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1. Характеристика регіону 

1.1. Коротка характеристика субрегіону 
Місто Миргород розташоване на 
перехресті цікавих туристичних 
маршрутів та має зручне залізничне 
сполучення завдяки 
комфортабельному швидкісному 
«Столичному експресу», що з’єднує 
міста Київ – Миргород – Полтава – 
Харків. Це дає змогу багатьом 
співвітчизникам з усієї України та 
гостям з інших країн відвідати 
знаменитий Національний 
Сорочинський ярмарок (цікаве 
історично традиційне фольклорне 
та розважальне дійство, 
торговельний ярмарок, що, 
починаючи з XVII століття, 
відбувається кожного року у 

передостанній тиждень серпня в селищі Великі Сорочинці поблизу Миргорода і збирає сотні 
тисяч відвідувачів) та відпочити в санаторіях миргородського курорту. 

Історію міста можна поділити на дві частини: до відкриття мінеральної води і після. А почалося 
все з того, що у 1912 році, щоб забезпечити місто питною водою пробили свердловину, з якої 
вдарив фонтан води, про яку в акті записали: «вонючая и к употреблению вовнутрь не 
пригодна». Але, дякуючи подвижництву лікаря І.А. Зубковського, який, був на той час міським 
головою, джерельну воду було досліджено. У квітні 1917 року у міській лазні відкривається 
ванне відділення на п’ять місць, що стало початком Миргородського курорту. 

Сьогодні будь-яка згадка про Миргород нагадує славнозвісну лікувальну воду та Миргородські 
санаторії, які водночас можуть прийняти на лікування та оздоровлення більше п’яти тисяч 
пацієнтів. До їх послуг висококваліфіковані лікарі усіх профілів, сучасна лікувально-
діагностична апаратура. На миргородських курортах щороку відпочивають та оздоровлюються 
близько 50 тисяч людей не тільки з усіх куточків України, а й з близького та далекого зарубіжжя. 

Місто Миргород – це екологічна перлина не лише Полтавщини, а й взагалі України. У 
Миргороді розташовані 8 закладів санаторно-курортного типу. Це ЗАТ лікувально-оздоровчих 
закладів України «Миргородкурорт», яке містить в собі 4 санаторії різних профілів; санаторій 
«Слава» для інвалідів війни та праці Міністерства праці та соціальної політики України; 
санаторій ім. М.В. Гоголя Державної адміністрації залізничного транспорту Південної 
залізниці; медичний реабілітаційний центр «Миргород» МВС України, санаторій «Радужний». 
До складу ЗАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» входять санаторії «Березовий гай», «Хорол», 
«Полтава», «Миргород». 

Миргород відомий на всю Україну та у далекому зарубіжжі ще і завдяки плідній праці 
провідного підприємства міста – ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод». Славнозвісна 
«Миргородська» по праву зветься королевою мінеральних вод. Крім ПрАТ «Миргородкурорт», 
ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», у місті продуктивно працюють ТОВ 
«Миргородський елеватор», МП «Контакт», ПАТ «Армапром», ТДВ «Миргородський 
хлібозавод». На підприємстві випікають 20 видів пряників, понад 80 найменувань тортів та 
тістечок, майже 100 видів хлібобулочних виробів. Завдяки традиційній технології виробництва 
та використанню екологічно-чистої сировини у 2011 році підприємство стало переможцем 
конкурсу «Кращі продовольчі товари області». 

Гордість Миргорода – живописці, майстри кераміки щиро дарують своє мистецтво всім, хто 
приїжджає у наше місто на екскурсію, відпочинок або підлікуватися. 
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18 вересня у День визволення Миргорода від фашистських загарбників миргородська громада 
відзначає головне річне свято – День міста. 

Культурні та економічні зв’язки миргородці підтримують з містами Маарду (Естонія), 
Згожелець (Польща), Рєчіца (Білорусь), Горна Оряховіца (Болгарія), Барбі (Німеччина). У 2014 
році на карті співробітництва з’явилися міста Новоград-Волинський (Україна), Єкабпілс 
(Латвія), а в 2015 році – місто курорт Хмільник (Україна) та місто Мцхета (Грузія). 

Таблиця 1. Порівняння субрегіону, району, області 

Регіони 
Площа, 
тис. кв. 

км 

Площа у % до 
загальної 

площі країни 
Населення 

Населення у 
% до 

загального 
населення 

країни 

Щільність 
населення, 
осiб/кв. км 

Субрегіон "Миргород" 0,456 0,075 54918 0,128 120 

Миргородський район 1,54 0,255 32011 0,075 21 

Полтавська область 28,75 4,76 1438948 3,36 50 

Україна 603,5 100 42760516 100 70,8 

 

1.2. Інформація про органи місцевого самоврядування, що входять 
до складу субрегіону 

Миргородська міська рада 

Склад депутатського корпусу Миргородської міської ради сьомого скликання: 

1. Булойчик Олена Михайлівна "Партія простих людей Сергія Капліна" 

2. Вороновський Анатолій Миколайович Всеукраїнське об’єднання "Громада" 
3. Гатанюк Сергій Андрійович "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 
4. Гирка Наталія Олексіївна Радикальна партія Олега Ляшка 
5. Говоруха Олег Борисович "Партія простих людей Сергія Капліна" 
6. Горобець Сергій Миколайович "Рідне місто" 
7. Гречко Віталій Олександрович "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 
8. Гречко Олена Володимирівна "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 
9. Денисенко Оксана Василівна "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 
10. Залєський Олександр Васильович Партія "Відродження" 
11. Заливча Марина Олексіївна Партія "Відродження" 
12. Казімірова Ольга Леонідівна Партія "Відродження" 
13. Карбан Михайло Андрійович Всеукраїнське об’єднання "Громада" 
14. Козулін Валентин Юрійович "Блок Петра Порошенка"Солідарність" 
15. Лавицький Михайло Петрович “Рідне місто” 
16. Лобунько Олександр Якович "Опозиційний блок" 
17. М’якота Олександр Іванович Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 
18. Михайленко Сергій Юрійович Партія "Відродження" 
19. Місяць Ярослав Анатолійович Радикальна партія Олега Ляшка 
20. Ніколаєнко Василь Леонардович "Партія простих людей Сергія Капліна" 
21. Прокопенко Валентина Миколаївна "Опозиційний блок" 
22. Ручка Микола Анатолійович "Опозиційний блок" 
23. Семененеко Григорій Павлович "Партія простих людей Сергія Капліна" 
24. Сиверин Валентина Миколаївна Всеукраїнське об’єднання "Громада" 
25. Сіряк Андрій Олександрович Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 
26 Супруненко Олег Андрійович ВО "Свобода" 
27. Фененко Валентина Василівна “Рідне місто” 
28. Хачатрян Хачатур Рафікович Радикальна партія Олега Ляшка 
29. Цись Олександр Григорович “Рідне місто” 
30. Чугуєв Микола Сергійович ВО "Свобода" 
31. Шаніна Аліна Артурівна ВО "Свобода" 
32. Шокало Володимир Ілліч Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 
33. Яковлєв Сергій Іванович Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 
34. Ялишев Сергій Олександрович "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 
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Виконавчий комітет міської ради утворений рішенням другої позачергової сесії сьомого 
скликання від 06 листопада 2015 року №12 (зі змінами від 25.03.2016 року, рішення дев’ятої 
сесії міської ради сьомого скликання). 

Склад виконавчого комітету Миргородської міської ради: 

Соломаха Сергій Павлович Миргородський міський голова 
Гирка Наталія Олексіївна секретар міської ради 
Швайка Сергій Олексійович перший заступник міського голови 
Кірпосенко Костянтин Олегович заступник міського голови 
Павленко Сергій Володимирович заступник міського голови 
Нікітченко Антоніна Борисівна керуюча справами виконавчого комітету міської ради 
Бакало Сергій Сергійович керівник відокремленого підрозділу "Всеукраїнської спілки 

учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій" 
Баришполець Борис 
Володимирович 

директор ТОВ "Алустон-БВ" 

Вітренко Маргарита 
Олександрівна 

начальник Управління Державної казначейської служби 
України в Миргородському районі Полтавської області 

Гонтаровський Сергій Петрович приватний підприємець, член Миргородського 
міськрайонного громадського об'єднання "Союз 
Чорнобиль" 

Довгаль Олександр Васильович заступник начальника Миргородського відділу ГУ 
Національної поліції в Полтавській області 

Карпенко Олександр Анатолійович генеральний директор МП "Контакт" 
Марченко Олександр Олексійович начальник Миргородського комунального житлово-

експлуатаційного управління 
Молочко Наталія Володимирівна начальник Миргородської об'єднаної державної податкової 

інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській 
області 

Приліпа Василь Миколайович приватний підприємець, волонтер 
Самойлович Ростислав 
Володимирович 

генеральний директор товариства "Лабулє-Україна" 

Семенов Олександр Анатолійович приватний підприємець, член Миргородського 
громадського формування з охорони громадського порядку 
"Оберіг" 

Сидоренко Антон Олександрович директор ТОВ "Ростагросвіт" 
Солоха Сергій Леонідович приватний підприємець, заступник голови Миргородської 

міської спілки ветеранів Афганістану 
Сосновчик Віктор Федорович заступник директора ПрАТ "Полтавське хлібоприймальне 

підприємство" 
Чорнобай Анатолій Миколайович начальник медичного реабілітаційного центру "Миргород" 

МВС України 

 

Біликівська сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 7 працівників. 

В склад Біликівської сільської ради входить 12 депутатів, 10 з яких безпартійні, 2 депутати 
представляють Аграрну партію України. 

В склад виконкому входить 7 осіб. 

 

Вовнянська сільська рада 

Апарат Вовнянської сільської ради налічує 5 працівників. 

Склад депутатського корпусу Вовнянської сільської ради: 

1. Яненко Альона Миколаївна 

2. Тарасенко Микола Іванович 
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3. Козаченко Віталій Іванович 

4. Дудніченко Володимир Дмитрович 

5. Олексієнко Катерина Василівна 

6. Притикіна Валентина Миколаївна 

7. Усик Любов Петрівна 

8. Тулинська Тетяна Володимирівна 

9. Шадманова Світлана Вікторівна 

10. Усик Валерій Адольфович 

11. Усик Оксана Іванівна 

12. Кравченко Олександр Миколайович 

 

Гаркушинськанська сільськ рада 

Апарат сільської ради налічує 5 працівників. 

До складу Гаркушинськанської сільської ради входять 14 депутатів. 

В склад виконкому входить 7 осіб. 

 

Зубівська сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 5 працівників. 

В склад Зубівської сільської ради входить 12 депутатів, 11 з яких безпартійні, 1 депутат 
представляє Аграрну партію України. 

Склад виконавчого комітету Зубівської сільської ради: 

1. Порощай Станіслав володимирович 

2. Коваленко Олег Васильович 

3. Татарчук Анатолій Петрович 

4. Сіряченко Віктор Володимирович 

5. Давиденко Юлія Іванівна 

6. Профатило Іван Максимович 

 

Петрівцівська сільська рада 

Апарат управління Петріцівської сільської ради налічує 5 осіб. 

Депутатський корпус Петріцівської сільської ради 7-го скликання: 

1. Саприкін Анатолій Олексійович 

2. Ященко Олексій Олексійович 

3. Іващенко Віктор Михайлович 

4. Черкаська Валентина Володимирівна 

5. Кириченко Ольга Іванівна 

6. Гаркавенко Ольга Миколаївна 

7. Пилипенко Віктор Якович 

8. Колодний Анатолій Вікторович 

9. Бойко Валентина Володимирівна 

10. Грицовець Валентин Володимирович 

11. Збарський Вадим Віталійовича 

12. Тимченка Віктора Олексійович 

13. Гаркавенко Тетяна Григорівна 
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14. Фесенко Олексій Дмитрович 

 

Попівська сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 7 працівників. 

В склад Попівської сільської ради входить 14 депутатів. 

В склад виконкому входить 7 осіб. 

 

Слобідська сільська рада 

В склад Слобідської сільської ради входить 12 депутатів. 

В склад виконкому входить 10 осіб. 

 

Хомутецька сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 6 працівників. 

Склад депутатського корпусу Хомутецької сільської ради: 

1. Гришко Сергій Михайлович 

2. Литвин Віктор Васильович 

3. Лубченко Олександр Іванович 

4. Шарон Михайло Юрійович 

5. Хоменко Катерина Іванівна 

6. Гуда Григорій Павлович 

7. Гулій Ірина Вячеславівна 

8. Одарченко Аліна Володимирівна 

9. Підтикан Віталій Андрійович 

10. Шинкаренко Валентина Миколаївна 

11. Гаврусь Світлана Петрівна 

12. Улізько Ніна Григорівна 

13. Богиня Володимир Олександрович 

14. П’ятько Валентина Іванівна 

 

Шахворостівська сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 5 працівників. 

В склад Шахворостівської сільської ради входить 14 депутатів. 

В склад виконкому входить 9 осіб 

 

Ярмаківська сільська рада 

Апарат сільської ради налічує 6 працівників. 

