
Узгоджений перелік об’єктів культурної спадщини м. Полтава взятих на облік 

 

Національного значення 

● Пам’ятки археології: 

 
№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

1.  Городище та поселення 

багатошарові 

ХІ століття до н.е. – 

IV ст., IX-XIII ст., 

XVI-XVII ст. 

Соборний майдан,  

урочище Іванова Гора 

національна Постановою Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України»  

160001

-Н 

 

 

● Пам’ятки історії: 

 
№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

 

Охор.

№ 

Примітки 

2. Садиба письменника                

І.П. Котляревського 

 

 

Друга половина 

XVII ст. 

Соборний майдан, 3 національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160002-

Н 

 



3. Могила письменника                        

І.П. Котляревського 

 

 

1838 р. парк ім. І. Котляревського 

 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року           

№ 928 «Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160003-

Н 

 

4. Садиба письменника 

Панаса Мирного 

 (П.Я. Рудченка) 

 

  

 

кін. ХІХ- поч. ХХ 

ст. 

вул. П. Мирного, 56 національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160004-

Н 

 

5. Садиба письменника                     

В.Г. Короленка 

 

 

1903 р. вул. Короленка, 1 національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 
Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160005-

Н 

 

6. Могила письменника 

Панаса Мирного (П.Я. 

Рудченка)  

 

 

1920 р. вул. Патриарха Мстислава 

 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

160006-

Н 

 



нерухомих пам`яток 

України» 

7. Могила письменника                        

В.Г. Короленка 

1921 р. просп.. Першотравневий, 20 національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160007-

Н 

 

8. Могила художника Г.Г. 

Мясоєдова 

 

 

 

1911 р. вул. Мясоєдова 

 

 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160008-

Н 

 

9. Комплекс пам’яток 

«Поле Полтавської 

битви»  

1709 р. Північно-західна околиця 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року №928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160009-

Н 

 



10. Монумент Слави  1811 Корпусний парк національного Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року №928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160010- 

H 

Пам`ятка 

монументального 

мистецтва 

 

 

 

● Пам’ятки монументального мистецтва: 

 
№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

11. Монумент Слави (також у 

переліку місцевих пам’яток 

історії) 

1811 р. Корпусний парк 

 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року №928 

160010-

Н 

 

12. Пам’ятник письменнику                    

І.П. Котляревському 

 

1903 р. вул. І.Котляревського 

 

національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини 

національного 

значення до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160011-

Н 

 



13. Пам’ятник письменнику            

М.В. Гоголю 

1915 р. вул. М. Гоголя національна Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини 

національного 

значення до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160012-

Н 

 

 

 

● Пам’ятки архітектури та містобудування: 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття 

на облік 

Охор.№ Примітки 

14. Ансамбль Круглої площі  вул. Соборності національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р.       № 970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

577  

15. Пам’ятник «Слави» 

Монумент Слави  

1805-1811 рр. Корпусний парк 

 

Національна 

 

 

 

Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р.    № 970  

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

577/1 Узгодити 

адресу: 

можливо, 

Корпусний сад 



 

 

16. Поштамт 1809 р. вул. Соборності, 35 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

 

577/2  

17. Присутствені місця 1810 р. вул. Соборності, 36 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

577/3  

18. Губернський будинок 

(зазначений як Будинок 
генерал-губернатора) 

1810 р. вул. Соборності, 37 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 
24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

577/4  

19. Кадетський корпус 1840 р. вул. Соборності, 42 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970  

«Про впорядкування 

577/5  



справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

20. Дворянське зібрання 1810 р. вул. Соборності, 31 національна Постанова Кабінетів 

Міністрів України  від 

23.05.2018 року № 396 

 

160035  

21. Старогубернський будинок 1811 р. вул. Соборності, 38 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

 

577/7  

22. Віце-губернаторський 

будинок 

1811 р. вул. Соборності, 40 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 
справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

 

577/8  

23. Спаська церква 1705-1811 рр. вул. Соборності, 10 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

578  



справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

24. Богадільня 1820 р. вул. Шевченка, 23 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

579  

25. Пожежна команда 1811 р. просп. Першотравневий, 16 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

580 Узгодити 

пам’яткоохорон

ний статус та 

охоронний 

номер об’єкта 

26. Інститут благородних 

дівиць 

(зазначено як Інститут 
шляхетних дівчат; 

Інститут шляхтянок) 

1832 р. просп. Першотравневий, 24 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

581  

27. Дзвіниця Успенського 

собору 

 

1774-1801 рр. Соборна майдан, 1  

 

національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

582 Узгодити 

пам’яткоохорон

ний статус, 

адресу та 



 

( Соборний майдан, 1; кол. 

Червона площа) 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

охоронний 

номер об’єкта; 

Визначитись з 

найменуванням 

пам’ятки 

(Дзвіниця 

Успенського 

собору) 

28. Здвиженський собор та 

дзвіниця 

 

17-19 ст. вул. Свердлова, 3 

(в постанові 1963 р. вул. 

