
Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 09 листопада 2016 року     № 806 

 

Про організацію прибирання снігу 

та боротьби зі сніговими заметами 

в осінньо-зимовий період у  

м. Миргороді 

 

 

 Відповідно до п.п. 1 п. «а» ст. 30 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні ” та  з метою забезпечення  належного проходження осінньо-зимового періоду в 

місті,  виконавчий комітет міської ради   

 

в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити порядок організації прибирання снігу та боротьби зі сніговими заметами в 

осінньо-зимовий період у м. Миргороді (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на першого заступника  міського 

голови Швайку С.О. 

 

 

 

 

Міський голова              С.П. Соломаха 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 09 листопада 2016 року № 806 

 

Порядок організації прибирання снігу та боротьби зі сніговими заметами в осінньо-

зимовий період у м. Миргороді 

 

1.Зимове очищення території міста Миргорода включає механізоване та ручне 

прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення  у встановлені місця, снігу, 

криги. 

1.2. Прибирання міських територій здійснюється один раз на день до 8-00 год. 

взимку. 

1.3. У випадках екстремальних погодних явищ режим прибирання встановлюється 

відповідно до спеціально затверджених графіків.  

1.4. В першу чергу забезпечується прибирання території історико-культурного 

ареалу міста (центральна частина міста). 

2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення 

протиожеледних заходів: 

1) покриття проїзної частини міських вулиць, провулків, площ за кошти міського 

бюджету – покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства;  

2) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової 

території житлового фонду територіальної громади в межах наданих в установленому 

порядку територій – покладається на управителів та власників; 

3) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової 

території житлового фонду відомств в межах наданих в установленому порядку територій 

– покладається на Миргородське комунальне житлово – експлуатаційне управління; 

4) тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, 

закріплених в установленому порядку прилеглих до приватних домоволодінь територій, – 

покладається на власників домоволодінь, а координація та контроль виконання цього 

обов’язку - на виконком міської ради; 

5) дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прибудинкової в 

межах наданих в установленому порядку території, у тому числі будівель, що 

утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на 

балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирних будинків; 

6) дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших територій 

земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним 

особам та територій на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини 

вулиці, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних 

підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок; 

7) територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового 

обслуговування,  громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, 

палаток, ларьків, кіосків, інших об’єктів торгівлі на відстані 20 м від периметру споруд та 

до проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання, що 

експлуатують вказані об’єкти; 

8) охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на 

відповідні підприємства, що їх експлуатують;  

9) територій, прилеглих до АЗС, на відстані 50 м від периметру споруд та до 

проїжджої частини вулиці – покладається на суб’єктів господарювання,  які експлуатують 

вказані об’єкти; 

10) територій, прилеглих до колективних гаражів та автостоянок на відстані 20 м 

від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці – покладається на гаражно-

будівельні кооперативи, власників (користувачів) автостоянок; 



11) територій, прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані до                    

5 м навколо них – покладається на їх власників; 

12) територій, прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, 

газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до 

проїжджої частини вулиці – покладається на підприємства, установи, організації на 

балансі в яких знаходяться вказані об’єкти; 

13) лісопосадок – покладається на балансоутримувача або на уповноважену особу 

за рішенням виконкому міської ради; 

14) автобусних зупинок, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок 

(місць відстою) маршрутних таксі та території на відстані 20 м навколо них – 

покладається на відповідні дорожньо - експлуатаційні підприємства або інших суб’єктів 

господарювання на договірних засадах; 

15) парковок та тротуарів на відстані 10 м навколо них – покладається на осіб, яким 

вказані території надані у користування або оренду; 

16) зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – 

пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних дитячих, меморіальних та інших, 

рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, прилеглих до проїзної частини вулиць, 

скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на КП “Комбінат 

благоустрою і озеленення”; 

17) вокзалів та привокзальних в межах наданих в установленому порядку територій 

– покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі; 

18) мостів, шляхопроводів, територій під шляхопроводами та на відстані 10 м 

навколо них – покладається на їх балансоутримувачів; 

19) місць встановлення сміттєзбірників та територій на відстані 5 м навколо них - 

покладається на перевізників відходів; 

20) прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої 

території на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, 

здійснюється фізичними чи юридичними особами, яким відповідно до діючого 

законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи 

не ведуться. 

3. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій 

повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:  

1) Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері 

благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу 

чергу очищають тротуари, дороги до навчальних закладів, до під'їздів житлових будинків, 

місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і 

каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, 

за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для 

подальшого вивезення. 

2) Видалення снігу та снігово - льодяних утворень. При переміщенні снігу з 

тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові 

вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів 

не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки  маршрутних  

транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на 

внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках  

зливових колодязів. Зібрані сніг, лід повинні щоденно вивозитися на відведені для цього 

ділянки,  визначені виконкомом міської ради. 

3) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи 

через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми 

речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та 

тротуарах здійснюється шляхом посипання піщаної суміші із сіллю. 



4. Тротуари, доріжки у парках, скверах, сходи, місця для зупинки маршрутних 

транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів 

місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами 

підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для 

утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором. 

5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та обробка іншими 

дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, 

шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів проводиться в порядку, визначеному 

виконкомом міської ради.  

6. Управителі, власники, відповідні підприємства, установи, організації або особи, 

які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:  

- мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати 

металеві або дерев'яні, мітли, льодоруби); 

- мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного 

проведення протиожеледних заходів; 

- прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату; 

- огороджувати небезпечні для пішоходів, у разі падіння бурульок та снігу з дахів, 

місця, забезпечувати видалення бурульок з дахів, карнизів та інших елементів будинків. 

7. Механізоване прибирання вулиць міста розрізняють за різними ступенями 

кількості опадів: 

1) Малі опади снігу, товщина сніжного покриву до 10 см. На прибирання міста 

задіяна техніка КП «Спецкомунтранс», КП «Комбінату благоустрою та озеленення» у 

відповідності до графіку прибирання та охоплення всієї території міста. 

2) Середні опади снігу, товщина сніжного покриву від 10 см до 35 см. На 

прибирання міста задіяна спецтехніка підприємств з якими були попередньо укладені 

договори на розчистку вилиць міста та вивозу снігу на міське сміттєзвалище, відповідно 

до додатку 1. 

3) Екстремальні опади снігу, товщина сніжного покриву більше 35 см. Задіються 

всі підприємства міста та спецтехніка підприємств з якими були попередньо укладені 

договори на розчистку вилиць міста та вивозу снігу на міське сміттєзвалище у 

відповідності відповідно до додатку 2. 

4) Перелік снігоочисної техніки підприємств міста Миргорода, що може бути 

задіяна для розчистки міста від снігу, снігових заметів та протидії ожеледиці (додаток 3). 

5) Перелік підприємств за якими закріплено розчистку від снігу соціально 

значимих об’єктів міста (додаток 4). 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                    А.Б. Нікітченко 

 



Додаток 1 до Порядку організації 

прибирання снігу та боротьби зі 

сніговими заметами в осінньо-

зимовий період у м. Миргороді 

 

 

Закріплені території за підприємствами по розчистці вулиць міста при 

сніговому покрові від 10 до 35 см 

 

Назва підприємства Керівник, телефон Закріплені вулиці 

 

КП 

«Спецкомунтранс» 

 

Онищенко О.В., 

 4-42-92 

вул. Гоголя від початку і до будинку № 208; 

вул. Хорольська; 

об'їзні шляхи навколо шляхопроводу; 

вул. Багачанська від початку і до № 56; 

вул. Робітнича від початку і до № 21; 

вул. Шишацька; 

вул. Зелена від № 79 і до кінця; 

вул. Залізнична; 

вул. Мінзаводська від почату і до вул. Вишневої, 13; 

вул. Свидницького; 

вул. Котляревського від початку і до № 242; 

вул. Гурамішвілі; 

вул. Б.Хмельницького від початку і до № 38; 

вул. 8 Березня; 

вул. Сорочинська від початку і до № 260; 

вул. Довге Озеро; 

вул. Почапці від початку і до № 56; 

вул. Бережанська від № 26 і до № 46; 

вул. Д.Апостола; 

вул. Незалежності; 

вул. І.Білика; 

вул. Кашинського; 

вул. Воскресінська; 

вул. Я.Усика; 

вул. Старосвітська; 

вул. Боровиковського від початку і до № 66; 

вул. Харківка; 

вул. Єрківська від початку і до № 145; 

вул. Личанська; 

вул. Грекова; 

вул. Озерна від початку і до вул. Гоголя; 

вул. В. Лазоренка; 

вул. Козацька від початку і до № 179. 