Склад депутатського корпусу Ярмаківської сільської ради: 

1. Янчак Олена Олексіївна 

2. Манжола Наталія Олексіївна 

3. Гончарова Олена Іванівна 

4. Квітка Тетяна Миколаївна 

5. Лаврінець Олександр Володимирович 
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6. Квітка Василь Михайлович 

7. Мащенко Оксана Василівна 

8. Баришполець Валентина Олексіївна 

9. Роменський Григорій Миколайович 

10. Роменська Тетяна Валеріївна 

11. Оврах Світлана Миколаївна 

12. Ющенко Іван Іванович 

 

1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової 
інформації 

У місті Миргороді створено і діють значна кількість громадських організацій та об’єднань: 

1. Миргородська міськрайонна спілка пенсіонерів органів УМВС України та військової служби 
"Закон служить людині" 

2. Полтавська обласна громадська організація "Рома Полтавщини" 
3. Полтавська обласна організація роботодавців оздоровчих закладів 
4. Миргородський Інформаційно-консультаційний Центр з прав людини 
5. Миргородська районна громадська організація "Кінно-спортивний клуб "Явір" 
6. Миргородська районна громадська організація "Мисливсько-рибальске товариство 

"Попівське" 
7. Миргородська міськрайонна громадська організація "Миргородські Рома" 
8. Миргородська міськрайонна громадська організація "Захист тварин" 
9. Миргородська міськрайонна дитячо-юнацька спортивна громадська організація 

"Боксерський клуб "Антей" 
10. Миргородська міськрайонна громадська організація "Турбота" 
11. Миргородська міськрайонна спортивна молодіжна громадська організація "Чемпіон" 
12. Миргородська міськрайонна громадська організація "Прикордонник" 
13. Миргородська міськрайонна громадська організація "Спілка пасічників Миргородщини" 
14. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородський центр здоров'я 

"Івановець" - громадська оздоровча організація 
15. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) "Миргородське об'єднання 

підприємців" 
16. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська Асоціація народної 

дипломатії 
17. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Футбольний клуб "Миргород" 
18. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Асоціація вчителів англійської мови 

Полтавщини 
19. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Об'єднання "Демократична 

Миргородщина" 
20. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська міська Єврейська 

громада 
21. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Рада жінок міста Миргорода 
22. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська регіональна 

організація Національної ліги українських композиторів 
23. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація "Міська 

Асоціація підприємців і підприємств" 
24. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація "Трудова 

Миргородщина" 
25. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородське міське товариство 

"Милосердя і здоров'я" 
26.  Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) "Ротарі Клуб "Миргород" 
27. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація "Романо 

дром" ("Циганська дорога") 
28. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Асоціація водіїв-підприємців 

Миргородщини 
29. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи ) Миргородська міська організація 

інвалідів війни та збройних сил 
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30. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Федерація тхеквондо В.Т.Ф. м. 
Миргорода 

31. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) "Бізнес-клуб" 
32. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Асоціація таксистів м. Миргорода 
33. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) "Медіум" 
34. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Гаражний колектив "Мрія" 
35. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородський парашутний клуб 

"Екстрім" 
36. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська громадська організація 

"Миргородська програма" 
37. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Кредитна спілка "Взаємодопомога" 
38. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська міська громадська 

асоціація "Правозахист" 
39. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородське об'єднання громадян 

"Творчість" 
40. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) "Каса взаємодопомоги" 
41. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Асоціація "Підприємці ринків м. 

Миргорода" 
42. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадський комітет по захисту прав 

вкладників АКБ "Україна" 
43. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська міська громадська 

організація "Асоціація водіїв легкових таксі-експрес" 
44. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська молодіжна громадська 

організація Молодіжний парламент м. Миргорода 
45. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська міська організація 

роботодавців 
46. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи)Миргородська міська організація 

Фізкультурно-спортивного товариства "Україна" 
47. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Спілка сприяння розвитку 

підприємництва 
48. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Міська громадська організація 

"Федерація греко-римської боротьби" 
49.  Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Жіночий клуб "Журавонька" 
50. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородська міська молодіжна 

громадська організація "Хочу жити" 
51. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Міське громадське об'єднання 

"Трикутник" 
52. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородське міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Крок" 
53. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Миргородське міське громадське 

об'єднання "Фонд інвалідів Чорнобиля" 
54. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) 
55. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація "Клуб 

єдиноборст "Дракон" 
56. Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація "Український 

гром" 
57.  Громадське об'єднання (без статусу юридичної особи) Громадська організація 

"Миргородринок" 
58. Громадська організація "ІНДІГО-V" Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 
59. Громадська організація "Джерело тріумфу" Центру естетичного виховання 
60. Миргородське міськрайонне громадське об'єднання"СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ" 
61. Громадська організація "Миргородський рибальський клуб" 
62. Громадська організація "гаражний колектив "Мотор" 
63. Миргородська районна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 

"Колос" агропромислового комплексу України 
64. Миргородська міська організація громадського об'єднання України "Слов'янське віче" 
65. Місцевий осередок Міжнародної громадської організації "Козацтво Запорозьке" 

"Миргородський міський курінь Полтавського округу Міжнародної громадської організації 
"Козацтво Запорозьке" 

66. Миргородська районна громадська організація "Асоціація фермерів та приватних 
землевласників відродження Полтавщини" 

67. Громадська організація "Оленчина родина" 
68. Громадська організація "Джерело здоров'я, успіху, краси" (без статусу юридичної особи) 
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69. Громадська організація "Діємо разом" Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№ 1 ім. Панаса Мирного 

70. Миргородська Громадська організація "ПАРИТЕТ" 
71. Громадська організація "Центр громадянських ініціатив "Зоря Мирграда" 
72. Громадська організація "Шкільний меридіан" Миргородської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 3 
73. Громадська організація "Теплоенергетик" 
74. Миргородська Громадська організація інвалідів "Перлина" 
75. Громадська організація "Промінь допомоги" (без статусу юридичної особи) 
76. Громадська організація "Творчий громадянський союз" (без статуту юридичної особи) 
77. Миргородська Громадська організація інвалідів по зору "ЗІР" 
78. Громадська організація "Миргород-допомога" (без статуту юридичної особи) 
79. Громадська організація "Драйв ДУШІ"(без статуту юридичної особи) 
80. Громадська організація "Міжнародна Асоціація відеоблогерів "РЕК" 
81. Миргородська громадська організація "Відродження" 
82. Громадська організація "Миргородська міська організація товариства сприяння обороні 

України" 
83. Громадська організація "Вервичка" 
84. Миргородська міська молодіжна Миргородська "За нами майбутнє" 
85. Миргородська "Асоціація воїнів-десантників Миргородщини" 
86. Миргородська Громадська організація "Хартія пам'ять" 
87. Громадська організація Миргородщини" (без статусу юридичної особи) 
88. Громадська організація "Передвищник" 
89. Громадська організація "Творчість ПЛЮС" (без статусу юридичної особи) 
90. Міська спілка багатодітних сімей "Велика родина" 
91. Миргородська міська організація "Лад і добробут рідному місту" 
92. Громадська організація "Краса і здоров'я" 
93. Громадська організація "Спілка ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони Миргородщини" 
94. Громадська організація "Охорони навколишнього природного середовища та правопорядку" 
95. Громадська організація "Туристичний клуб "ПОЛЮС" 
96. Громадська організація "Миргородські майстри" 
97. Громадська організація "Ветеранів урядового зв'язку" 
98. Громадська організація "Протект" об'єднання інвалідів війни в Афганістані м. Миргорода 

Полтавської області (без статусу юридичної особи) 
99. Миргородська громадська організація жінок-інвалідів "Донна" (без статусу юридичної особи) 
100. Територіальний осередок міста Миргорода Всеукраїнської громадської організації 

"Координаційний центр громадської безпеки України" (без статусу юридичної особи) 
101. Миргородська міська організація Ленінського Комуністичної Спілки Молоді України (без 

статусу юридичної особи) 
102. Миргородська спортивна громадська організація Миргородської федерації футболу (без 

статусу юридичної особи) 
103. Миргородська міська організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молоді 

регіони" (без статусу юридичної особи) 
104. Миргородський міський осередок Всеукраїнської громадської організації "Національний 

комітет по боротьбі з корупцією" (без статусу юридичної особи) 
105. Громадська організація Миргородської міської організації Всеукраїнського союзу жінок-

трудівниць "За майбутнє дітей України" (без статусу юридичної особи) 
106. Миргородський первинний осередок Всеукраїнської громадської організації "Національна 

сільськогосподарська палата України" в м. Миргород (без статусу юридичної особи) 
107. Миргородський міський осередок Всеукраїнської громадської організації "Антикримінальний 

вибір" (без статусу юридичної особи) 
108. Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація маркетингу" (без статусу 

юридичної особи) 
109. Міська громадська організація "Союз Чорнобиль України" (без статусу юридичної особи) 
110. Миргородська міська організація Всеукраїнського союзу робітників Полтавської області (без 

статусу юридичної особи) 

111. Всеукраїнська громадська організація "Громадський контроль" (без статусу юридичної 
особи) 

112. Миргородська міська громадська організація "Українська соціал-демократична молодь" (без 
статусу юридичної особи) 

113. Миргородський міський осередок Всеукраїнського об'єднання молоді "Нова ера" (без 
статусу юридичної особи) 
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114. Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання місцевого і регіонального розвитку" (без 
статусу юридичної особи) 

115. Миргородський осередок "Товариство охорони природи" (без статусу юридичної особи) 
116. Миргородська міська організація Всеукраїнського об'єднання демократичних сил "Злагода" 

(без статусу юридичної особи) 
117. Первинна Миргородська організація Спілка офіцерів України (без статусу юридичної особи) 
118. Відділення Української Спілки ветеранів Афганістану (без статусу юридичної особи) 
119. Міський дитячо-юнацький спортивний клуб з боротьби дзюдо та самбо "Миргород" (без 

статусу юридичної особи) 
120. Миргородська міська спортивна громадська організація пауерліфтингу "Клуб "Самсон" (без 

статусу юридичної особи) 
121. Громадська організація "Центр розвитку та творчості "Створюємо разом" (без статусу 

юридичної особи) 
122. Громадська організація "Спілка ветеранів та пенсіонерів Збройних Сил України, учасників 

бойових дій Миргородського авіамістечка" (без статусу юридичної особи) 
123. Громадська організація "Миргородська творча спілка декоративно-прикладного мистецтва 

"Райдуга" (без статусу юридичної особи) 
124. Миргородська міська молодіжна громадська організація "Миргородська молодіжна рада" 

(без статусу юридичної особи) 
125. Громадська організація "Клуб спортивного покеру "Рівер" (без статусу юридичної особи) 
126. Громадська організація "Окрема Миргородська міська спілка військових пенсіонерів 

батальйону зв'язку та радіотехнічного забезпечення Міністерства оборони України" (без 
статусу юридичної особи) 

У селі Гаркушинці активно працює Миргородська районна Громадська організація «Герої 
Чорнобиля» 

У селі Попівка активно працюють дві громадські організації «Рада ветеранів» та «Попівська 
сотня» Миргородського козацького полку. 

На території Субрегіону функціонує радіокомпанія "Миргород", газета "Миргород наш дім", 
телекомпанія "Миргород". 

 

1.4. Історична довідка 

Історія міста Миргорода 

Територія Миргорода входила до складу Київської Русі (Переяславське князівство). Великий 
князь Володимир Мономах у XI ст., зміцнюючи східні кордони держави для захисту від 
половців, будував охоронні пункти. Згідно з однією з версій істориків, ворогуючі сторони в цей 
час збиралися в таких пунктах для розв'язання торгових питань мирним шляхом. Тому і 
назвали населений пункт Мир-городком. Народна ж легенда свідчить: тут влаштовувалися 
часті ярмарки «всім миром», тобто це був город, де збирався весь мир – Миргород. 

Уперше Миргород згадується в 1575 р. у грамоті польського короля Стефана Баторія, в якій 
монарх дає йому статус полкового міста Миргородського козацтва, тобто адміністративно-
територіальної і військової одиниці. На той час місто вже було досить великим, а отже, його 
вік набагато старший за дату, вказану в королівській грамоті. Є й інші джерела, які відносять 
першу згадку про Миргород до 1530 р., коли йому було надано магдебурзьке право і герб: на 
блакитному полі щита у верхній частині – золотий хрест, в нижній – срібна восьмикутна зірка, 
разом символізують перемогу християн над мусульманами. Миргород був значним центром з 
виготовлення селітри і пороху. Тут здавна розташовувалися селітрові заводи. Місто населяли 
селяни-хлібороби і реєстрові козаки, що несли службу у польського короля, розвивалися 
ремесла і промисли. У 1638 р. місто з готовністю забезпечило необхідними боєприпасами і 
провіантом військо гетьмана нереєстрових козаків Якова Острянина (Остряниці) в надії, що 
він силою зброї звільнить місто від ненависних шляхтичів і ксьондзів. Однак сповнення надії 
довелося чекати ще 10 років. У 1648 р. козаки Миргорода влилися в армію гетьмана Богдана 
Хмельницького і билися в усіх основних битвах визвольної війни 1648 – 1654 рр. Влітку 1648 
р. Миргород був звільнений від польських шляхтичів і знову став полковим містом 
Миргородського полку. У реєстрі козацьких полків 1650 р. Миргородський полк нараховував 
3158 козаків і був третім за величиною серед 16 полків України. 



