
    Чому вважаю саме себе достойною бути представником полтавської 

громади у робочій групі з озеленення? 

   Я корінна полтавка і дуже люблю своє місто. Вважаю, що воно має бути 

затишним, привітним і дуже зеленим. Розумію, що потреба в озелененні не 

просто на часі, а нею треба було займатися ще 10 років тому. 

   Я виросла на околиці міста, поряд з річкою, і розумію, що правильна 

концепція зелених зон дуже важлива, адже, у нас, біля Ворскли, знаходяться, 

по суті, легені міста. Які з кожним роком стають все занедбаніші і все менші. 

Якщо спрямувати увагу на «спальні райони», то можна помітити, що парки 

для них – як центр проведення дозвілля. Відсутність концепції та стратегії 

міста відносно зелених зон, парків, скверів та озеленення в цілому призводить 

до того, що зовнішній вигляд міста не є цілісним. Існуючі зелені зони – 

захаращені, не доглянуті, нові насадження – хаотичні. Якщо говорити про 

привабливість міста, туристичну, в тому числі, слід враховувати потребу 

мешканців на відпочинок у зелених зонах. Полтава завжди вважалася 

доглянутою та зеленою, цей тренд потрібно підтримувати. Моя мета – внести 

і свою частину праці у розвиток озеленення мого улюбленого міста. 

  Вже більше 5 років займаю активну громадську позицію та маю бачення 

процесу озеленення Полтави.  

  Вважаю, що перш за все потрібно розробити бачення та дизайн-код зелених 

зон міста. Зробити аудит стану того «зеленого» господарства, яке ми маємо 

станом на зараз. Залучити досвідчених спеціалістів у області дендрології та 

екології.  

   Сучасні технології дають нам, майже, безмежні можливості у створенні 

єдиного «зеленого» простору всього міста. На мою думку, Полтаві варто взяти 

за приклад Європейський зелений курс, який говорить нам про необхідність 

озеленення всіх сфер життєдіяльності міста. Варто враховувати, що зелені 

насадження – це один з методів боротьби зі змінами клімату як глобально так 

і локально.  

   Найважливішою тенденцією в умовах сучасних міст є озеленення прилеглих 

територій за рахунок зменшення площі покриттів. Звісно, що завдяки 

озелененню різних просторів ми робимо міста красивими та затишними. Проте 

ще більш важлива мета — чисте повітря та здоров’я мешканців. Зелені 

рослини здатні в процесі своєї життєдіяльності виділяти кисень, чим 

забезпечують життя на нашій планеті вже понад 3,5 млрд років, захищають від 

вітру і пилу, приглушають міські шуми. Тому висаджувати крупномірні дерева 

— це ще й екологічна та соціальна місія. 



   Окремо хочу привести реальний кейс м. Рівного, де створена Програма 

розвитку та збереження зелених насаджень міста Рівного на 2019- 2023 роки. 

Заходи, передбачені Програмою, це: проведення інвентаризації та 

паспортизації зелених насаджень, надання пріоритету вуличним насадженням 

міста; озеленення міста Рівного за допомогою підбору асортименту рослин, які 

будуть стійкими до впливу різноманітних антропогенних факторів; створення 

нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення в 

житлових районах міста, які активно розбудовуються; створення проєктів 

побудови та реконструкції об’єктів благоустрою зеленого господарства з 

урахуванням чинних державних будівельних норм, потреби населення та 

досвіду європейських країн, інших міст України. При міському виконавчому 

комітеті створено постійно діючу Раду з озеленення. Представників 

громадськості й експертів у ній майже стільки ж, як і посадовців та депутатів. 

Основними функціями Ради будуть моніторинг і аналіз стратегії озеленення 

міста, дій міської влади та профільних комунальних підприємств у цьому 

напрямку; перевірка правильності обрізки дерев та участь в оцінюванні стану 

вікових дерев, пропозиції до бюджету на озеленення. 

   Полтава теж може створити свої новації у питанні озеленення міського 

простору і бути амбасадором руху на екологічність. Адже, містяни 

страждають через погану якість повітря, тому озеленення має стати 

мейнстрімом на найближчі роки, аби бодай трохи виправити ситуацію. 

    

     