Фрунзе;в рішення 

виконкому 1982 р. – селище 

Червоний шлях; в списку 

загальному  –сел. Червоний 

шлях,  вул. Свердлова, 2) 

 

національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970 

«Про впорядкування 

справи обліку та 

охорони пам’ятників 

архітектури на 

території Української 

РСР » 

 

583  

29. Здвиженський собор 

 

 

 

(зазначено як 
Хрестовоздвиженський 

собор) 

1699-1709 рр.  національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970; 

Наказ Комітету 

будівництва, 

архітектури та 

житл.політики України 

від 02.06.1999 №128 

583/1  

30. Дзвіниця 

 

1786 р.  національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

24.08.1963 р. №970; 

Наказ Комітету 

будівництва, 

583/2  



 

 

 

 (зазначено Дзвіниця 
Хрестовоздвиженського 

собору) 

архітектури та 

житл.політики України 

від 02.06.1999 №128 

31. Будинок Таранушенко 

 

 

 

 

1844 р. вул. Собрногсті, 14 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р.    № 442  

«Про доповнення 

списку пам`яток 

містобудування і 

архітектури 

Української РСР, що 

перебувають під 

охороною держави» 

1472  

32. Російський селянський 

банк 

1906-1909 рр. вул. Соборності, 39 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. №442 

«Про доповнення 

списку пам`яток 

містобудування і 

архітектури Української 
РСР, що перебувають 

під охороною держави» 

1473                                    

33. Житловий будинок поч. ХІХ ст. просп.  Першотравневий, 18 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р. №442 

«Про доповнення 

списку пам`яток 

містобудування і 

архітектури Української 

1474  



РСР, що перебувають 

під охороною держави» 

34. Будинок земства 

 

1905-1909 рр. 

 

 вул. Конституції, 2 національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р.    № 442 

«Про доповнення 

списку пам`яток 

містобудування і 

архітектури Української 

РСР, що перебувають 

під охороною держави»  

 

1475  

35. Садиба 18 ст. с. Круглий Берег національна Постанова Ради 

Міністрів УРСР від 

06.09.1979 р.     № 442 

«Про доповнення 

списку пам`яток 

містобудування і 

архітектури Української 

РСР, що перебувають 

під охороною держави» 

1484  

36. Садиба письменника 

Панаса Мирного                    

(П.Я. Рудченка) 

кін. 19-   поч. 20  

ст. 

вул. П. Мирного, 56 національного Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009 року № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини 

національного 

значення до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

160004-Н  



 

 

● Пам’ятки садово-паркового мистецтва: 

 

 

 

 

 

37. Садиба  письменника          

В.Г. Короленка 

 

 

 

 

 

1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. Короленка, 1 національного                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

3.09.2009р. № 928 

«Про занесення 

об`єктів культурної 

спадщини 

національного 

значення до 

Державного реєстру 

нерухомих пам`яток 

України» 

 

160005-Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

38. Міський парк (Дендропарк) 

(Зазначено також як 

Полтавський міський парк 

(Дендропарк)) 

 с. Яківці 

(вул. Лугова, вул. 

Яківчанська, вул. 

Спартака) 

національна Постанова 

Держкомприроди УРСР 

№ 25 від 27.07.1977 р.; 

Постанова 

Держкомітету УРСР по 

екології і 

раціональному 

природокористуванню 

від 30.08.90 №18 

 Визначити 

охоронний 

номер пам’ятки 



Пам’ятки місцевого значення 

 
● Пам’ятки археології: 
 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

1.  Ранньоскіфське поселення 

VII-V ст. до н.е. та 

слов’янське городище VIII-

XIII ст. н.е. 

VII-V ст. до 

н.е., VIII-XIII 

ст. н.е. 

 Соборний майдан місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.             № 

247 «Про затвердження 

переліку пам`яток 

історії та культури 

області взятих на 

державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

1 

 

 

 
● Пам’ятки історії: 

 
№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

 

Охор.

№ 

Примітк

и 

2 Пам’ятний знак біля садиби 

письменника з написом: «З 

цієї садиби на весь світ 

пролунав голос першого 

класика нової української 

літератури Івана Петровича 

Котляревського 1769-1838» 

 Соборний майдан, 3 

 

місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2805-

Пл 

 



3 Братська могила1345 

російських воїнів 

 Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                    

№ 247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 20 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

      4 Другий укріплений табір 

російської армії 

 Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                    

№ 247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 21 

 

      5. Командний пункт Петра І  Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                       

№ 247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 22 

 

    6 Обеліски на місці редутів 

(10) 

 Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                        

№ 247«Про 

затвердження переліку 

№ за 

черго

ю 23 

 



пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

     7 Пам’ятник полеглим 

шведським воїнам від росіян 

 Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                     

№ 247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 24 

 

     8 Пам’ятник полеглим 

шведським воїнам від 

шведів 

 Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р.                      