Профіль субрегіону «Миргород» 

15 

Помітний слід в історії Миргорода залишив гетьман Лівобережної України Данило Апостол 
(1654—1734). Батько Данила, Павло в 1659-1736 рр. були миргородськими полковниками, 
тобто фактично володіли містом. При них була укріплена фортеця, процвітала торгівля з 
Європою, а також з'явився прекрасний витвір так званого українського бароко – Спасо-
Преображенська церква, розташована в с. Великі Сорочинці, різьблений позолочений вівтар 
якої зберігся й до наших днів і, як і 270 років тому, так і сьогодні, продовжує вражати своєю 
пишністю. 

На початку XVIII ст. Миргород був значним торговельним і культурним містом. Миргородські 
купці торгували з іншими країнами, зокрема з такими зарубіжними містами, як Лейпциг, Берлін, 
Нюрнберг. Своїми виробами славилися миргородські чинбарі, гончарі, шевці, бублейники. За 
межами Миргородського краю линула слава і про миргородських кобзарів. 

Великі імена. У кінці ХУШ-ХІХ ст. Миргородщина дала чимало славних імен в літературі, 
культурі, суспільно-політичному житті. Майже півстоліття прожив тут класик грузинської 
літератури Давид Гурамішвілі (1705-1792), який до 1756 р. служив у Миргородському полку. 
Гостював у письменника український поет і філософ Григорій Сковорода (1722-1794). Давид 
Гурамішвілі помер і був похований в Миргороді, у 1949 р. на його могилі встановлено 
пам'ятник. Вулицю, на якій жив поет, школу № 9 і міську бібліотеку названо його ім'ям. У місті 
відкрито Літературно-меморіальний музей поета. 

У Миргороді жив також талановитий іконописець Лука Боровик, син якого Володимир 
Боровиковський (1757-1825) – відомий український і російський живописець-портретист, 
фундатор романтично-реалістичної школи українського живопису. Уродженець 
Миргородщини – український історик, етнограф Василь Ломиковський (1778-1848) зібрав 
документальні матеріали про історію України, видав записи малоруських дум, склав словник 
малоруської старовини. Кілька разів Миргород відвідував великий український поет Тарас 
Шевченко (1814-1861), який зупинявся у козака Коробки. У жовтні 1845 р. Шевченко написав 
тут вірші «Не завидуй багатому», «Не женися на багатій», а також поему «Великий льох». 

Широку просвітницьку діяльність розгорнув український письменник, фольклорист, 
громадський діяч Анатолій Свидницький (1834-1871), який прибув у Миргород в 1860 р. Він був 
одним з фундаторів першої громадської бібліотеки в місті. У Миргороді народилися і вчилися 
брати Рудченки – І.Я. Рудченко (Іван Білик; 1845-1905) – український фольклорист, критик, 
письменник і П.Я. Рудченко (Панас Мирний; 1849-1920) – відомий український письменник 
революційно-демократичного спрямування, автор класичних творів, що відображають 
столітню історію українського села. Залишив свій слід в історії міста український живописець, 
графік, архітектор і етнограф Опанас Сластіон (Сластьон; 1855-1933). З його ініціативи в 
1920 р. в Миргороді було відкрито краєзнавчий музей, він був одним з авторів першої 
водолікарні курорту, сприяв створенню капели бандуристів. 

Розповідаючи про Миргород, не можна не згадати класика української і російської літератури 
Миколу Васильовича Гоголя (1809-1852), який народився у с. Великі Сорочинці, що за 25 км 
від Миргорода, його дитячі роки пройшли в маєтку батьків Василівці, поруч з Диканькою – 
краєм, оспіваним письменником («Вечори на хуторі біля Диканьки»). У 1835 р. побачив світ 
його збірник «Миргород». 

Історія села Білики 

Із знайдених фактів з’ясовано, що на карті французького інженера Г.Л. де Боплана за 1650 р. 
зафіксована назва села «Bilicowce» («Біликівці»?). У козацьких реєстрах Миргородського 
полку 1649 року записані Степан Білик, козак сотні Гаврила Гладченка і Микита Білик, козак 
сотні Кирила Попівського. Є припущення, що саме хтось з них був засновником села. 

У ХVІІІ ст. село входило до 1-ї Миргородської сотні й належало до Миргородської ратуші 
(одного із органу міського самоврядування). У 1723 р. на чолі біликівського козацтва стояв 
отаман Андрій Шамраєнко. З 1771 р. діяла Свято-Покровська церква. 1862 р. було 
перебудовано Покровську церкву. У 1883 р. село належало до Зубівської волості. 

Відомо, що із 1897 р. почало діяти початкове народне училище. Окрім людей землеробських 
професій у Біликах проживало 10 теслярів, 2 кравців, 2 шевців, 1 столяр, 1 коваль, 28 ткаль, 3 
візники, а також було 7 представників інтелігенції. 
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Гордістю для жителів села є та подія, що із Біликів походили предки родини Рудченків, з якої 
вийшли брати письменники Панас Мирний та Іван Білик (їхні псевдоніми пов’язані з назвами 
Миргород і Білики). Досліджуючи історичні події 1845 року, стало відомо, що саме в цей час 
Т.Г.Шевченко, перебуваючи на Миргородщині, виконав дві роботи, які мають назви «Урочище 
Білик» і «Урочище Стінка». 

З 1989 року в селі діє майстерня «Жива глина Миргородська», яку заснував Ю. В. Курілін. 
Розпочинав він з виготовлення кахлів. Пізніше став виробляти сувенірну продукцію, бо саме в 
ній відчув справжню творчість. Курілін Ю.В. був переможцем «Людина року – 2003» 
м. Миргород в номінації «Митець року». 

Історія села Гаркушинці 

Відоме з першої половини XVII ст. Село входило до складу першої Миргородської сотні 
Миргородського полку. 1723 року Гаркушинці були маєтністю священника миргородської 
Свято Воскресінської церкви Григорія Івановича. 

На початку XX ст. за 2,5 версти від села ще зберігався будний майдан — курган, розроблений 
під добування селітри. У селі діяла церква Святої Великомучениці Варвари, якою опікувалася 
родина місцевого дідича Рудя. В другій половині XIX — на початку XX ст. село належало до 
Петрівської волості. Із 1897 р. діяло початкове народне училище. 1911 р. у Гаркушинцях 
працював цегельний завод Г. Рубана. 1918 р. трикомплектна початкова школа. У 1993 р. в селі 
налічувалось — 689 дворів, 1603 жителі; 2006 р. — 552 двори, 1400 жителів. 

Історія села Дібрівка 

У селі розмістився один з найбільших конезаводів України — Дібрівський кінний завод 
заснований у 1888 році великим князем Дмитром Костянтиновичем Романовим. Щороку 
2 травня в селі Дібрівка проводиться свято — перегони коней рисистих порід. Це свято 
відвідують тисячі гостей та туристів, багато з яких приїжджають з миргородського курорту. Тут 
відбуваються перегони між найкращими наїзниками. До 2008 р. тут також існувала спортивна 
школа, що виховувала справжніх наїзників. 

Історія села Зубівка 

Село виникло в 1-й пол. 17 ст. Зубівські козаки у складі Миргород полку брали участь у 
Визвольній війні 1648-54. У 1741 власником частини 3убівки став грузинський поет, офіцер 
рос. армії Давид Гурамішвілі. 

У 80-х рр. 18 ст. 3убівка була одним із найбільших сіл Миргородського полку (315 хат). Крім 
землеробства, розвивалися кустарні промисли і ремісництво. З 1870 в 3убівці діяло початкове 
народне двокласне училище. З 1917 – у складі УНР. З березня 1918 по грудень 1919 3убівка 
була у складі Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського. Навесні 1920 тут 
закріпилися московські люди, в селі сформовано волосний виконком. 1921 в 3убівці 
організували артіль «Селянин». 1934 в селі діяли артілі «Червоний партизан», 
ім. П.П. Постшлева та ім. М.Н. Демченка. З 1938 року функціонували середня школа, лікарня, 
клуб, діяли товариства і гуртки по ліквідації неписьменності. 

Історія села Попівка 

Село Попівка засноване в 1572 році. Першим поселенцем був піп, якого вигнали з сусіднього 
села Хомутець за те, що облисів. Попівка в давнину складалапся з трьох поселень: Слобітка 
Діброва і Чорнятина. З часом, від розростання цих поселень, утворилося одне велике 
поселення – «Поповская слобода» – пізніше Попівка. Попівка – вільне козацьке село, що не 
знало панщини, утворене людьми, що шукали кращої долі і вільних земель. Тут зупинялися і 
будували свої оселі, відвойовуючи землі у лісів козаки, що поверталися з військових походів, 
селяни, що утікали від кріпосної неволі, вигнанці з інших сіл та втікачі від панського, 
громадського чи родинного гніву. 

Історія села Слобідка 

Найдавніша відома згадка про цей населений пункт належить Ґійому Левассеру де Бопланові 
— французькому інженеру. Складеній ним 1648 року Загальній карті України це поселення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1888
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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позначене назвою Bezpaliez та знаком Sloboda, Latine nova Colonia – Слобода, на латині нова 
колонія. 

До початку ХХ століття Слобідка мала статус містечка, де проходив щорічний ярмарок та було 
2 школи: церковно-приходська та земська (будівля останньої існує й донині). З 1917 - у складі 
УНР. З 1920 тут закріпилися ленінські банди. Їх вигнали німці 1941. 

Дерев’яна церква Св. Миколая, зведена на високому цегляному фундаменті в найвищій точці 
села на самому березі річки, проіснувала до 1960-х років ХХ століття, коли була остаточно 
зруйнована комуністами. 

Історія села Хомутець 

Хомутець заснований у XVI столітті миргородськими козаками. 1620 року польський король 
Сигізмунд ІІІ віддав Миргород із хутором Хомутець шляхтичу Івану Чернишевському, але 
1621 року їх захопив черкаський староста Костянтин Вишневецький (дядько й опікун Ієремії 
Вишневецького). Польський суд присудив ці володіння королю, який віддав їх Бартоломею 
Обалковському. Але Костянтин Вишневецький не підкорився рішенню суду і до визвольної 
війни українського народу 1648—1654 рр. Хомутець був у числі його володінь. Наступний 
власник — хомутецький сотник, пізніше — миргородський полковник Павло Апостол, який у 
1659 році був наказним гетьманом. 1689 року Данило Апостол отримав на Хомутець універсал 
гетьмана Івана Мазепи. 

Впродовж XVIII століття містечко Хомутець було центром Другої Миргородської сотні 
Миргородського полку. Збереглася печатка місцевого сотенного правління з гербом: у щиті — 
хрест, під яким три восьмипроменеві зірки. На початку XIX століття господарем Хомутця став 
російський письменник, історик і дипломат І. М. Муравйов-Апостол.  

Київський науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень заніс село Хомутець до 
Переліку найважливіших історичних сіл України та їхніх пам'яток. 

Історія села Ярмаки 

У 1843 році у власному маєтку в селі Ярмаки Миргородського району на Полтавщині 
поселився граф Моріц Єгорович О'Рурк. Через рік по тому, включно по 1850 рік, він служив 
миргородським земським правником. Протягом десяти наступних років М.О'Рурк був 
миргородським земським суддею, а в 1860 році його обрали провідником миргородського 
дворянства. 

У с. Єрки у 1848 році народився Іван Андрійович Зубковський, засновник Миргородського 
курорту. 

 

1.5. Коротка характеристика Полтавської області 

Полтавська область розташована в центрі України, між 50°33'18'' і 48°44'36'' 
пн. ш. та 32°05'20'' і 35°29'33'' сх. д. Протяжність області з півночі на південь, по 
прямій лінії між її крайніми північною і південною точками, становить 213,5 км, 
між крайніми західною й східною точками – 259 км. Територія області 
розташована майже цілком у межах Придніпровської низовини, на лівобережжі 
басейну річки Дніпро. Виняток становить невелика ділянка площею 150 кв. км 
(0,5% території області) на правобережжі басейну Дніпра, в межах 
Придніпровської височини. Понад 92% площі області знаходиться у межах 

природної зони лісостепу, і тільки 8% (крайня південно-східна частина) – у межах степової 
природної зони. Площа Полтавщини складає 28,8 тис. кв. км, що становить 4,8% від площі 
України (7 місце серед областей). 

Полтавська область має найбільшу кількість областей – сусідів – 7. На півночі Полтавська 
область межує з областями України: Чернігівською (протяжність меж–107 км) і Сумською (238 
км); на півдні – з Дніпропетровською (173 км) і Кіровоградською (149 км); на сході – з 
Харківською (188 км); на заході –з Київською (19 км) та Черкаською (225 км) областями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1620_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_%D0%86%D0%86%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1621_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D1%85%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Загальна протяжність меж Полтавської області становить 1100 км, з яких 162 км проведені по 
акваторіях Кременчуцького (98 км) і Дніпродзержинського (64 км) водосховищ. 

Автодорога М-03 Київ–Харків–Довжанський є основною артерією області та проходить 
територією Пирятинського, Гребінківського, Лубенського, Великобагачанського, Хорольського, 
Решетилівського, Полтавського та Чутівського районів. Зазначеною дорогою здійснюється 
основний потік вантажних та пасажирських перевезень області. 

