
Вітаю, мене звати Ірина Мягкова, мені 37 років, працюю директором ТОВ «ВІСІЕС», а також 

юристом, маю ФОП, виховую двох дітей 12 та 7 років. 

Моя зацікавленість у роботі даної групи викликана моєю активною громадянською позицією та 

небайдужістю до екологічних проблем міста, вигляду та стану зелених насаджень в місті, 

привабливості міста для туристів та комфорту проживання в ньому. 

Маю великий досвід юридичної практики в різних сферах господарської, соціальної, політичної 

діяльності, досвід юридичного супроводу діяльності осередків політичних партій та прийому громадян 

у якості помічника депутата, складення та направлення депутатських звернень та інших документів у 

тому числі з питань, що стосуються екологічного розвитку міста. 

Брала неодноразову участь у прибираннях Прирічкового парку, території Огнівських ставків, 

Гришкиного лісу. 

Досвід у озелененні міст маю з 2007 року, зокрема, тільки цієї весни на прибудинковій території, 

а також на вулицях Шевченка та Коцюбинського висадила більше 40 саджанців різних дерев та кущів 

– сакури, сосни та ялини, горіхи, клени, верби, бузок, декоративний мигдаль, вейгели, спіреї, магнолія. 

Є велике бажання поширити цю діяльність за межі прилеглих вулиць.  

Маю багато ідей комплексного озеленення міста, мрію, щоб через кілька років на вулицях 

Полтави не залишилось пустих місць, вірю, що спільними зусиллями це зробити можливо.  

Вважаю, що необхідно до питання озеленення міста залучати активних мешканців районів, 

ОСББ, відповідні ГО, художників, фотографів, а не робити це силами лише КП «Декоративні 

культури», застосовувати успішний досвід в цьому інших міст та країн, тощо. Основою та передумовою 

розробки проектів по озелененню повинно бути з’ясування думки мешканців відповідних вулиць чи 

районів – які конкретно дерева чи кущі вони хотіли б мати поруч зі своїм житлом, а не бездумне 

нав’язування свого бачення «прекрасного» відповідними службами чи КП.  

Мета – зробити Полтаву настільки гарним, зеленим і квітучим містом, щоб до неї приїжджали з 

усієї України робити чудові фото та переймати досвід. 

Я не знайома з діяльністю цієї робочої групи, але судячи з вигляду наших вулиць та стану зелених 

насаджень – роботи в неї дуже багато. Готова приймати участь як у розробці концепцій, проектів 

озеленення, проектів по залученню фінансування, залученні громадськості, пошуку постачальників 

посадкового матеріалу, так і у складанні різних документів, у безпосередній посадці саджанців. Готова 

також займатися освітленням діяльності з озеленення міста в ЗМІ та соціальних мережах, робити якісні 

художні фото. Вважаю, що місією робочої групи повинна бути координація зусиль громадськості та 

міста в даному напрямку.  


