

земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради 

виготовити проєктну документацію  на будівництво огорожі території                     

за адресою: вул. П'ятикопа, 23-А в с. Піски Лубенського району. 

15.1. Зобов’язати Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради погодити проєктну 

документацію у встановленому порядку. 

 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Діденка О.Г.    

 

 

 

Лубенський міський голова    Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