Населення Полтавської області станом на 1 січня 2014 року становило 1449,0 тис. осіб, у тому 
числі міське населення – 899,1 тис. осіб (61,7%), сільське –559,1 тис. осіб (38,3%). 

Система розселення області є досить типовою для регіонів Центральної України, де більшість 
населення сконцентровано у містах. У порівнянні з регіонами сусідами щільність населення в 
області в 2 рази менша ніж у Дніпропетровській (103,6 осіб на кв. км) та в 1,7 рази – ніж у 
Харківській (87,4 осіб на кв. км). Водночас в 1,5 рази вища ніж у Чернігівській (33,8 осіб на кв. 
км). Райони області умовно можна поділити на 2 групи: понад 1 тис. кв. км – найбільший серед 
них Глобинський (2,47 тис. кв. км.). Також Кобеляцький (1,82 тис. кв. км) Гадяцький (1,6 тис. кв. 
км), Миргородський (1,54 тис. кв. км). Інша група –до 1 тис. кв. км (це 11 районів), серед який 
найменший за площею – Гребінківський район (0,6 тис. кв. км). 

 
Рис. 1.  Схема Полтавської області 

До складу області входить 25 районів, 15 міст, з яких 6 обласного значення (Горішні Плавні, 
Кременчук, Лубни, Гадяч, Миргород, Полтава) та 9 районного значення, 5 районів у містах, 
21 селище міського типу, 15 селищ та 1791 село. В області відбуваються процеси 
добровільного об’єднання територіальних громад. Створено (відбулися вибори) 14 об’єднаних 
територіальних громад на базі 50 місцевих рад. Протягом 2016 року ще буде створено 6-7 
ОТГ. Адміністративний центр області – місто Полтава. 

За рівнем урбанізації та системи розселення Полтавська область належить до 2-го типу 
регіонів (за класифікації SSRD-2009). Це високоіндустріалізовані та високоурбанізовані 
регіони з рівнем розвитку вище середнього. 

Для цієї групи регіонів характерним є висока частка міського населення (84-91%), дуже висока 
щільність (66-165 осіб на 1 кв. км), складні демографічні умови – значне скорочення 
чисельності через старіння населення та його міграцію. Також регіони даної групи мають 
високий рівень ВРП на душу населення (85-140% середнього), середній рівень податкових 
надходжень на душу населення (64-125%), високу продуктивність праці (82-125% середнього). 
Регіони групи є високоіндустріалізованими (близько 50% промисловості), зі значною часткою 
добувної промисловості або постачання електроенергії, газу та води (9-20%), низькою часткою 
послуг (33-39%) та низькою часткою сільського господарства (3-14%). Даній групі притаманна 
значна залежність від великих підприємств, їх частка в обсягах реалізації більше середньої 
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(54-66%), а також низька щільність малих підприємств на 10 тис. мешканців (67-93% 
середнього). Завдяки значному рівню розвитку промисловості області даного типу мають 
високий рівень доходів населення, але суттєві екологічні проблеми (забруднення та обмежена 
площа лісів), поганий стан здоров'я, особливо високу смертність, зокрема і дитячу. Значний 
рівень індустріалізації забезпечує високу зайнятість населення (98-102% середнього) та 
нижчий рівень безробіття (86-110% середнього). Водночас дані регіони мають середню якість 
робочої сили. Полтавська область відрізняється від бази через: 

- Нижчу щільність населення (51 осіб на 1 кв. км.) та урбанізацію (нижче середньої), 
зокрема менший обласний центр (296 тис. осіб) та низька частка міського населення 
(62%). 

- Високу частку сільського господарства у ВДВ (14,4%). 

- Більш високий рівень безробіття (8,0%). 

- Високий рівень кваліфікації трудових ресурсів – більше половини найманих працівників 
в області мають вищу освіту. 

- Кращий стан здоров'я, особливо нижча дитяча смертність і нижча захворюваність на 
активну форму туберкульозу. 

- Кращі екологічні умови, особливо щодо стану забруднення води та викидів в атмосферу. 

Серед визначеної групи регіонів-сусідів та регіонів, що належать до одного типу регіонів, 
Полтавська область знаходиться на 4 місці за показником ВРП на душу населення. Внесок 
області в загальноукраїнський обсяг реалізованої промислової продукції – 5,7% (6 місце серед 
регіонів України). Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця – 43,2 тис. 
грн. (3 місце в Україні – попереду Дніпропетровська – 61 тис. грн. та Донецька – 46,8 тис. грн. 
області). 

Питома вага виробництва валової продукції сільського господарства в загальноукраїнських 
обсягах – 6,3% (2 місце серед регіонів України – попереду Вінницька область – 7,2%). Питома 
вага будівельної галузі області в загальноукраїнських обсягах виробництва – 5,8% (6 місце). 
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу – 5713,7 грн. (6 місце). Обсяг 
іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу – 731,9 дол. США (7 місце). Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту – 2,4 (3 місце). Середньомісячна заробітна плата – 2988 грн. (9 
місце). За індексом людського розвитку (за 2012 рік) Полтавська область знаходиться на 9 
місці серед регіонів України зі значенням 3,84. 

Область має лінійно-вузлову структуру, яка формується в результаті перетину двох головних 
планувальних осей загальнодержавного значення (осей першого рангу): Північ – Південь та 
Південний захід – Схід. На головних планувальних осях розташовані міста Полтава, Миргород, 
Хорол, Лубни, Пирятин, Козельщина, Горішні Плавні, Кременчук. До осей другого рангу можна 
віднести державні, регіональні дороги і дороги місцевого значення, які забезпечують зв’язки 
області з головними промисловими центрами центральної, східної та західної України. 

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 43,5% та 
оптової і роздрібної торгівлі – 40,4%. Розподіл обсягів іноземного капіталу серед міст та 
районів області є нерівномірним. Різниця між крайніми значеннями (у розрахунку на 1 особу) 
лідера (м. Горішні Плавні) та аутсайдерів (Кременчуцького, Диканського районів) сягає понад 
тисячу разів, а в трьох районах області (Великобагачанський, Козельщинський та 
Чорнухинський) – іноземні інвестиції відсутні. 

У загальній кількості підприємств частка малих підприємств становить 93,2%. Проте обсяг 
реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами малого підприємництва складає 16,9 млрд. 
грн. (14,2% від загального обсягу реалізації продукції). 

Структура зайнятості в Полтавській області суттєво не вирізняється з-поміж інших регіонів 
України. Найбільшими за чисельністю зайнятих залишаються промисловість, сільське 
господарство, сектор транспорту і зв’язку, також значна зайнятість в освіті та охороні здоров’я. 

Четверта частина з усіх працевлаштованих працює саме на малих підприємствах, проте 
частка зайнятих на великих підприємствах серед регіонів України є найбільшою саме на 
Полтавщині. Аналогічною є і структура обсягів реалізованої продукції. Найбільша частка 
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обсягу реалізованої продукції в Полтавській області припадає на великі підприємства (55,5%). 
У середньому по Україні цей показник становить 41,9%. Слід відзначити значну диференціацію 
кількості зареєстрованих суб’єктів господарювання у містах і районах області. Найбільша 
кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. мешканців у Полтаві (105 од.) та 
Кременчуці (87 од.), а найменша у Миргородському (22 од.), Оржицькому (26 од.) та 
Гадяцькому (29 од.) районах. 

Згідно з Державним реєстром суб’єктів туристичної діяльності станом на 01.01.2014 у 
Полтавській області зареєстровано 226 туристичних фірм (із них 10 туристичних операторів). 
За останні 3 роки їх кількість збільшилась на 50%. У області функціонує 76 закладів 
розміщення, 610 закладів харчування. На Полтавщині свої послуги надають 86 осель зеленого 
туризму. 
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2. Земельні та природні ресурси 

2.1. Земельні ресурси і територія міста 

Миргородська міська рада 

Згідно даних державної статистичної звітності форми 6-ЗЕМ станом на 01.01.2016 року в 
межах адміністративно-територіальної одиниці м. Миргород обліковується 2859,0 га земель. 

Структура за категоріями земель: 

а) землі сільськогосподарського призначення 1387,3172 га (48,52%); 

б) землі житлової та громадської забудови 631,8484 га (22,10%); 

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 65,9000 га 
(2,30%); 

г) землі оздоровчого призначення 92,6016 га (3,24%); 

ґ) землі рекреаційного призначення 130,9412 га (4,58%); 

д) землі історико-культурного призначення 0,0010 га (0,001%); 

е) землі лісогосподарського призначення 32,0847 га (1,12%); 

є) землі водного фонду 249,9675 га (8,74%); 

ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
268,3384 га (9,39%). 

Структуру землекористувачів, які мають у користуванні (власності) земельні ділянки з 
найбільшими площами наведено нижче: 

- із земель сільськогосподарського призначення: 

1) Миргородський державний гренажний завод - 145,8719 га; 

- із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 

1) Сиверин Олександр Миколайович - 3,4656 га; 

2) Виробниче підприємство "Надежда" - 2,2571 га; 

3) Полтавське обласне комунальне підприємство КП"Полтавапаливо"- 2,2273 га; 

- із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти: 

1) Гімназія ім. Т. Г. Шевченка - 1,790 1га; 

2) Дошкільний навчальний заклад №10 "Веселка" - 1,0725 га; 

3) Миргородська загальноосвітня школа 1-3 ступ № 9 - 2,0540 га; 

4) Миргород державний керамічний технікум ім. В.М.Гоголя - 4,1155 га; 

5) Миргородська спеціалізована школа № 5- 1,5224 га; 

6) Миргородська загальноосвітня школа № 3 - 1,4294 га; 

7) Миргородська загальноосвітня школа № 7 - 1,4544 га; 

8) Професійно-технічне училище № 44 - 5,8113 га; 

9) Середня загальноосвітня школа № 1 - 3,5790 га; 

10) Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим слухом - 
1,1395 га; 

- із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров'я та соціальної допомоги: 

1) Миргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини - 1,7416 га; 

2) Миргородська центральна районна лікарня - 9,3901 га; 

- із земель для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель 
і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії: 

1) ВАТ"Полтаваобленерго" - 6,7131 га; 

2) ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" - 6,9038 га; 
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- із земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних організацій та підприємств: 

1) ТОВ будівельна фірма "Гефест" - 9,3217 га; 

- із земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: 

1) ДП ДАК "Хліб України" Миргородський КХП №1 - 7,3970 га; 

2) ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" - 9,2703 га; 

3) ЗАТ Миргород завод продтоварів "Калинка" - 2,0292 га; 

4) Миргородський міжгосподарський комбікормовий завод - 4,0000 га; 

5) ТОВ Миргородський сироробний комбінат - 8,2687 га; 

6) ЗАТ "Миргородський агрошляхбуд" - 4,9811 га; 

7) ТОВ "Велс Україна" - 1,6339 га; 

8) ТОВ "ГрейнІнновейшенСистемз" - 7,8119 га; 

9) ТОВ "УкрЛатАгро" - 3,3510 га; 

- із земель для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного 
транспорту: 

1) Південна Залізниця - 49,1157 га; 

- із земель  зв'язку: 

1) 3 Територіальний вузол урядового зв’язку - 21,5000 га; 

- із земель оздоровчого призначення: 

1) Дорожня профспілкова організація Південної залізниці - 19,1289 га; 

2) Медичний реабілітаційний центр "Миргород" МВС України - 14,4912 га; 

3) Миргородський санаторій "Слава" - 9,1836 га; 

4) ПАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" - 66,5563 га. 

 

Біликівська сільська рада 

Згідно даних 6-ЗЕМ станом на 01.01.2016 року структура земель сільської ради: 

Сільськогосподарські землі, загальна площа – 4182,0417 га, у тому числі за 
землекористувачами: 

- ТОВ «Промінь-Приват», загальна площа 2458,0786 га, землі знаходяться в оренді ; 

- Державний Миргородський гренажний завод – 168,1460 га землі знаходяться в постійному 
користуванні; 

- Громадяни, яким надано у власність і користування площею, загальною площею – 848,545 
га; 

- Південна залізниця – 17,39 га, землі знаходяться в постійному користуванні; 

- ТОВ «УкрЛатАгро» загальною площею 205,1548 га, землі знаходяться в оренді; 

- землі запасу, загальна площа – 451,7273 га; 

- землі, які входять до інших адміністративних одиниць, загальною площею 33,00 га. 

Ліси та інші лісовкриті площі  загальна площа 215,09 га в тому числі за землекористувачами: 

- Державний Миргородський гренажний завод площею – 1,3 га, землі знаходяться в 
постійному користуванні; 

- Південна залізниця, площею – 36,09 га, землі знаходяться в постійному користуванні 

- ДП «Миргородське лісове господарство» площею 155,9 га, землі знаходяться в постійному 
користуванні 

- землі запасу, площею – 21,80 га. 

Забудовані землі: загальна площа – 168,2428 га в тому числі за землекористувачами: 
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- ТОВ «Агро-Нові Технології» площею 0,20 га землі знаходяться в оренді; 

- Громадяни, яким надано у власність і користування, площею – 36,4841 га; 

- Заклади, установи , організації загальною площею – 17,3245 га; 

- Промислові та інші підприємства, площею 4,2865 га; 

-  Підприємства та організації транспорту, зв’язку, площею 52,8332 га; 

- Частини, підприємства, організації, установи, навчаотні заклади оборони, загальною 
площею – 7,5300 га; 

- Водогосподарські підприємства, площею 4,00 га ; 

- Землі запасу, площею 43,5845 га 

Відкриті заболочені землі,  площею – 256,70 га 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, площею 
- 10,1255 га. 

