
 

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

22  вересня  2021 року   № 233 

Про затвердження проєктно- 

кошторисної документації  
 

Розглянувши клопотання Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області про затвердження проєктно-кошторисної документації, керуючись 

пунктом „а” частини 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  
 

                                виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив: 
 

1. Затвердити проєктно-кошторисну документацію, виготовлену: 

        1.1 Фізичною  особою-підприємцем Проценком    М.І.: 

-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення 

із встановленням засобу обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто 

Лубни, вулиця Прикордонників, 60А» в сумі 78,470 тис. грн. (сімдесят вісім 

тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок); 

- «Технічне переоснащення (капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення 

із встановленням засобу обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто 

Лубни, вулиця Гагаріна, 20» в сумі 109,998 тис. грн. (сто дев’ять  тисяч 

дев’ятсот дев’яносто вісім гривень 00 копійок); 

-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення 

із встановленням засобу обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто 

Лубни, вулиця Монастирська, 50» в сумі 74,975 тис. грн. (сімдесят чотири  

тисячі девʼятсот сімдесят п’ять  гривень 00 копійок). 

1.2 Комунальним підприємством виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області «Містобудування»: 

-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової мережі вводу до 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 8» в сумі 

21,677 тис. грн.  (двадцять одна тисяча шістсот сімдесят сім гривень 00 

копійок); 

-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової мережі вводу до 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 12» в сумі 

30,908 тис. грн.  (тридцять  тисяч дев'ятсот вісім гривень 00 копійок); 



-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової мережі вводу до 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 16» в сумі 

42,992 тис. грн. (сорок дві  тисячі дев'ятсот  дев’яносто дві гривні 00 копійок); 

-«Технічне переоснащення (капітальний ремонт) теплової мережі вводу до 

житлового будинку за адресою: місто Лубни, проспект Володимирський, 85» в 

сумі 26,318 тис. грн. (двадцять шість  тисяч триста  вісімнадцять гривень 00 

копійок). 

 

   2. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області  Князєва О.В. 

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

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

 
 

 

 

 
  

  Лубенський міський голова                                             Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


