
Я - Скомська Олена Анатоліївна. Маю вищу інженерну освіту (промислове та цивільне 

будівництво), народилася і виросла я у Полтаві і вважаю, що моє місто має 

неймовірний потенціал щоб стати одним із найгарніших та найзручніших міст України. 

Також я розумію, що будь-які зміни завжди потрібно починати з себе, тому маю надію 

отримати змогу своєю участю у робочій групі розпочати активну роботу у напрямку 

озеленення міста. Окрім своєї роботи, я завжди цікавилася тенденціями ландшафтного 

дизайну, екологічним садівництвом і просто люблю рослини, сад-це моє хоббі, що 

приносить мені неймовірне задоволення, також я малюю, обожнюю подорожувати  

(особливо Україною, Полтавщиною) на велосипеді (тому тема велоблагоустрою та 

створення веломаршрутів  мені також дуже відгукується), граю у волейбол (і вважаю, 

що у деякі парки/двори міста можливо і потрібно інсталювати майданчики для 

активних видів спорту). 

Побачивши інформацію про набір до робочої групи, я зрозуміла, що хочу можу бути у 

цій групі. Працюючи над проектами індивідуальних житлових будинків я завжди 

приділяю увагу (хоч і не являюся ландшафтним дизайнером) озелененню і 

благоустрою простору довкола нього, бо розумію, що життєвий простір не 

завершується стінами. Ми зажди хочемо бачити красивий вид з вікна, хочемо мати 

змогу прогулятися не між калюжею та бетонним парканом, а по травичці або доріжці 

між дерев та квітів...... це природна потреба здорової  людини споглядати красу, жити 

в ній, насолоджуватися.  Озеленення міста, його якість, кількість мають величезний 

вплив на емоційний стан людей і це - факт, там де руїни і бруд - не хочеться жити. Я 

чітко розумію, що без благоустрою  якісне озеленення міста просто неможливе. Адже 

неможливо зробити зручний парк без доріжок, лавочок, ліхтарів, неможливо зробити 

газон чи квітник, якщо там немає бордюру, зручної доріжки для людей і все це 

розкатується автомобілями, що там паркуються, та витоптується людьми, бо більше 

ніде пройти.... Маю надію, що робоча група (або її керівництво) матиме змогу 

комунікації з архітекторами міста, з дендрологами та спеціалістами з благоустрою... 

У свою чергу я готова інтелектуально (ідеями, пропозиціями, розробкою креслень та 

навіть 3-д моделей) та фізично (посадка рослин, розчищення, заміри, огляд, 

фотофіксація) брати участь у роботі групи, аби це принесло реальний позитивний 

результат для міста. Бо я хочу, щоб з інших міст їхали до Полтави гуляти у парках, 

ботсаду, працювати та жити, а не до Харкова, Києва тощо. Полтава має потенціал, але 

потрібно вже нарешті зрозуміти, що радянські тенденції в озелененні міста вже 

потрібно переосмислювати та доповнювати.  І так, це потребує коштів, а відповідно 

детальних прорахунків,  якісного проектування з врахуванням не лише естетичної 

складової, а й доступності, зручності, доцільності, щоб при мінімальному догляді  

озеленення мало естетичний вигляд максимальну кількість днів на рік.  Дуже хочу 

змінити своє місто на краще - наскільки це у моїх силах. 