Води, площею 17,30 га. 

З усіх земель, землі рекреаційного призначення, площею – 1,04 га. 

 

Попівська сільська рада 

Земельний фонд Попівської сільської ради у відношенні до загальної площі розподілений 
таким чином: 

1. Сільськогосподарські угіддя – 6589,1848 га, або 70,09%; 

2. Інші сільськогосподарські землі – 126,55 га або 1,3% 

3. Ліси та інші лісовкриті площі – 2220,03 га або 23,6% 

4. Забудовані землі – 277,0 га або 2,95% 

5. Заболочені землі – 39,58 га або 0,42% 

6. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 6,3 га або 
0,07% 

7. Під водою – 142,85 га або 1,57% 

 

Хомутецька сільська рада 

Адмінтериторія - всього земель – 8809,50 га. 

1. Землі сільськогосподарського призначення – 7562,14 га. в чому числі рілля – 
5714,89 га. 

2. Землі житлової та громадської забудови – 317,69 га. 

3. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 

4. Землі оздоровчого призначення. 

5. Землі рекреаційного призначення. 

6. Землі історико-культурного призначення. 

7. Землі лісогосподарського призначення – 598 га. 

8. Землі водного фонду – 126,5 га. 

9. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

Ярмаківська сільська рада 

Структура за категоріями земель: 

1. Сільськогосподарські землі – 3983,2438 га; 

2. Ліси – 198,24 га; 

3. Житлова забудова – 1,12 га; 



Профіль субрегіону «Миргород» 

24 

4. Землі промисловості – 0,5 га; 

5. Землі комерційного використання – 0,41 га; 

6. Землі громадського призначення – 7,63 га; 

7. Землі рекреаційного призначення – 1,2 га; 

8. Землі природоохоронного призначення - 495,6 га; 

9. Землі водного фонду – 91,3 га; 

10. Болота. 

 

2.2. Містобудівні документи 

Миргородська міська рада 

Генеральний план міста Миргорода Полтавської області, план зонування території міста 
Миргорода затверджено рішенням сорок другої сесії Миргородської міської ради шостого 
скликання від 28 березня 2014 року №10. 

Прийнято рішення одинадцятої сесії Миргородської міської ради сьомого скликання від 18 
травня 2016 року № 32 "Про погодження Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 
межі м.Миргород Полтавської області". 

Встановлення межі міста 

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) межі м. Миргород Полтавської області, 
розроблено Київським державним підприємством геодезії, картографії, кадастрових та 
геоінформаційних систем "КИЇВГЕОІНФОРМАТИКА"на підставі рішення Миргородської міської 
ради від 27.06.2013року №79. Цей проект погоджено сільськими радами, Миргородською 
районною радою, Миргородською районною державною  адміністрацією, за рахунок території 
яких планується здійснити розширення меж, а також погоджено Миргородською міською 
радою та Полтавською обласною радою. У відповідності до вимог Закону України "Про 
державну експертизу землевпорядної документації" Проект, наразі, подано до 
Держгеокадастру України для проведення обов’язкової державної експертизи. Згідно статті 
174 Земельного кодексу України рішення про встановлення і зміну меж міст приймається 
Верховною Радою України. Після прийняття такого рішення, площа міста буде становити 
4265,0495 га (станом на 01.08.2016р. площа становить 2859,0000 га). 

 

Біликівська сільська рада 

Проект планування і забудови села Білики Миргородського району Полтавської області, 
затверджений рішенням 3 сесії 22 скликання 14.09.1994 року (генеральний план с.Білики 
дійсний і по даний час), На інші населені пункти сільської ради (с.Марченки, с.Лещенки, 
с.Милашенкове) містобудівельної технічної документації немає. 

У 2012 році розроблялося 3 технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель: 

- земельна ділянка площею 2,8716 га під кладовищем, яка розташована в с.Білики 
Миргородського району Полтавської області (землі загального користування); 

- земельна ділянка площею 0,05 га під Біликівським Будинком культури, яка розташована 
в с.Білики по вул. Калинова (Борисенка), 2 Миргородського району Полтавської області 
(для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 
обслуговування); 

- земельна ділянка площею 0,40 га під артезіанською свердловиною, яка розташована в 
с.Білики вул. Центральна (Леніна) Миргородського району Полтавської області (для 
іншого сільськогосподарського призначення). 

Межі населених пунктів не встановлені. 

Вовнянська сільська рада 

Генплан в стадії розробки, інвентаризація не проводилась. 
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Гаркушинська сільська рада 

Генеральний план села Гаркушинці затверджений рішенням 8 сесії 7 скликання від 22.07.2016 
року. Генеральний план села Рибальське в стадії розроблення. 

Зубівська сільська рада 

Генплан Зубівської сільської ради розроблений 1965 року. 

Ярмаківська сільська рада 

Генплани, схеми планування території, правила забудови відсутні. Інвентаризація земель не 
проводилась. Межі населених пунктів розроблені та поновлені у 2012 році, затверджені 15 
сесією 6 скликання 21.09.2012 року. Земельні поточні спірні питання виникали та були 
врегульовані на місцевому рівні. 

 

2.3. Природні ресурси 
Миргородська міська рада 

Поверхня міста рівнинна, це частина Придніпровської височини. Абсолютні висоти від 0 до 150 
метрів. 

Природні умови на території міста визначаються тим, що він розташований у лісостеповій 
географічній зоні лівобережної частини Придніпровської низини. Це обумовило м’який, без 
різких коливань температури, клімат (середньорічна літня температура - +16,50С, зимова 
- 6,10С). Кількість опадів – 494 мм/рік. 

Миргород розташований в Східноукраїнській нафтогазоносній області. 

Місто розташоване в зоні чорноземних ґрунтів з типовими малогумусними, середньо- і 
важкосуглинистими видами. У ґрунтовому покриві міста переважають глибокі мало гумусні 
чорноземи. З глибиною ґрунт переходить в материнську породу – глину. Товщина 
переходового шару – 60-80 см. Карбонати залягають на глибині 30 см. 

Площа, зайнята водними об’єктами 72,9 га , з яких ставків – 7 га, р. Хорол – 65,9 га. 

Головним природним даром є унікальні цілющі властивості миргородського джерела, відкриті 
близько 85 років. Вода Миргородського джерела відноситься до слабо мінералізованих 
хлоридно – натрієвих вод та близька за вмістом хлористого натрію до мінеральної води 
відомих європейських курортів Соден, Баден-Баден, Аахен. 

Водноносний горизонт мінеральної води "Миргородська" знаходиться в Юрських відкладеннях 
на глибині 620 м, фільтрат виходить з глибини 660-690 м, вода виходить на поверхню під 
тиском (фонтан до 6м), температура +20-22оС. 

Миргородська мінеральна вода – прозора, солонувата на смак, без запаху або з незначним 
запахом сірководню. 

"Миргородська" мінеральна вода містить органічні речовини: 

• карбонові кислоти; 

• вуглеводи типу мальтози і сахарози; 

• сліди аміносполуки типу цистеїну. 

Мікроелементи - мідь, йод, бром, фтор, - які містяться у "Миргородській" відіграють важливу 
роль у життєдіяльності організму, адже вони входять до складу багатьох ферментів, вітамінів, 
гормонів. 

Є поклади нафти, газу, торфу (в долині р. Хорол). Нерудні корисні копалини: пісок 
(будівельний, білий кварцовий, кольоровий), глини, ворха, мергель, лес (в долинах річок та по 
балках). 
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Велика кількість лісових масивів, серед яких переважають змішані та хвойні ліси, багаті на 
гриби та ягоди. Площа озеленених територій загального користування (парків, садів, скверів, 
бульварів), які розташовані та території забудови міста на 1 жителя становить 21,1 м2 

 

Біликівська сільська рада 

На території Біликівської сільської ради розташовані свердловини, які забезпечують виробний 
процес підприємств ОКВПВКГ «Водоканал» (артезіанські), ТОВ «Промінь-Приват» 
(артезіанські) та ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (артезіанські та 
гідрогеологічні). 

Ліси та інші лісовкриті площі  загальна площа 215,09 га в тому числі за землекористувачами: 

- Державний Миргородський гренажний завод площею – 1,3 га, землі знаходяться в 
постійному користуванні; 

- Південна залізниця, площею – 36,09 га, землі знаходяться в постійному користуванні; 

- ДП «Миргородське лісове господарство» площею 155,9 га, землі знаходяться в постійному 
користуванні землі запасу, площею – 21,80 га. 

Води: площею 17,30 га, з них: природні водотоки (річка Хорол, площею 14,6 га та озера 
загальною площею 2,7 га. 

Гаркушинська сільська рада 

На території сільської ради розташована частина ландшафтного заказника місцевого 
значення «Ярмаківський». 

Хомутецька сільська рада 

Ліси – знаходяться у власності Миргородського лісгоспу. Безхозних лісових насаджень немає. 

Водні ресурси: 8 штучних копанок, загальною площею 2,2 га., які знаходяться у висушеному 
стані; 2 ставки, загальною площею 5.3 га., які знаходяться у майже висушеному стані; річка 
Хорол, протяжністю 13 км, яка місцями майже пересохла. 

Дані водні об’єкти ніякої документації не мають, у оренді не знаходяться. 

Розвіданих родовищ природних ресурсів, які не використовуються – немає. 

 

2.4. Кліматичні умови 

Поверхня міста рівнинна, це частина Придніпровської височини. Абсолютні висоти від 0 до 150 
метрів. 

Природні умови на території міста визначаються тим, що він розташований у лісостеповій 
географічній зоні лівобережної частини Придніпровської низини. Це обумовило м’який, без 
різких коливань температури, клімат (середньорічна літня температура - +16,50С, зимова – -
6,10С). Кількість опадів – 494 мм/рік. 

Миргород розташований в Східноукраїнській нафтогазоносній області. 

Місто розташоване в зоні чорноземних ґрунтів з типовими малогумусними, середньо- і 
важкосуглинистими видами. У ґрунтовому покриві міста переважають глибокі мало гумусні 
чорноземи. З глибиною ґрунт переходить в материнську породу – глину. Товщина 
переходового шару – 60-80 см. Карбонати залягають на глибині 30 см. 
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3. Населення і трудові ресурси 

3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

За даними Головного управління статистики, станом на 1 січня 2016 року на території 
населених пунктів, що входять до субрегіону «Миргород» проживало 54,9 тис. осіб, у тому 
числі у м. Миргород — 40,4 тис. осіб, в сільській місцевості— 14,5 тис. осіб. 

Таблиця 2. Чисельність мешканців, осіб 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Субрегіон 55860 55718 55455 55177 54907 54918 

Район 34833 34369 33465 33023 32590 32011 

Область 1499567 1487751 1467821 1458205 1448975 1438948 

 

 

Рис. 2.  Порівняльна характеристика темпів приросту населення на території субрегіону 
«Миргород» та у Миргородському районі 

Протягом останніх п’яти років на території субрегіону «Миргород» спостерігаються негативні 
тенденції природного приросту населення. Міграційний рух населення, протягом цього ж 
періоду, має позитивну тенденцію. Але у загальному підсумку, позитивне сальдо міграційного 
руху не перекриває втрат природнього приросту у загальній кількості наявного населення на 
території субрегіону. 

Таблиця 3. Природний та міграційний рух населення, осіб 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Народжені 459 431 417 444 413 

Померлі 986 852 856 882 866 

Природний приріст -527 -421 -439 -438 -453 

Прибулі 1150 1174 1014 924 969 

Вибулі 901 827 888 832 827 

Сальдо міграції 249 347 126 92 142 

Загальне збільшення 
(зменшення) 

-278 -74 -313 -346 -311 

Інформація щодо кількості прибулих та вибулих включає усі потоки міграції 
(внутрішньорегіональну, міжрегіональну та міждержавну). 

Протягом 2010-2014 років у місті спостерігається негативна динаміка природного руху 
населення. Протягом усього періоду сальдо має негативне значення. Протягом останніх років 
негативний приріст становив 400-400 осіб за рік. 

 

55860 55718 55455 55177 54907 54918

34833 34369 33465 33023 32590 32011

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Субрегіон Район
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Рис. 3.  Динаміка природного руху населення за 2010 – 2014 роки, осіб 

Що стосується міграційного руху населення, то тут показники значно перевершують показники 
природнього приросту та мають позитивне сальдо протягом останніх п’яти років. 

 

Рис. 4.  Динаміка міграційного руху населення за 2010 – 2015 роки, осіб 

 

 

Рис. 5.  Загальна динаміка зміни демографічної ситуації у субрегіоні, осіб 

 

Таблиця 4. Розподіл населення за віком, осіб (на 01 січня 2015 року) 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Населення у віці:      

молодшому за працездатний (0-15 р.) 7839 7859 7754 7728 7552 
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Працездатному (16-59 р.) 26284 26152 26032 25804 24822 

старшому за працездатний (60 р. і старше) 14922 14512 14505 14466 14479 

діти дошкільного віку (0-6 р.) 2584 2580 2549 2600 2465 

діти шкільного віку (7-16 р.) 5134 4933 4885 4808 4883 

 

 
Рис. 6.  Загальні тенденції зміни розподілу населення за віком за 2010-2014 роки, осіб 

За рівнем освіти серед населення у віці понад 18 років переважає частка з повною загальною 
середньою освітою (без врахування базової загальної середньої) – 31,93% та початковою 
вищою освітою – 23,94%. Майже рівну частку становлять особи з повною вищою освітою – 
14,74%, базовою загальною середньою – 11,32% та початковою загальною – 10,39. 

