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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

 

 26 серпня 2021 року     №  206                                                                                                  

  

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 влаштувати малу 

архітектурну форму на контейнерному майданчику для сміття за адресою: 

місто Лубни, вулиця Кононівська, навпроти будівлі №7. 

1.1.Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської  міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку.  

 

2. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення із встановленням засобу 

обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Прикордонників, 60А. 

 2.1.Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

3. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення із встановленням засобу 

обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Гагаріна, 20. 

3.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

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

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт) внутрішньої системи опалення із встановленням засобу 

обліку теплової енергії в будинку за адресою: місто Лубни,                                

вулиця Монастирська, 50. 

4.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

5. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Гвардійська, 4. 

5.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

6. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Вишневецьких, 7. 

6.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

7. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Вишневецьких, 9. 

7.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

8. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 8. 

8.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

9. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 12. 
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9.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну 

документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

10. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Першотравнева, 16. 

10.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити 

проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

11. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, проспект Володимирський, 85. 

11.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити 

проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

12. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Монастирська, 72. 

12.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити 

проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

13. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради технічне переоснащення 

(капітальний ремонт)  теплової мережі вводу до житлового будинку за 

адресою: місто Лубни, вулиця Монастирська, 74. 

13.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити 

проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

14. Дозволити Управлінню житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лубенської міської ради капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття проїзду за адресою: місто Лубни,                        

вулиця Гагаріна, біля будинку №20. 

14.1. Зобов’язати Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради виготовити 

проєктну документацію та погодити її у встановленому порядку. 

 

15. Дозволити Комунальному міському парку культури та 

відпочинку капітальний ремонт доріжки до громадського туалету за 

адресою: місто Лубни, Парк дитячий ім. Олеся Донченка. 
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15.1. Зобов’язати Комунальний міський парк культури та 

відпочинку виготовити проєктну документацію та погодити її у 

встановленому порядку. 

 

16. Дозволити капітальний ремонт Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1  Лубенської міської ради (установлення системи 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за адресою: 

місто Лубни, вулиця Ярослава Мудрого, 25/1. 

16.1. Зобов’язати Лубенську загальноосвітню школу І-ІІІ  

ступенів №1 Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію 

та погодити її у встановленому порядку. 

 

17. Дозволити капітальний ремонт Вовчицького закладу 

дошкільної освіти "Дзвіночок" Лубенської міської ради (установлення 

системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за 

адресою: Лубенський район, с. Вовчик, вулиця Івана Саєнка, 26. 

17.1. Зобов’язати Вовчицький заклад дошкільної освіти 

"Дзвіночок" Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію 

та погодити її у встановленому порядку. 

 

18. Дозволити капітальний ремонт Березотіцького закладу 

дошкільної освіти "Берізка" Лубенської міської ради (установлення 

системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за 

адресою: Лубенський район, с. Березоточа, вулиця Покровська, 108-А. 

18.1. Зобов’язати Березотіцький заклад дошкільної освіти 

"Берізка" Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію та 

погодити її у встановленому порядку. 

 

19. Дозволити капітальний ремонт Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №8  Лубенської міської ради (установлення системи 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за адресою: 

місто Лубни, проспект Володимирський, 104/1. 

19.1. Зобов’язати Лубенську загальноосвітню школу І-ІІІ  

ступенів №8  Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію 

та погодити її у встановленому порядку. 

 

20. Дозволити Управлінню культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради капітальний ремонт початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного 

виховання) Лубенської музичної школи (установлення системи автоматичної 

пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за адресою: місто Лубни, 

вулиця Мистецька, 17. 

20.1. Зобов’язати Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію та 

погодити її у встановленому порядку. 
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21. Дозволити Управлінню культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради капітальний ремонт початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного 

виховання) Лубенської художньої школи (установлення системи 

автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу) за адресою: 

місто Лубни, вулиця Лисенка, 13. 

21.1. Зобов’язати Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради виготовити проєктну документацію та 

погодити її у встановленому порядку. 

 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів   ради 

Діденка О.Г.    

 

 

              Лубенський  міський голова                              Олександр ГРИЦАЄНКО   

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