 

Філія 

"Миргородський 

райавтодор» 

 

Проскура В.С.,  

4-67-46,  

4-67-31 

вул. Київська; 

вул. Раскової; 

вул. Робітнича від № 21 і до кінця; 

вул. Шляховиків; 

вул. Нафтовиків; 

вул. Полтавська; 

вул. Тичини; 

вул. Озерна від № 103 і до кінця; 

вул. Харківка. 



 

ПрАТ 

«Миргородкурорт» 

 

Гавловський О.Д., 

5-24-21 

вул. Троїцька від початку і до № 112-А; 

вул. Берегова, вул. Шевченка, пров. Кобзаря; 

вул. М. Корсуна; 

пров. Кобзарський; 

вул. Заозерна; 

вул. Іващенка; 

пров. Гончарний. 

В/ч А-1356 Ялишев С.О. вул. К. Марусиченка 

Миргородське 

приватно - орендне 

сільськогосподарсь

ке інкубаторно-

птахівниче 

підприємство 

Безлунний І.М.,  

4-01-60 

вул. Осипенка; 

вул. Південна; 

вул. Петрівська (від початку і до № 12); 

вул. Робітнича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до  Порядку організації прибирання 

снігу та боротьби зі сніговими заметами в 

осінньо-зимовий період у м. Миргороді  
 

Закріплені території за підприємствами по розчистці вулиць міста при сніговому покрові понад 35 см 

 
Назва підприємства Керівник, телефон Закріплені вулиці 

ТОВ «Асфальтобетонний 

завод» 

Широкий О.Г., 4-01-79 вул. Дібрівська, С. Васильченка, Зінчаші, Комишнянська, Попівська, Лубенська, Квітнева, 

Миргородських Дивізій, пров. Попівський (квадрат № 1); 

вул. Болотна, Красносільська,  пров. Г. Лісницького, вул. Королівщина, Ламана, Гагаріна, 

Світла, Миру, Фестивальна, Шкільна, Я. Остряниці, Колгоспна, Загородня,  

пров. Красносільський, М. Гладкого, Галушкинский, Лісовий, Личанський, Загородній 

(квадрат № 6); 

вул. Зіркова, Сластьона, Мельченка, Почапці, Кваші, Красицького, П. Посвіта 

(квадрат № 14); 

ПТУ-44 Мокрій Р.В., 4-62-94 вул. Козацька (від № 179 і до кінця), Міжболотна, Стаднянська, Гетьманська, І. Зуєнка, 

Мініна, Міщенка, Рубана, пров. Гетьманський, Сотенний (квадрат № 2); 

3 територіальний вузол 

урядового зв’язку 

Гатанюк С.А. 4-73-75 вул. Лікарняна, Садова, М. Філянського, пров. Скляра (квадрат № 3); 

МРЦ «Миргород» МВС 

України 

Чорнобай А.М., 4-65-40 вул. Ломиковського, Ксьонза, Зоріна, Українська, Троїцька (від № 112 до кінця) 

 (квадрат № 4); 

ПрАТ ЛОЗ  "Миргородкурорт" Гавловський О.Д., 5-24-21 вул. Шевченка, Троїцька (від початку і до № 112-А), Ігнатенка, Берегова, Шевченка, 

Ведмедівка, Заозерна, Іващенка, пров. Кобзарський, Гончарний (квадрат № 5); 
КП "Спецкомунтранс" Онищенко О.В., 4-42-92 вул. Грекова, Берегова, В. Лазоренка, І. Українця, Озерна (від № 93 до вул. Гоголя),                

пров. Озерний, Бондарний, В.Древаля (квадрат № 7); 

вул. М. Грушевського, Братів Козленків, Ткацька, Боровиковського, Заливна (від вул. 

Полтавської до кінця), Байрацька, Лугова, Прирічна, Полтавська (від №1 до № 49),                 

пров. Сухий, Боровиковського, Мокрий (квадрат № 9) 

ТОВ «Укрлатагро» Крижанівський В.М., 

 067 531 18 18 

вул. Єрківська (від № 86 і до кінця), М. Микиші, В. Василевської, Хуторянська, 

Новопрорізна, Пушкіна, Рибальська (квадрат № 8); 

вул. Слави (від вул. Свидницького і до кінця), Кринична, Мінзаводська (від вул. Тополина і 

до кінця), Тополина, Вишнева, Нова, Чехова, Березова, Калинова, Кооперативна, 

Спортивна, Висоцького, Самійленка, Тараса Бульби, Каштанова, Весняна, Польова, 

Сорочинська (від № 196 і до № 256), Зелена(від початку і до № 45),Вербова,                             

пров. Мінзаводський, Тополиний, Польовий (квадрат №19); 

ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» 

Король О.В., 5-44-58  вул. Лугова (від №34 до перетину з вул. Полтавська), Заливна (від початку і до № 41), 

Малоліщанська, Корольова, Полтавська (від № 2 і до №22) пров. Старосвітський, Луговий 

(квадрат №10); 

Миргородський район Погрібняк С.С., 4-40-47 вул. Б.Хмельницького (від № 44 і до кінця), Бережанська (від початку і до № 27),  



газопостачання ПАТ 

«Полтавагаз» 

пров. Наріжного, Вовчанський, Кривий, Гурамішвілі (квадрат № 12); 

Миргородське приватно-

орендне сільськогосподарське 

інкубаторно-птахівниче 

підприємство 

Безлунний І. М. 4-01-60 вул. Осипенка, Південна, Петрівська, Робітнича (квадрат № 15); 

Миргородська філія ПАТ 

"Полтаваобленерго" 

Микільченко О.М., 5-23-14 вул. Острівна, Харчовиків, Складська, Ковтуна, пров. Нафтовиків, Заводський 

(квадрат № 16); 

ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

Беркунов А.А., 4-40-44 вул. Вовка, В. Хітька, Комарова, Зелена (від № 1 і до №13), Капніста (від початку і до № 

11), Прорізна, Вокзальна (від початку і до №29), Лесі Українки (від 19 і до кінця), 

Спартаківська (від початку і до №15), пров. Гоголя, Спартаківський, Прорізний, Наріжного 

(від вул. Гурамішвілі і до вул. Шишацька), Партизанський, Вовка, Різьбярів, Шишацький 

(квадрат № 17); 

ПАТ "Миргородський завод 

мінеральних вод" 

Баган Ю.М., 4-38-91 вул. Слави, Спартаківська (від вул. Шишацька і до кінця), Вокзальна (від вул. Шишацька і 

до кінця), В. Віташа, Слави (від початку і до вул. Свидницького), Капніста, Кричевського, 

Мічуріна, М. Семенка, Лесі Українки (від початку і до вул. Шишацька), пров. Вокзальний 

(квадрат №18); 

ПрАТ «Полтавське 

хлібоприймальне 

підприємство» 

заступник директора 

Сосновчик В.Ф., 4-16-53,  

4-16-59 

вул. Депутатська, Раскової (від початку і до № 35), Петрівська, Гуріна, пров. Багачанський, 

Робітничий, Микиші, Петрівський (квадрат № 20). 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до  Порядку організації прибирання 

снігу та боротьби зі сніговими заметами в 

осінньо-зимовий період у м. Миргороді 

 

Перелік снігоочисної та іншої техніки на випадок масового снігопаду та ожеледиці 
 

Організація Виділяє техніку ВЖКГ міської ради Керівник, телефон Контактна особа 

Філія «Миргородський райавтодор» Піскорозкидач, грейдер Проскура В.С. 4-67-46, 4-67-

31 

Проскура Віталій Сергійович,  

4-67-46 

ПрАТ «Миргородкурорт» Екскаватор ЮМЗ 

Екскаватор МТЗ 

Вантажний автомобіль 

Гавловський О.Д., 5-24-21 Торяник Юрій Миколайович,  

4-66-96 

КП «Спецкомунтранс» 

спецавтомобіль МАЗ 5551 А2, 

самоскид ЗІЛ-ММЗ 4502 ЗНГ, 

самоскид ЗІЛ –ММЗ 554 МЗНГ 

самоскид МАЗ 555102, 

трактор колісний ЮМЗ-6, 

екскаватор "Борекс" 2102, 

екскаватор ЕО 2621 В - 2 шт. 

колісний трактор Т-150 

трактор ДТ-75 

грейдер (не оформлений) 

Онищенко О.В., 4-42-92 Краснощік Галина 

Олександрівна,  

068-966-20-23 

ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» екскаватор "Борекс" Король О.В. 5-44-58 Сирота Дмитро Євгенович,  

5-27-01, 050 307 80 10 

МП «Контакт» 

екскаватор JCB 4 CX Sitmaster 

екскаватор JCB 3 CX Contractor 

екскаватор JCB 3 SUPER 

MAN TGA 

Карпенко О.А. 4-44-26 Карпенко Олександр 

Анатолійович 

4-44-26 

ОКВПВКГ «Миргородводоканал» колісний трактор МТЗ-82 Беркунов А.А. 4-40-44 Шостя В’ячеслав Григорович, 

066 257 61 12 

ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» 

колісний трактор МТЗ-80 Баган Ю.М., 4-38-91 Кильоженко О.О., 4-36-74 



ТОВ «Асфальтобетонний завод» Бульдозер Т-150, 

трактор Т-156- 2 шт. 