 

 
Рис. 7.  Рівні освіти серед населення у віці понад 18 років 

 

3.2. Зайнятість населення та безробіття 

Протягом 2011-2013 років спостерігалася позитивна динаміка зміни зайнятості на території 
субрегіону «Миргород». Однак у 2014 році відбулося різке зменшення кількості зайнятих осіб. 
Найбільш негативні тенденції по скороченню кількості зайнятого населення спостерігаються у 
м. Миргороді, де таке скорочення у 2014 році становило 1183 особи, а у 2015 році (по 
відношенню до 2014 р.) ще на 330 осіб. Тенденції скорочення зайнятості населення субрегіону 
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співпадають з загальними тенденціями, що спостерігаються як на рівні Миргородського 
району, так і Полтавської області загалом. 

Таблиця 5. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 

Субрегіон «Миргород»* 8973 8781 8947 9076 7577 

Район 6342 5704 5677 5583 5291 

Область 368242 366196 372115 364827 348766 

*Дані, наведені у таб.7 не можна використовувати для повноцінного аналізу у зв'язку зі скороченим колом 
статистичної вибірки, що не повністю розкриває реальну картину у сфері зайнятості 

 

 
Рис. 8.  Динаміка зміни зайнятості населення міста Миргорода, осіб 

 
 

 
Рис. 9.  Рівень зареєстрованого безробіття (у % до економічно активного населення 

працездатного віку), % 

 

 
Рис. 10.  Кількість безробітних на одну вакансію, осіб 
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Рис. 11.  Динаміка зареєстрованих безробітних за рівнем освіти 

 

3.3. Доходи населення і заробітна плата 

 

 
Рис. 12.  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників, грн. 
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4. Економіка міста 

4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

Таблиця 6. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 

А. Юридичні особи 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ: 983 995 976 968 985 

з них СПД - юридичні особи * 581 590 589 573 565 

з них малі підприємства 158 179 188 187 177 
* Усі суб'єкти ЄДРПОУ мінус державні та комунальні організації (установи, заклади), асоціації, корпорації, консорціуми, концерни 
та інші об’єднання юридичних осіб, філії (інші відокремлені підрозділи), представництва, товарні біржі, кредитні спілки, споживчі 
товариства, політичні партії, громадські організації, релігійні організації, профспілки та об’єднання профспілок, благодійні 
організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків 

 
В. Фізичні особи 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 

Субрегіон «Миргород» 1782 1801 1194 1958 2650 
Полтавська область 80400 81520 74000 75500 75630 

 

 
Рис. 13.  Динаміка зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності 

 

 
Рис. 14.  Динаміка зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб 

 

4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

Незважаючи на те, що субрегіон «Миргород» являється курортним, значною є питома вага в 
загальному випуску товарної продукції харчової та переробної промисловості. 
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Рис. 15.  Динаміка обсягів реалізованої продукції в порівняних цінах, тис. грн. 

 

Таблиця 7. Найбільші роботодавці 

Підприємство, організація, 
установа 

Вид діяльності (основний) 
Чисельність 
працівників 

у 2015р. 

ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» санаторно-курортна 888 

ПАТ "Армапром" виробництво гідравлічного та 
пневматичного устаткування 

379 

ПАТ “Миргородський завод 
мінеральних вод” 

забір очищення та постачання води 274 

Миргородський район газопостачання 
ПАТ "Полтавагаз" 

постачання природного газу та надання 
послуг з інших видів профільної діяльності 

260 

Спеціалізований Миргородський 
санаторій “Слава” 

санаторно-курортна 255 

Відокремлений підрозділ "Санаторій 
імені Миколи Гоголя" державного 
підприємства "Південна залізниця" 

санаторно-курортна 236 

Миргородська філія ПАТ 
“Полтаваобленерго” 

електропостачання споживачів області 232 

Обласне комунальне виробниче 
підприємство водопровідно-
каналізаційного господарства 
„Миргородводоканал” 

водопровідні та каналізаційні роботи 203 

Медичний реабілітаційний центр 
“Миргород” МВС України 

санаторно-курортна, реабілітаційна 199 

ТДВ “Миргородський хлібозавод” виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів 

196 

ОКВП ТГ «Миргородтеплоенерго» виробництво, транспортування, постачання 
теплової енергії і надання послуг з 
централізованого опалення та постачання 
гарячої води для споживачів 

158 

ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне 
підприємство» 

виробництво готових кормів для тварин, що 
утримуються на фермах, оптова торгівля 
зерном, насінням та кормами для тварин 

121 

 

4.3. Розвиток малого і середнього бізнесу 

Малий бізнес в економіці субрегіону займає вагоме місце. За кількістю діючих малих 
підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення субрегіон вдвічі випереджає аналогічний 
показник по району, але є дещо нижчим за відповідний показник по Полтавській області. 
Близько 70% найманих працівників зайняті на малих підприємствах, а питома вага продукції 
малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції складає близько 25%. 

Таблиця 8. Показники роботи малого бізнесу 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

Місто 39 38 45 45 43 

901590,8 979571,3 1000880,7 993282,9
1160668,3 1401994,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

http://business-guide.com.ua/enterprises?v=148&o=
http://business-guide.com.ua/enterprises?v=148&o=
http://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.71.0
http://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.71.0
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.21.0
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.21.0
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Район 13 19 22 22 21 

Область 59 60 62 65 65 

Середньорічна кількість найманих працівників, чол 

Місто 1301 1270 1241 1143 1019 

Район 648 550 540 479 455 

Область 55147 54500 53887 51233 48749 

Питома вага зайнятих на малих підприємствах (% до населення в працездатному віці) 

Місто 4,8 4,4 5,8 6,5 5,5 

Район 5,1 4,5 5,3 5,4 5,9 

Область 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 

Питома вага середньорічної зайнятості на малих підприємствах в загальній кількості найманих 
працівників, % 

Місто 73,7 56,5 66,8 68,2 70,7 

Район 68,1 62,5 62,4 63,4 63,0 

Область 22,8 28,0 23,3 23,4 23,0 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн. 

Місто 207876,6 164860,9 293465,6 312599,8 298676,8 

Район 55220,6 83555,7 128098,7 97348.3 130731,4 

Область 14373919,1 14945517,4 16857304,4 16355397,1 18072743,9 

Питома вага продукції малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), 
% 

Місто 23.1 16,8 29,3 31,5 25,7 

Район 14,4 18,7 19,8 15,3 17,2 

Область 14,1 13,6 14,2 14,7 13,7 

 

4.4. Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

 

Таблиця 9. Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг, тис. дол. США 

Регіони 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Кількість 
підприємств 

Вартість, 
тис. дол. 

США 

Відсотків 
до 

загального 
обсягу 

Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг 2014 р. 

 Товари 

Область 331 2124454,2 100,0 403 1114541,4 100,0 

Місто 7 16437,8 0,8 5 5367,7 0,5 

 Послуги 

Область 142 92435,6 100,0 194 194887,1 100,0 

Місто 3 419,4 0,5 1 ….* …* 

Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг 2015р. 

 Товари 

Область 357 1481082,0 100,0 435 917330,3 100.0 

Місто 9 7401,0 0,5 6 4217,9 0,5 

 Послуги 

Область 125 57134,6 100,0 184 151916,8 100,0 

Місто 3 349,4 0,6 1 …* …* 

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України "Про державну статистику" 
щодо конфіденційності інформації. 
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Рис. 16.  Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг, тис. дол. США 

 

Таблиця 10. Вільні земельні ділянки, призначені для ведення господарської 
діяльності 

№ 
з/п 

Адреса 
земельної 

ділянки 

Площа 
земельної 

ділянки 

Цільове використання 
земельної ділянки 

Кадастровий 
номер 

Умови 
продажу 

Продаж земельних ділянок 

1 вул. 
Миргородська, 
121-А 

3,0012 га Землі рекреації 5310900000: 
50:015:0167 

аукціон 

2 вул. Раскової, 24-
б  

3,5866 га Землі промисловості 5310900000: 
50:073:0032 

аукціон 

3 вул. 
Котляревського, 
3-В 

0,3280 га Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:064:0081 

аукціон 

4 вул. 
Котляревського, 
3-В 

0,1108 га Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:064:0082 

аукціон 

5 вул. Єрківська, 
111-А 

0,0161 га Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

5310900000: 
50:050:0139 

аукціон 

6 вул. Раскової, 61 0,1911 га Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

5310900000: 
50:074:0013 

аукціон 

7 вул. Озерна, 22А 2,7207 га Для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту 

5310900000: 
50:032:0283 

аукціон 

8 вул. Українська, 
60 

0,2000 га Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

5310900000: 
50:010:0025 

аукціон 

9 вул. 
Спартаківська, 
15/27-Б 

0,0013 га Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

5310900000: 
50:065:0284 

аукціон 

10 вул. Гоголя, 28-Б 0,0300га Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування 

5310900000: 
50:065:0291 

аукціон 

Набуття права на оренду земельних ділянок 

1 вул. Андреєва, 2 0,0901 га Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

5310900000: 
50:028:0350 

аукціон 

16437,8

7401
5367,7 4217,9

419,4 349,4

ТОВАРИ 2014 РІК ТОВАРИ 2015 РІК ТОВАРИ 2014 РІК ТОВАРИ 2015 РІК ПОСЛУГИ 2014 
РІК

ПОСЛУГИ 2015 
РІК

ЕКСПОРТ ІМПОРТ ЕКСПОРТ
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2 вул. Шляхова, 6-
Б  

0,1727 га Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

5310900000: 
50:064:0256 

аукціон 

3 вул. 
Котляревського, 
3-В 

0,3280 га Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:064:0081 

аукціон 

4 вул. 
Котляревського, 
3-В 

0,1108 га Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:064:0082 

аукціон 

5 вул. 
Миргородських 
дивізій, 20-Б 

0,0026 га Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

5310900000: 
50:009:0046 

аукціон 

6 вул. Раскової, 61 0,1911 га Для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі 

5310900000: 
50:074:0013 

аукціон 

7 вул. Українська, 
60 

0,2000 га Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

5310900000: 
50:010:0025 

аукціон 

8 вул. Петрівська, 
16 

1,8 га Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:077:0047 

аукціон 

9 
вул. Багачанська, 
38-Г 

0,0524 га 

Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості 

5310900000: 
50:076:0115 

аукціон 

 

Таблиця 11. Планована інвестиційна діяльність міста Миргорода 

Проект 
Кошторисна 

вартість, млн. 
грн. 

Джерело фінансування 

Велоконцепція (велодоріжки, муніципальні 
велопарковки ін.) 

загалом – 30 
перша черга – 6 

міжнародні партнери, 
обласний конкурс проектів, 
міський бюджет 

Підтримка ОСББ (капремонти) 3,9 ЄС/ПРООН, місто. ОСББ 

Питна вода Миргородщини 4,9 DESPRO, місто, водоканал 

Ремонт мосту через річку Хорол 33,4 ДФРР, місто 

Реконструкція стадіону "Старт" 10,5 ДФРР, місто 

Термодернізація ЗОШ №1, ЗОШ №5, ЗОШ № 9 1,5 Субвенції з Державного 
бюджету 
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5. Фінансовий стан та бюджет громади 

Проекти бюджетів населених пунктів субрегіону «Миргород» на 2016 рік сформовані в умовах 
очікувано низьких темпів росту макроекономічних показників по Україні. 

Таблиця 12. Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 2012 (факт) 2013 (факт) 2014 (факт) 2015 (факт) 
2016 

(прогноз) 

Прибутковий податок з громадян/ 
Податок з доходів фізичних осіб 

1,2 41,9 44,6 41,0 54,1 

Єдиний податок 6,5 7,8 8,6 8,8 9,8 

Доходи від відчуження 
нерухомості та землі 

0.7 1,0 1,4 0,8 0,6 

Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності 

0,1 0,08 0,07 0,07 0,05 

Місцеві податки та збори 0,7 0,8 0,8 0,2 0,1 

Плата (податок) за землю 10,7 9,5 8,9 11,5 16,3 

Податок на нерухомість    2,1 2,7 

Акцизний збір    7,3 7,7 

Податкові надходження разом 52,7 52,3 54,4 70,9 90,8 

Дохід від оренди комунального 
майна 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 

 

 
Рис. 17.  Порівняння рівня доходів міського бюджету на одного мешканця, грн. 

 

Таблиця 13. Структура видатків бюджету громади (прогноз на 2016 р.), млн. грн. 

