
    

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

29 серпня  2022 року   № 166 

Про відпуск земляної маси (грунту), 

що утворилася при розчистці р. Сула 

 

       Розглянувши клопотання комунальних підприємств, установ та бюджетних 

організацій Лубенської територіальної громади, відповідно до рішення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  № 220 від 26 вересня 2018 року 

«Про використання земляної маси (грунту)», керуючись ст.29, 30  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в : 
 

      1. Дозволити відпуск земляних мас (грунту), що утворилися при розчистці 

р.Сула, згідно зі встановленою вартістю для комунальних підприємств, установ та 

бюджетних організацій  Лубенської територіальної громади:  

       1.1. Комунальному підприємству «Лубни-водоканал» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для виконання аварійно-

відновлювальних робіт та проведення  благоустрою у кількості 200 м3; 

       1.2. Комунальному підприємству «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ради для забезпечення господарських 

потреб у кількості 30 м3; 

      1.3.Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області для 

забезпечення господарських потреб у кількості 20 м3; 

      1.4. Лубенському закладу дошкільної освіти  №17  «Золотий ключик» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області для 

господарських потреб у кількості 4 м3; 

      1.5. Лубенському закладу дошкільної освіти  №12  «Червона Шапочка» для 

господарських потреб у кількості 4 м3; 

      1.6. Лубенському дошкільному навчальному закладу № 9 «Берізка» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області для 

господарських потреб у кількості 5 м3; 

      1.7. Лубенському  навчально-виховному комплексу №9 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  Лубенської міської ради 

Лубенського  району  Полтавської  області для господарських потреб у кількості  

8 м3 ;      

    1.8.Михнівському закладу дошкільної освіти «Сонечко» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у 

кількості 5 м3; 



       1.9. Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №7 імені Героя України 

Віри Роїк Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області для  

господарських потреб у кількості 0,5 м3; 

      1.10.Лубенській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №1 Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у 

кількості 5 м3 ;      

      1.11.Лубенській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №6 Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у 

кількості 3 м3; 

      1.12.Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у 

кількості 4 м3; 

     1.13. Ісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у кількості 

30м3;   

     1.14. Березотіцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для господарських потреб у 

кількості 15 м3; 

     1.15.Оріхівському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 10 м3 ; 

     1.16.Михнівському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 6 м3 ; 

     1.17.Вищебулатецькому старостинському округу для забезпечення 

господарських потреб у кількості 8 м3 ; 

    1.18.Литвяківському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 30 м3 ; 

    1.19.Новаківському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 9 м3 ; 

    1.20.Вовчицькому старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 12 м3 ; 

    1.21.Войнихівському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 3 м3 ; 

    1.22.Засульському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 20 м3 ; 

    1.23.Мгарському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 25 м3 ; 

    1.24.Тишківському старостинському округу для забезпечення господарських 

потреб у кількості 20 м3. 

     2. Комунальним підприємствам, бюджетним організаціям та установам 

Лубенської територіальної громади забезпечити перевезення, облік та 

використання земляних мас (грунту) відповідно до чинного законодавства. 

     3. Контроль за зберіганням земляних мас (грунту), що утворилися при 

розчистці р.Сула, покласти на комунальне підприємство «Шляхрембуд» 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (в.о. директора 

Моша О.В.) 

    4. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області  (заступник начальника Управління, 

начальник відділу комунального господарства та капітального будівництва  

Пасічник В.І.). 



 

   5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.  

 
 

 
  

  Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


