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ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

27  січня 2021 року       №  7    

                                                                                                   

Про надання містобудівних умов і обмежень 

для проєктування об’єкта будівництва  
 

 

                  Розглянувши подані заяви, відповідно до ст. 29 Закону України „Про 

регулювання містобудівної діяльності”, керуючись підпунктом 9 пункту «а» 

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

 

виконавчий комітет Лубенської  міської ради     

в и р і ш и в :   

 

                     1. Надати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкта будівництва:            

 

                      1.1. Лубенському професійному ліцею на добудову 

незавершених будівництвом навчальних майстерень під гуртожиток за 

адресою: місто Лубни, вулиця Інститутська, 3. 

                      1.1.1. Зобов’язати   Лубенський професійний ліцей : 

                  а)  одержати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкту будівництва у відділі містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

                   б)  виготовити проєктно-кошторисну документацію та погодити її у 

встановленому порядку;                         

                  в) одержати у відділі  державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради дозвільні документи 

та ввести об’єкт в експлуатацію згідно з чинним законодавством;                    

                  г) до початку будівельних робіт укласти угоду на вивезення 

будівельного сміття.  

 

                       1.2. Паник Євгенії Іванівні на реконструкцію магазину з 

розширенням  за рахунок квартири №10  за адресою: місто Лубни, вулиця 

Монастирська, 7. 

                      1.2.1. Зобов’язати   Паник Є.І.: 
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                  а)  одержати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкту будівництва у відділі містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

                   б)  виготовити проєктно-кошторисну документацію та погодити її у 

встановленому порядку;                                          

                  в) одержати у відділі  державного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради дозвільні документи 

та ввести об’єкт в експлуатацію згідно з чинним законодавством;                    

                  г) до початку будівельних робіт укласти угоду на вивезення 

будівельного сміття.  

                                                           
                       1.3. Піскуну Володимиру Миколайовичу на будівництво мийки 

автотранспорту за адресою: місто Лубни, вулиця Метеорологічна, 37К. 

                      1.3.1. Зобов’язати    Піскуна В.М.: 

                  а)  одержати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкту будівництва у відділі містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

                   б)  виготовити проєктно-кошторисну документацію та погодити її у 

встановленому порядку;                                       

                  в) одержати у відділі  держаного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради дозвільні документи 

та ввести об’єкт в експлуатацію згідно з чинним законодавством;                                    

                  г) до початку будівельних робіт укласти угоду на вивезення 

будівельного сміття.   

 

                      1.4. Кривцову Сергію Андрійовичу, Степаненку Тарасу 

Миколайовичу та Катковському Вячеславу Олександровичу на 

реконструкцію сауни під гостьовий будинок за адресою: село Вільшанка, 

вулиця Центральна, 22А. 

                      1.4.1. Зобов’язати    Кривцова С.А., Степаненка Т.М. та 

Катковського В.О.: 

                  а)  одержати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкту будівництва у відділі містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

                   б)  виготовити проєктно-кошторисну документацію та погодити її у 

встановленому порядку;                                       

                  в) одержати у відділі  держаного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради дозвільні документи 

та ввести об’єкт в експлуатацію згідно з чинним законодавством;                                    

                  г) до початку будівельних робіт укласти угоду на вивезення 

будівельного сміття.  

  

                       1.5. Ступці Наталії Михайлівні на будівництво гаража за 

адресою: місто Лубни, вулиця Ломоносова, 8. 
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                       1.5.1. Зобов’язати    Ступку Н.М.: 

                  а)  одержати містобудівні умови і обмеження для проєктування 

об’єкту будівництва у відділі містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Лубенської міської ради; 

                   б)  виготовити проєктно-кошторисну документацію та погодити її у 

встановленому порядку;                                       

                  в) одержати у відділі  держаного архітектурно-будівельного 

контролю виконавчого комітету Лубенської міської ради дозвільні документи 

та ввести об’єкт в експлуатацію згідно з чинним законодавством;                                    

                  г) до початку будівельних робіт укласти угоду на вивезення 

будівельного сміття.                          

  

     2. Організацію  за виконанням рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради     

Шмонденка А.Г.    
 

              3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Лубенської міської ради Діденка О.Г.            

 

  

                 

                          

 Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


