
Про хід виконання рішення 13 сесії міської ради шостого скликання 

від 18 листопада 2011 року № 9 "Про затвердження Міської  

програми розвитку та збереження зелених насаджень  

міста Миргорода на 2012 – 2016 роки" 

 

 

    КП «Комбінат благоустрою і озеленення» займає важливу роль в житті 

міста, адже саме ми підтримуємо та покращуємо благоустрій міста.  

   Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст має 

велике значення. Перш за все зелені насадження значно зменшують наявність 

пилу й диму в повітрі міста, відіграють роль своєрідного фільтру. Вони 

впливають на формування мікроклімату в місті, бо діють на тепловий режим, 

вологість і ступінь рухомості повітря. Лише в 2014 році підприємством було 

висаджено   600 дерев та  300 кущів. З метою  розвитку, збереження і 

відновлення парків, зелених насаджень міста було розроблено «Міську 

програму розвитку та збереження зелених насаджень міста Миргорода на 

2012-2016рр.»           . 

  Зелені насадження є місцями активного й пасивного відпочинку 

населення. Особливо великою є роль  парків культури і відпочинку, скверів.             

На обслуговуванні КП «Комбінат благоустрою і озелнення» знаходяться 8 

скверів – сквер постраждалим від аварії на ЧАЕС – 0,9га, свер на розі вулиць 

Гоголя та Старосвітська – 0,2га, сквер Козакам Миргородщини– 0,1га, сквер 

Вічний вогонь – 1,7га, сквер Комсомолець – 0,8га, сквер Жертвам 

голодомору – 0,3га, сквер Центральна площа – 0,8га, сквер Слави – 3га та 

парк Дружби – 3,8га.  

 Яскраві барви та чаруючі аромати квітів здатні доповнити дизайн і 

створити неповторну ауру затишку та гармонійності в місті-курорті. 

Створення цікавих композицій з квітів на клумбах – завдання нашого 

підприємства. Комунальне підприємство підтримує та щорічно оновлює – 

3500м.кв. квітників, які знаходяться на території нашого міста.  

Щорічно з екологічного фонду виділяються кошти на придбання 

посадкового матеріалу: цибулини тюльпанів, насіння газонних трав, насіння 

однорічних квітів, мін.добрива, клубнів канн. В 2014 році придбано 19,5 

тис.грн.-цибулини тюльпанів, 6,5тис.грн.- насіння квітів та газонних трав, 

20,0тис.грн.- насіння квітів, ніатроамофоска, клубні канн.  

Проводились роботи на квітниках: рихлення, прополка, підживлення 

мінеральними добривами тюльпанів – 1800 м
2
. Підготовка ґрунту під посів, 

насіння квітів та догляд за ними – 2500 м
2
. Висадка  розсади однорічних 

квітів на клумбах, петунії в ск. Центральна площа, ск. Леніна в кількості -

1000 шт. сальвія, ск. Вічної слави – 800 шт, канни парк Дружба, вул. Гоголя, 

ск. Козакам Миргородщини – 556 шт, ск. Котляревського тагетис – 655 шт, 

айстра - 368шт, вул. Незалежності тагетис - 632шт. Висаджено канни в сквері 

Леніна, Козака, Котляревського, вул. Берегова, вул. Гоголя. Цибулини 

тюльпан висаджено в сквері Вічний вогонь. 



В рамках програми, омолоджено старих дерев по вулицях Гоголя, 

Багачанська, Марусиченка, Шляховиків, І.Білика, Боровиковського, 

Шишацька – 41шт. дерев, та видалено аварійних сухостійних дерев – 120 шт. 

Натомість висаджено 600 шт. саджанців дерев, з них 63 шт. берези по вул. 

Гоголя (район в/ч зв’язку); 50 шт. берез, 15 шт. горобини - парк Дружба, 12 

шт. ялинок, 1 шт. тамарикс, 15шт. самшиту в сквері Вічний вогонь, туя 

золотиста 12 шт., ялівець скальний 5 шт., 14 шт. тамарикс – в сквері 

Центральна площа. 

Встановлено нові урни на території міста в кількості – 27 шт. Проведено 

поточний ремонт лавочок – замінено та пофарбовано 692 м.рейок. 

Здійснено реконструкцію вуличного освітлення, що дало змогу збільшити 

кількість світлоточок в місті на 221 шт. 

 

Начальник КП "Комбінат благоустрою і озеленення"                              Кібірєв Ю.О. 