Статті видатків 2016 (прогноз) 

2111  Заробітна плата 58,6 

2120  Нарахування на оплату праці 13,1 

2210  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,1 

2220  Медикаменти та перев’язувальні матеріали 0,03 

2230  Продукти харчування 5,8 

2240  Оплата послуг (крім комунальних) 4,2 

2250  Видатки на відрядження 0,3 

2271  Оплата теплопостачання 9,6 

2272  Оплата водопостачання та водовідведення 0,3 

2273  Оплата електроенергії 1,3 

2274  Оплата природного газу 1,3 

2281  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
         (регіональних) програм 

0,2 

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесені            
до заходів розвитку 

0,3 

2420  Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 0,04 
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2610  Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 8,9 

2620  Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 27,3 

2720  Стипендії 1,0 

2730  Інші виплати населенню 126,3 

2800  Інші поточні видатки 0,1 

3110  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,8 

3122  Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 1,3 

3131  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 1,8 

3132  Капітальний ремонт інших об’єктів 11,9 

3142  Реконструкція та реставрація інших об’єктів 6,9 

3210  Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1,2 

3220  Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 2,1 

3240  Капітальні трансферти населенню 0,03 

9000  Нерозподілені видатки 0,2 

 

Таблиця 14. Найбільші платники податків 

Назва Сплачено 
ПДФО 

Акциз Плата за 
землю 

Податок на 
нерухомість 

ПАТ "Армапром" 0,9  0,4 0,03 

ПрАТ "Миргородкурорт" 2,0  1,3 0,7 

Регіональна ф-я "Південна залізниця" Публіч-
ного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" (1072609, 2609082 

0,9  1,0 0,1 

ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод" 1,1  0,3 0,01 

ТОВ «ВОГ Рітейл»  1,1   

Приватне виробничо-господарське 
підприємство «Автотранс» 

0,06 0,8 0,06  

ТОВ «Матерія –УТН» 0,06 0,8   
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6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

В місті діє фонд підтримки підприємництва для надання фінансово-кредитної допомоги 
малому бізнесу. 

За період з 2004 року по 01.07.2016 року 16 представників малого бізнесу міста отримали 
фінансову підтримку на загальну суму 341,0 тис. грн. 

Протягом 2016 року фондом підтримки надано 1 суб'єкту господарювання безпроцентну 
поворотну допомогу у розмірі 15 тис. грн. на придбання пароконвекторної хлібопечі для 
виготовлення дієтичних хлібобулочних виробів та різноманітних страв. Хлібопіч 
використовується для лінії харчування швидкого обслуговування типу "бістро", встановленої 
в приміщенні центральної районної лікарні. 

Банківські установи субрегіону: 

- Миргородське відділення ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", вул. Гоголя, 154 

- Миргородське відділення Полтавського головного регіонального управління публічного 
акціонерного товариства комерційного банку “Приватбанк”, вул. Сорочинська, 2 

- Філія Миргородське відділення № 3088 ВАТ "Державний Ощадний банк України", 
вул. Гоголя, 88 

- ВАТ Полтавської обласної дирекції "Райффайзен банк «Аваль", м. Миргород, 
вул. Гоголя, 112 

- Миргородське відділення акціонерного банку “Полтавабанк”, вул. Д. Апостола, 9 

- Миргородське відділення ПАТ ”А-БАНК", провул. Гоголя, 1 

- Відділення №2 Полтавської філії АБ "Укргазбанк", вул. Д. Апостола, 5 

- Миргородське відділення № 970 АТ "Укрсиббанк", вул. Гоголя, 115 

- Миргородське відділення ПАТ "ЕСПРЕС БАНК", вул. Миргородських дивізій, 22 
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7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 

7.1. Транспортна інфраструктура 

Миргород – місто обласного значення, центр однойменного району Полтавської області, 
залізнична станція на лінії Київ – Харків. Місто має зручне розташування на стикові 
залізничних та автомобільних шляхів та пряме сполучення з великими містами України. 

• Відстань від Миргорода до Полтави 

➢ Залізницею                         87 км 

➢ Шосейними дорогами       110 км 

• Відстань від Миргорода до Києва 

➢ Шосейними дорогами       250 км 

➢ Залізницею                        246 км 

• Відстань від Миргорода до Харкова 

➢ Шосейними дорогами       250 км 

➢ Залізницею                        241 км 

• Відстань від Миргорода до Дніпропетровська (через Ромодан) 

➢ Шосейними дорогами       230 км 

➢ Залізницею                        385 км 

• Відстань від Миргорода до Сум (через Ромодан) 

➢ Шосейними дорогами       230 км 

➢ Залізницею                        345 км 

• Відстань від Миргорода до Черкас 

➢ Шосейними дорогами       236 км 

➢ Залізницею                        190 км 

• Відстань від Миргорода до Чернігова 

➢ Шосейними дорогами       300 км 

➢ Залізницею                        304 км 

• Відстань від Миргорода до Кіровограда (через Ромодан) 

➢ Шосейними дорогами        242 км 

➢ Залізницею                         285 км 

 
Міський транспорт 

Головною метою діяльності міської влади у сфері транспорту є забезпечення в повному обсязі 
потреб господарського комплексу та населення у всіх видах транспортних послуг, покращення 
руху автотранспорту. 

У сфері задоволення потреби населення у транспортному обслуговуванні міська рада працює 
відповідно до Концептуальної програми розвитку міського пасажирського транспорту 
Миргорода на 2011 – 2016 роки. 

Маршрутна мережа складається з 21 автобусного маршруту на яких працює 36 транспортних 
одиниць. 

Рухомий склад постійно оновлюється за рахунок прибутків перевізників. 

Постійно здійснюється контроль за дотриманням схем та графіків руху маршрутних 
транспортних засобів створеною спеціальною робочою групою по контролю за виконанням 
умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального 
користування в місті Миргород. 

На сьогоднішній день укладено договори про відшкодування збитків за перевезення пільгових 
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категорій населення із наступними суб’єктами господарювання: 

• ТОВ "Мир – Авто" – маршрут № 1а вул. Багачанська – дитяча поліклініка, маршрут № 2 
вул. Свидницького – вул. Зінчаші, 

• ФОП Копендаха А.М. – маршрут № 16 Допоміжне господарство ПрАТ ЛОЗ 
"Миргородкурорт" – Почапці, 

• ФОП Москаленко В.В. – маршрут № 5 Допоміжне господарство ПрАТ ЛОЗ 
"Миргородкурорт" – Нафтомістечко. 

Підтримуються та періодично ремонтуються покриття вулиць міста, по яких пролягають 
автобусні маршрути. 

Проводиться інвентаризація зупинок громадського транспорту та розробляються заходи щодо 
поліпшення їх стану та благоустрою. 

 В зв’язку із перекриттям мосту через річку Хорол розроблено нову загальну схему руху 
пасажирських перевезень та встановлено зупинки пасажирського транспорту по 
вул. Воскресінська, вул. Харківка, вул. Озерна, вул. Незалеженості. 

На перехресті вулиць Незалежності та Кашинського та на розі вулиць Грекова та Тичини 
встановленні світлофорні об’єкти. 

 Також на зупинках по вул. Гоголя та по вул. Гурамішвілі встановлені графіки руху 
пасажирських перевезень для зручності населення в користуванні міським пасажирським 
транспортом. На разі продовжується продовження роботи по розробленню макетів графіків 
руху і на інші зупинки нашого міста. 

Розробляється нова програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Миргорода на 
2017 – 2020 роки, в якій будуть враховані  всі пропозиції жителів та громадських організацій 
нашого міста. 

Основними заходами реалізації програми буде: продовження графіку руху транспортних 
засобів у вечірній час; облаштування GPS – системами в салонах транспортних засобів за 
рахунок коштів приватних підприємців, що дасть змогу постійно тримати на контролі всю 
транспорту мережу нашого міста; обмеження здійснення міських перевезень транспортними 
засобами експлуатація яких перевищує 10 років; розроблення нових маршрутів відповідно до 
потреб населення. 

Таблиця 15. Громадський транспорт 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Перевезено пасажирів, млн. 3409,1 2927,2 3091,4 2618,6 2656,3 

Сумарна довжина маршрутів, км 253,5 230,4 213,7 203,8 203,8 

Кількість маршрутів 26 24 22 21 21 

Пасажирооборот, млн. пас. км 34,1 32,2 40,8 34,6 39,9 

 

 
Рис. 18.  Перевезено пасажирів протягом 2010-2014 років, млн. осіб 
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7.2. Зв’язок 

Телебачення, радіо 

На території субрегіону здійснює мовлення телестудія «Миргород», яка транслюється у 
кабельних мережах ТОВ "Орбіта" (ПП Габідулліна Л. М.) та ПП Телекомпанія СВС-ТВ (ПП 
Сіряк К. М.) відповідно до ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення 
(серія НР №0261-м від 13 серпня 2007 року). 

Інтернет 

Послуги доступу до мережі Інтернет на території субрегіону надають наступні оператори: 
Укртелеком, AppleNet, Київстар, СВС-ТВ|СТРІМ, ТОВ «ОРБІТА», МТС Vodafone Україна, 
Lifecell, PEOPLEnet, Інтертелеком, DATAGROUP. 

 

http://www.svs.pl.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK__-V2qnOAhVDOJoKHbzND1kQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vodafone.ua%2Fru&usg=AFQjCNFZrU30iYpMzy-oH7T3BABxRZiZlQ
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8. Інфраструктура торгівлі та послуг 

8.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 

На території Субрегіону розташовано 462 заклади торгівлі, а саме: 

- Торгівлі продовольчими товарами – 126, з них 6 супермаркетів. 

• Торгівлі непродовольчими товарами – 336 з них: 

- торговий центр - 1 

- будівельні матеріали - 16 

- меблі – 9 

- сантехніка – 10 

- ювелірні вироби – 8 

- електротовари – 8 

- автозапчастини - 20 

- побутова техніка – 3 

- господарчі товари – 20 

- жіночій одяг - 15 

- чоловічій одяг - 4 

- парфумерно-косметичні товари – 9 

- канцелярські товари – 5 

- квіти – 12 

- комп’ютерна техніка та мобільні телефони – 10 

- інші непродовольчі товари - 186 

На території Субрегіону розташовано 70 закладів громадського харчування, а саме: 

- ресторани – 4 

- бари – 13 

- кафе – 25 

- закусочні – 3 

- буфети – 9 

- кулінарні цехи – 2 

- кондитерські цехи – 2 

- рибні цехи – 2. 

 

8.2. Мережа закладів побутового обслуговування 

На території субрегіону здійснюється побутове обслуговування населення через широку 
мережу відповідних закладів, а саме: 

- ательє з пошиття та ремонту одягу – 7; 

- майстерень по ремонту взуття – 15; 

- перукарень та косметичних кабінетів – 54; 

- майстерень по ремонту автомобілів – 23; 

- майстерень по ремонту побутової техніки – 12; 

- ювелірних майстерень – 7; 

- майстерень по ремонту годинників - 3; 

- об'єктів фотопослуг, послуг ксерокопіювання та комп’ютерного друку, прокату речей, 
нарізки скла, майстерень по ремонту та виготовленню металовиробів, ритуальних 
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послуг, квартирних та туристичних агентств, рекламних агентств, спортивно-оздоровчих 
центрів, ломбардів та інших – 93. 

 

8.3. Готельний бізнес 

 

Таблиця 16. Можливості для розміщення гостей у готелях, пансіонатах, турбазах 

Заклад Кількість ліжок 
Річна 

заповнюваність, 
% 

Санаторій "Миргород" 426 79,0 

Санаторій "Полтава" 455 80,4 

Санаторій "Березовий гай" 556 82,8 

Санаторій "Хорол" 402 84,1 

Санаторій "Слава" 380 63,4 

Санаторій ім. Гоголя 400 87,0 

Медичний реабілітаційний центр МВС України "Миргород" 160 83,4 

Санаторій "Радужний" 50 * 

Готель "Гоголь" 20 65,0 

Готель "Миргород" 77 * 

Готель ОТТЕ 20 61,0 

Вілла "Діамант" 30 40,3 
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9. Житлово-комунальна інфраструктура 

9.2. Житловий фонд 

Таблиця 17. Стан житлового фонду 

Показники 2009 2013 2014 2015 

Заселені будинки разом 7772 7774 7711 7754 

у тому числі:- індивідуальні будинки 7462 7462   

Житловий фонд, тис. кв. м загальної площі 902,6 914,5 913,7 918,1 

% помешкань, підключених до комунального 
водопостачання 

58,6 58,8 58,9 58,8 

% помешкань, підключених до комунального 
газопостачання 

99,4 99,4 99,2 98,5 

% помешкань, підключених до комунальної 
системи каналізації 

58,4 58,7 58,9 58,7 

% помешкань, підключених до центрального 
опалення 

76,3 76,5 76,5 76,4 

Помешкання – квартира або індивідуальний будинок. 

