
 

                                                                                                                       
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

26  травня 2021 року   №  105 

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 «Шляхрембуд» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для виготовлення протиожеледної 

суміші на зимовий період 2021-2022 р.р. у кількості 2000 м3; 

              1.2. Комунальному підприємству «Лубни-водоканал» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для виконання аварійно-

відновлювальних робіт та проведення  благоустрою у кількості 200 м3; 

             1.3. Лубенському комунальному житлово-експлуатаційному управлінню  

для господарських потреб у кількості 100 м3; 

            1.4. Комунальному підприємству «Чисте місто» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для забезпечення господарських потреб 

у кількості 100 м3 ; 

            1.5. Комунальному підприємству «Ритуалсервіс» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області ради для забезпечення господарських 

потреб у кількості 50 м3; 

            1.6. Комунальному підприємству  фірмі «Конвалія» Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області для забезпечення господарських 

потреб у кількості 4 м3; 

            1.7 Обласному комунальному виробничому підприємству теплового 

господарства «Лубнитеплоенерго» для проведення заходів з підготовки 

підприємства  до осінньо-зимового періоду2021-2022 р.р. у кількості 30 м3; 

 

 

 



            

 

1.8. Комунальному підприємству фірмі «Лубниміськсвітло» Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області для забезпечення 

господарських потреб у кількості 10 м3; 

            1.9. Комунальному підприємству «Сяйво» Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області для забезпечення господарських потреб 

у кількості 100 м3 ; 

            1.10. Комунальному підприємству «Лубенська лікарня інтенсивного 

лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області для 

забезпечення господарських потреб у кількості 8 м3; 

            1.11. Лубенському закладу дошкільної освіти  №12  «Червона Шапочка» 

для господарських потреб у кількості 2 м3; 

            1.12. Лубенському закладу дошкільної освіти  №5  «Зірочка» для 

господарських потреб у кількості 3 м3; 

            1.13. Лубенському закладу дошкільної освіти  №10  «Сонечко» для 

господарських потреб у кількості 3 м3; 

            1.14. Лубенському закладу дошкільної освіти  №1  «Дзвіночок» для 

господарських потреб у кількості 3 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 (директор 

Погорєлко В.І.)  та ГФ «Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» (голова 

правління Мелешко Г.П.). 

     4. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області  Князєва О.В. 

      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 

 

 

 

 

 

 


