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Я живу у Полтаві 7-й рік і одразу після переїзду мене вразило, наскільки це 

зелене та “свіже” місто — з великою кількістю зелених зон. Одне з перших моїх 

редакційних завдань було у Дендропарку. І я була здивована його розмірами і 

тим, які різновиди дерев і кущів у ньому містяться. З кожним роком я 

дізнавалася про нові місця, а Полтава поступово втрачала дерева. 

 

Як журналістка та редактор із 6-річним досвідом, я склала близько десятка 

матеріалів на тему озеленення міста. Серед них були і розслідування та 

невеликі інтерв’ю з фахівцями. Зокрема — розслідування по КП “Декоративні 

культури”, техніку та робітників якої використовувала приватна компанія для 

виконання підрядів на обрізку дерев (https://poltava.to/news/47860/), аналіз 

якості озеленення міста та висадкового матеріалу (https://poltava.to/news/59791/), 

розслідування щодо бетонних чаш під квіти (https://poltava.to/news/56785/) 

тощо. 

 

Також минулого року я увійшла до ініціативної групи, яка почала опікуватися 

питаннями озеленення та збереження зелених насаджень міста 

(https://www.facebook.com/events/195561598455970/?post_id=202093484469448&

view=permalink). На жаль, через ковідну кризу та відсутність співпраці із 

органами влади, робота групи зійшла нанівець. Відбулася лише одна зустріч із 

тодішніми заступником міського голови Олексієм Чепурком, директором КП 

“Декоративні культури” та представником підрядної організації, яка так і не 

привела до конструктивного діалогу. 

 

Під час своєї професійної та позаробочої діяльності дійшла висновку, що у 

Полтаві взагалі відсутній план щодо озеленення — окрім висадки квітів. Проте 

є план з обрізки та видалення зелених насаджень. Також у нас немає обліку 

дерев, що несуть історичну цінність. За відгуками мешканців, навіть на 

бюрократичному рівні набагато простіше спиляти дерево, аніж висадити нове. 

Просто тому що прописані інструменти застаріли або не працюють. 

 

Відчуваю, що хотіла би продовжити діяльність, аналогічну тій, яку провадила 

ініціативна група. Тому пропоную свою кандидатуру до складу робочої групи 

щодо розвитку комплексного озеленення міста Полтава. Разом з іншими 

учасниками, хочу долучитися до розробки концепції озеленення, яке 

стосуватиметься не тільки висадки та заміни аварійних дерев, але й підрахунку 

та збереження дерев, які є чи можуть бути пам’ятками, грамотного підходу 

щодо підбору квітів і трав тощо. В ідеалі, хотілося б, щоби була розроблена 

окрема бюджетна програма, яка би передбачала щорічне фінансування. 

 

 

З повагою, Дарина Синицька 
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