екскаватор, КАМАЗ 

Широкий О.Г., 4-01-79 Широкий Олександр 

Григорович, 

050 304 60 61 

ТОВ «Гефест» 

КАМАЗ – 5411 – 10 самоскид для 

вивозу снігу 

КАМАЗ – 5511 –  10 самоскид для 

вивозу снігу 

Тараненко В.Б., 4-18-26 Тараненко Володимир 

Борисович, 

4-18-26 

Спеціалізований Миргородський 

санаторій «Слава» 

Екскаватор ЮМЗ Журавель С. О., 5-27-16 Збарський Михайло 

Михайлович, 

099 96462 51 

Медичний реабілітаційний центр МВС 

«Миргород» 

Екскаватор ЮМЗ Чорнобай А.М., 4-65-40 Іщенко Олександр Іванович, 

099-469-20-33 

Миргородська філія ПАТ 

«Полтаваобленерго» 

Екскаватор ЮМЗ Микільченко О.М., 5-23-14 Сидорук Анатолій Павлович, 

3-80-27 

Миргородський район газопостачання 

ПАТ «Полтавагаз» 

Екскаватор навантажувач Погрібняк С.С., 4-40-47 Макаренко Сергій 

Володимирович, 067-699-38-88 

В/ч А-1356 

АКПМ-3(на базі ЗІЛ-130) – 2 шт. 

ШРСУ-ДЕ 2010 – А(на базі ЗІЛ-131) 

Тягач КрАЗ – 255 

Командир Ялишев С.О. Заступник начальника по 

озброєнню Негієвич Олександр 

Петрович, 063-311-59-64 

Миргородське приватно-орендне 

сільськогосподарське інкубаторно-

птахівниче підприємство 

Трактор МТЗ-82 Безлунний І.М., 4-01-60 Безлунний Іван Михайлович,  

4-01-60 

ТОВ «Укрлатагро» Трактор МТЗ-920,  

Трактор МТЗ-1221 

Крижанівський В. М.,  

067-531-18-18 

Крижанівський Віталій 

Максимович, 067-531-18-18 

ПТУ-44 Екскаватор ЮМЗ Мокрій Р.В., 4-62-94 Іванченко Анатолій 

Віталійович, 4-61-83 

ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне 

підприємство» 

Колісний трактор МТЗ заступник директора 

Сосновчик  В.Ф., 4-16-53,  

4-16-59 

заступник директора 

Сосновчик Віктор Федорович, 

050-346-05-64 

 

                                         

 



Додаток 4 до Порядку організації 

прибирання снігу та боротьби зі 

сніговими заметами в осінньо-

зимовий період у м. Миргороді 
 

Закріплення снігоочисної техніки підприємств за соціально значимими об’єктами 

міста 

 

Об’єкт Закріплені організації  Керівник, телефон 

 Загальноосвітня школа І-

Ш ступенів  № 1 імені 

Панаса Мирного 

 Художньо-промисловий 

коледж ім. М.В. Гоголя 

Полтавського національного 

технічного університету 

імені Юрія Кондратюка 

 Центральна районна 

лікарня 

Філія «Миргородський 

райавтодор» 

Проскура В.С., 4-67-46 

 Загальноосвітня школа  І-

Ш ступенів  № 3 

ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал» 

в.о. директора  

Беркунов А.А., 4-40-44 

 Спеціалізована школа          

І-Ш ступенів № 5 

ОКВПТГ 

«Миргородтеплоенерго» 

Король О.В., 5-44-58 

 Загальноосвітня школа І-

Ш ступенів № 7 

ПрАТ «Полтавське 

хлібоприймальне 

підприємство» 

заступник директора 

Сосновчик  В.Ф., 4-16-53,  

4-16-59 

 Гімназія  імені 

Т.Г.Шевченка 

 Загальноосвітня школа І-

Ш ступенів № 9 

 Спецшкола-інтернат для 

слабочуючих дітей 

ТОВ «Асфальтобетонний 

завод» 

Широкий О.Г., 4-01-01 

 

 

 

 


