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Комунальна бюджетна установа 
«Обласний контактний центр» 

Полтавської обласної ради 
вул. Соборності,45 
м. Полтава 
36014

На Ваш лист №ПУ-12939254 від 13.08.2021р. повідомляємо, що 
пам’ятника комсомольцям 20-років на території Лохвицької міської ради 
немає.

В центральній частині міста Лохвиця знаходиться ботанічна пам’ятка 
природи місцевого значення, що охороняється -  «Сосновий парк», має 
категорію -  Пам’ятка природи ботанічна, згідно рішення Полтавського 
облвиконкому від 24.12.1970 р. №555. Перше насадження в парку було 
здійснене молодими людьми в 1920 роках, молодь 1960-х років збільшила 
площу насадження соснового парку.
На території соснового парку міста Лохвиця розташований пам’ятник- 
погруддя «Молоді 20-х, 60-х від вдячних Лохвичан» (фото додається), який 
знаходиться на балансі Лохвицької міської ради. При будь-якому вандалізмі 
щодо даної історичної споруди міста Лохвицька міська рада буде змушена 
звертатися до відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо 
пошкодження майна Лохвицької об’єднаної територіальної громади.

Міський голова ВІКТОР РАДЬКО

Даценко
3-14-42
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На Ваш лист повідомляємо, що пам’ятника комсомольцям 20-років на 
території Лохвицької міської ради немає.

В центральній частині міста Лохвиця знаходиться ботанічна пам’ятка 
природи місцевого значення, що охороняється -  «Сосновий парк», має 
категорію -  Пам’ятка природи ботанічна, згідно рішення Полтавського 
облвиконкому від 24.12.1970 р. №555. Перше насадження в парку було 
здійснене молодими людьми в 1920 роках, молодь 1960-х років збільшила 
площу насадження соснового парку.

На території соснового парку міста Лохвиця розташований пам’ятник- 
погруддя «Молоді 20-х, 60-х від вдячних Лохвичан», який знаходиться на 
балансі Лохвицької міської ради. При будь-якому вандалізмі щодо даної 
історичної споруди міста Лохвицька міська рада буде змушена звертатися до 
відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо пошкодження майна 
Лохвицької об’єднаної територіальної громади.
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