 

 

Рис. 19.  Динаміка введення нового житла протягом 2010-2015 років 

 

 
Рис. 20.  Динаміка забезпеченості мешканців житлом протягом 2010-2014 років 

 

 

13,2

4,5 4,6
6

4,8
6,96,4

3,6 3,8
5,2 4,8

6,9

85,4
105,1

83,7
97,5 111,3 101,2

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Новозбудовані житлові будинки разом
у тому числі індивідуальні будинки
Середній розмір нового помешкання, м2

2
2

,6

2
2

,7

2
2

,9

2
3

2
3

,4

2
4

,7 2
4

,9

2
5

,1

2
5

2
5

,22
3

,3

2
3

,5

2
3

,7

2
3

,8

2
5

,1

907

912,5
915,1 914,5 913,7

900

905

910

915

920

21

22

23

24

25

26

2010 2011 2012 2013 2014

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по місту

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по області

Забезпеченість житлом 1 кв. м на особу по Україні

Загальна площа житла в місті, 1000 м2



Профіль субрегіону «Миргород» 

46 

9.3. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

 
Водопостачання та водовідведення 

Таблиця 18. Водопостачання та водовідведення 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Протяжність мереж водопостачання, км 130,9 131,7 133,4 135,6 137,8 

Протяжність мереж водовідведення, км 54,0 54,7 54,9 55,1 55,6 

Споживання питної води, тис. м3 – всього, 
у тому числі: 

1572,8 1518,6 1526,2 1509,5 1485,1 

- населення 1369,5 1325,0 1309,8 1292,5 1231,8 

- підприємства 70,6 63,5 73,19 74,7 113,1 

 
Теплопостачання 

Таблиця 19. Теплопостачання 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Протяжність мереж, км 29,6 29,7 29,7 29,9 30,0 

Опалення, Гкал - всього, 
у тому числі: 

78028 78520 74264 71366 62554 

- населення 62253 65660 58400 54200 48200 

- підприємства 3465 3252 3019 3192 2751 

Проектна потужність Гкал/год 117,0 127,6 122,2 127,7 130,7 

 
Газопостачання 

Таблиця 20. Газопостачання 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Споживання газу, тис. м3 - всього, 
у тому числі: 

41043 50190 41145,7 52304,4 41832,1 

- населення 15624 23545 26920,3 27982,1 11973,9 

- підприємства 12203 13385 12258,6 23623,2 7757,6 

 
Електропостачання 

Таблиця 21. Стан електропостачання 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Протяжність мереж, км 387,1 387,6 389,1 389.65 389.,5 

Споживання електроенергії, МВт-год - 
всього, 
у тому числі: 

81407,3 76955,7 81553,7 85985,6 84736,9 

- населення 28310,8 28313,4 30051,3 30265,6 31934,9 

- підприємства 20839,9 17232,2 20370,5 48475,7 45476,9 

 

Таблиця 22. Споживання окремих видів енергетичних ресурсів, 2015 р. 

Регіони 
Газ 

природний, 
тис. куб. м 

Вугілля, т 
Бензин 

моторний, т 
Паливо 

дизельне, т 

Субрегіон 14221,6 …1 1803,2 1624,7 

Район 1025,1 112,7 585,1 4027,5 

Область 2445787,2 20742,2 94958,6 297377,4 
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10. Соціальна інфраструктура 

10.1. Мережа закладів освіти 

 

Таблиця 23. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 13 13 13 13 13 

Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. осіб 1,327 1,372 1,488 1,494 1,533 

Завантаженість дошкільних закладів (дітей на 100 місць) 166 170 176 175 177 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць 14 11 11 11 11 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 4174 4263 4121 4016 4236 

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, 
осіб 

427 404 386 377 402 

 

Таблиця 24. Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів 

Назва та місце розміщення Рік 
побудови 

Проектна 
потужність 

Наповненість 

Дошкільний навчальний заклад №2 "Оленка" ясла-
садок комбінованого типу 
м. Миргород, Полтавська область, вул. Гоголя,86 

1972 204 260 

Дошкільний навчальний заклад №5 Сонечко 
загального розвитку Миргородської міської ради 
Полтавської області 
м. Миргород, вул. Гоголя,12 

1969 55 135 

Дошкільний навчальний заклад №7 "Яблунька" 
загального розвитку Миргородської міської ради 
Полтавської області 
м. Миргород, вул. Довге Озеро", 94/2 

1933 17 44 

Дошкільний навчальний заклад №10 "Веселка" 
комбінованого типу 
м. Миргород, пров. Довге Озеро, 94/2 

1982 189 285 

Дошкільний навчальний заклад  №11"Теремок" 
комбінованого типу 
м. Миргород, вул. Старосвітська,20/А 

1983 199 291 

Дошкільний навчальний заклад №12 "Світлячок" 
загального розвитку Миргородської міської ради 
Полтавської області 
м. Миргород, вул. Озерна,71 

1989 168 219 

Миргородська загальноосвітня школа I-III  ступенів 
імені Панаса Мирного Миргородської міської ради 
Полтавської області 
м. Миргород, вул. Гоголя,173/2 

2001 846 793 

Миргородська загальноосвітня школа I-III  ступенів 
№3 Миргородської міської ради Полтавської області 
м. Миргород, вул. Гоголя,10 

1937 390 282 

Миргородська спеціалізована школа I-III  ступенів №5 
Миргородської міської ради Полтавської області 
м. Миргород, вул. Івана Білика,4 

1969 950 766 

Миргородська гімназія імені Т.Г.Шевченка 
Миргородської міської ради Полтавської області 
м. Миргород, вул. Гоголя,90 

1937/1988 864 819 

Миргородська загальноосвітня школа I-III  ступенів 
№7 Миргородської міської ради Полтавської області 
м. Миргород, вул. Багачанська,51 

1961 640 221 

Миргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №9 
Миргородської міської ради Полтавської області 
ім. І.А.Зубковського 

1985 1127 704 
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м. Миргород, вул. Перемоги,11 

Миргородський навчально-виховний комплекс 
(дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 
навчальний заклад) "Гелікон" Миргородської міської 
ради Полтавської області 
м. Миргород, вул. Кашинського,9 

1975 70+182 117+184 

Біликівський НВК с.Білики вул. Центральна,26 1992 350  

Гаркушинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
с.Гаркушинці, вул. Полякова,17 

1988 240 40% 

Гаркушинський ДНЗ «Волошка» с.Гаркушинці, 
вул. Вишнева, 7 

1970 42 50 

Зубівський НВК с.Зубівка 1977   

ДНВЗ «Веселка» (Попівська сільська рада) 2006 32 32 

Попівська ЗОШ І-ІІІ ст. 1975 340 125 

ДНЗ «Рукавичка» с. Хомутець вул. Шевченка - 44 43 

ДНЗ «Соняшник» с. Малі Сорочинці вул. Хомутецька - - - 

Хомутецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 1969 600 199 

 

Таблиця 25. Випускники навчальних закладів 

Тип, назва навчального закладу 2010 2011 2012 2013 2014 

Професійно-технічні      

ПТУ 44 216 217 218 199 215 

Вищі навчальні заклади      

Миргородський художньо-промисловий коледж 185 178 145 186 186 

 

10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 

Cтан роботи закладів охорони здоров’я задовільний, є потреба у фельдшері в Марченківський 
ФАП. У с. Хомутець є трьохповерхова будівля лікарні, яка на сьогоднішній день не функціонує 
через аварійний стан. Будівля потребує капітального ремонту. В перспективі він може бути 
реорганізований в будь-який заклад охорони здоров'я.  

Таблиця 26. Показники роботи закладів охорони здоров’я 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість ліжок в закладах охорони здоров’я 450 405 400 400 370  

Забезпеченість ліжками на 10 000 населення 57,7 53,3 53,6 54,1 51,1 

Кількість лікарів 198 199 137 131 186 

Забезпеченість лікарями на 10 000 населення 25 26 18 17 18 

 

Таблиця 27. Місткість лікарень станом на 2015 рік 

Лікувальна установа Кількість ліжок 

Миргородська ЦРЛ 370 

10.3. Заклади культури 

Таблиця 28. Заклади культури та мистецтва у 2014 (на кінець року) 

Споруда 
Скільки 

відвідувачів 
вміщує 

Події чи заходи, що викликають 
найбільший приплив гостей 

Міський стадіон "Старт" 3000 Спартакіади. Футбольні матчі. Кінноспортивні 
змагання. Циркові вистави .Концерти. 

Дитячо-юнацька спортивна школа 100 Спортивні змагання з волейболу, баскетболу, 
пауерліфтингу, греко-римської боротьбі, шахів 
міського, обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівнів. 
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Фітнес – клуб "Лайм" 80 Заняття фітнесом у сучасних тренажерних 
залах слові, аеробні, танцювальні класи. 
Масаж. Банний комплекс. 

Спортивно-оздоровчий комплекс 
"Афродіта" 

80 Заняття фітнесом, реабілітаційні групи, силові, 
аеробні, танцювальні класи. 

Більярдний клуб "Свояк" ТОВ 
"Земляк" 

60 Спортивні змагання з більярду. 

ЦКД 100 Концерти 

МБК 120 Концерти 

Міська публічна бібліотека для 
дорослих ім. Д. Гурамішвілі 

40 Масові заходи 

Міська бібліотека для дітей 20 Масові заходи 

Бібліотека № 2 20 Масові заходи 

Бібліотека № 3 20 Масові заходи 

Літературно-меморіальний музей 
ім. Д. Гурамішвілі 

50 Концерти, масові заходи 

Краєзнавчий музей 100 Концерти, масові заходи 

Миргородська дитяча музична 
школа ім. А.П. Коломійця 

75 Концерти, масові заходи 

Будинок культури с. Білики 150 Концерти, масові заходи 

Клуб (Вовнянська сільська рада) 150 Концерти, масові заходи 

С.Гаркушинці, вул.Центральна, 14 364 Концерти, масові заходи 
Зубівський СБК 250 Концерти, масові заходи 
СБК Слобідка 40 Концерти 

БК Мальці (Слобідська сільська 
рада) 

20 Концерти 

Малосорочинський сільський клуб 145 Концерти, масові заходи 

Довгалівський сільський клуб 125 Концерти, масові заходи 

Хомутецький сільський будинок 
культури 

364 Концерти, масові заходи 

Будинок Культури с.Шахворостівка 300 Концерти, масові заходи 

Клуб с.Деркачі 250 Концерти, масові заходи 

Клуб с.Малинівка 100 Концерти, масові заходи 

Ярмаки БК 200 Концерти, масові заходи 

Сільський клуб (с. Єрки) 200 Концерти, масові заходи 
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11. Стан навколишнього природного середовища 

Характеристика Миргородського міського звалища 

Звалище твердих побутових відходів розташоване на схід від міста Миргорода на віддалі 5 км, 
західніше с. Білики на віддалі 1,2 км, від автотраси Миргород – Великі Сорочинці 500 м і 
безпосередньо розташоване на території недіючого глиняного кар’єру. 

Звалище ТПВ займає земельну ділянку площею 12,1 га. Станом на 01.01.2016 року на звалищі 
захоронено 961363,5 куб. м відходів. Земельна ділянка, яка відведена під звалище не 
становить цінності для сільськогосподарського виробництва, вільна від забудови та інших 
інженерних комунікацій. 

Відстань від звалища до: житлових масивів – 1,2 км; сільськогосподарських угідь – 500 м; 
транспортної магістралі Миргород – Великі Сорочинці – 500 м; 

З лісовими масивами звалище не межує, лісові масиви знаходяться за населеним пунктом на 
відстані 3 км від звалища, під’їзд до звалища здійснюється по існуючій асфальтобетонній 
дорозі. Звалище ТПВ обнесене земляним валом заввишки 1,5-1,7 м та ровом глибиною 1,5-
1,7 м для недопущення самовільного заїзду і неконтрольованого розвантаження автомобілів. 
На звалищі працює бульдозер, який здійснює складування ТПВ методом „зштовхування”, 
тобто рух бульдозера в напрямку укосу з подальшим ущільненням. 

На Миргородському міському звалищі ведуться журнали обліку відходів. 

Щороку на звалищі проводяться лабораторні дослідження атмосферного повітря, ґрунту, води 
та та радіометричний контроль з залученням Миргородської санітарно-епідеміологічної 
служби. Відповідно до протоколів досліджень показники не перевищують граничнодопустимі 
норми. 

Складування та ущільненням відходів проводиться за допомогою бульдозерів ДТ-75 та Т-130. 
Для ізолювання побутових відходів використовуються подрібнені будівельні відходи, відходи 
грунту та інші відходи, які для цього придатні, що значно зменшує ризик самозаймання ТПВ. 

На звалище приймаються відходи 3-4 класу небезпеки, які вивозяться: 

- технікою КП «Спецкомунтранс» з багатоповерхової забудови міста, приватного сектору, 
урн та вулиць міста; 

- технікою КП «Спецкомунтранс» від приватних підприємців за умови заключення 
договорів з КП «Спецкомунтранс» на перевезення та захоронення відходів; 

- організаціями та підприємствами за умови заключення договорів з КП 
«Спецкомунтранс» на захоронення відходів; 

- населенням міста власним транспортом. 

Таблиця 29. Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки 

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Субрегіон всього 1563,9 3049,5 2193,4 2811,7 1798,1 

Район всього 221,0 150,8 122,1 110,3 68.9 

Область всього 215592,0 148974,2 154831,8 130927,1 78673,9 

 

Таблиця 30. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 

Стаціонарні джерела      

Субрегіон 195,4 172,0 162,5 150,6 141,6 

Район 312,1 286,9 296,5 289,2 252,1 

Область 72810.5 72281,5 67901,9 66605,9 62934,1 

Пересувні джерела      

Субрегіон 1689,7 1739,0 1770,0 1793,9 1602,6 

Район 1998,8 2119,3 2175.3 2178,4 2045,7 

Область 99941,5 109040,6 111003,5 110004,8 103720,4 

 