№ 247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 25 

 

     9 Монумент Петру І  Поле Полтавської битви місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247«Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 26 

 

10 Будинок, де в 1827-1835 рр. 

працював І.П. 

Котляревський на посаді 

 вул. Шевченка, 23 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

2788-

Пл 

Визначит

и 

охоронни



попечителя благодійно-

лікувальних закладів 

спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

й номер 

об’єкта 

   11. Меморіальна дошка в 

пам’ять перебування в квітні 

1845 р. Т.Г. Шевченка в 

Полтаві 

 вул. В. Чорновола, 4 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 32 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

12 Дуб, посаджений 6 травня 

1861 року в пам’ять                      

Т.Г. Шевченка, коли прах 

поета було перевезено до 

Києва 

 вул. Графа Гарнієра, 7 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2803-

Пл 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

13 Могила Миколи 

Васильовича 

Скліфосовського, видатного 

російського хірурга, вченого, 

громадського діяча 

 с. Яківці, вул. Виборзька 

 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247  «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 34 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

14. Будинок, в якому була явка 

агентів ленінської газети 

«Искра» 

 вул. Пушкіна, 18/24 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 41 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 



15. Будинок, де зупинялася          

Н.К. Крупська влітку 1896 р. 

 вул. Пилипа Орлика, 10 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 42 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

16 Будинок, в якому 28 жовтня 

1917 р. проголосили 

відновлення радянської 

влади на Полтавщині 

 вул. Пушкіна, 30 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

49-Пл Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

17 Будинок, в якому 1917-1918 

рр. містився штаб по 

організації 

червоногвардійських загонів 

міста 

  вул. 1100-річчя Полтави, 9 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 45 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

18. Будинок, в якому 13 травня 

1919 року К.Е. Ворошилов 

проводив нараду по боротьбі 

з бандитами Григор’єва 

 пл. Слави, 1, південна 

залізнична станція 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 46 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

19. Будинок, в якому 9-15 

травня 1919 р. відбувався 

перший губернський з’їзд 

комсомолу Полтавщини 

 просп. Першотравневий, 10 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

№ за 

черго

ю 47 

Визначит

и 

охоронни



затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

й номер 

об’єкта 

20 Братська могила борців за 

владу Рад 

 Петровський парк місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 51 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

21. Могила Петра Федоровича 

Вороніна активного 

учасника встановлення 

Радянської влади в Полтаві 

 с. Вороніна, вул. Тунельна місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 52 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

22 Меморіальна дошка в 

пам’ять героїв-залізничників 

Полтавських майстерень, які 

загинули в боротьбі з 

ворогами революції у квітні 

1918 р. на станції Якиманка 

біля Мелітополя 

 вул. Гайового, 30 

Тепловозоремонтний завод, 

прохідна №1 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 55 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта; 

скоригув

ати 

адресу 

об’єкта 

23 Будинок, де знаходилось 

Віленське військове 

училище, в якому 1916 р. 

навчався герой 

1876 вул. Сковороди, 1/3 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 

111П

О 

Визначит

и 

охоронни



громадянської війни               

М.О. Щорс Духовна 

семінарія 

й номер 

об’єкта 

24 Меморіальна дошка в 

одному з приміщень 

тепловозоремонтного заводу 

в пам’ять виступу 29 жовтня 

1920 року на мітингу 

робітників залізничних 

майстерень голови ВУЦВК 

Г.І. Петровського 

 вул. Гайового, 30, 

Тепловозоремонтний завод, 

дизельний цех 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 

№ за 

черго

ю 58 

Узгодити 

найменув

ання, 

адресу, 

визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкту 

25 Меморіальна дошка на 

будинку кінотеатру «Колос» 

(колишнє приміщення 

театру) про те, що 1903 р. у 

торжествах з нагоди 

відкриття пам’ятника                                    

І.П. Котляревському брали 

участь Леся Українка,               

М.М. Коцюбинський,                

М.П. Старицький, Панас 

Мирний, В.С. Стефаник,         

В.І. Самійленко, Олена 

Пчілка. В різні роки тут 

виступали А.В. 

Луначарський,                 В.В. 

Маяковський,                     

В.Г. Короленко, І.К. 

Карпенко-Карий, М.В. 

Кропивницький, М.К. 

Заньковецька,                П.К. 

Саксаганський,                  

М.В. Лисенко 

 вул. Гоголя, 22 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 59 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

26 Будинок, де жив і працював 

Гордій Павлович Гладкий, 

 вул. Небесної Сотні, 20/8 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

2791-

Пл 

Визначит

и 



український композитор, 

хороший диригент, автор 

музики на слова «Заповіт»  

Т.Г. Шевченка 

спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

охоронни

й номер 

об’єкта 

27 Будинок педінституту, де в 

1914-1917 рр. в 

учительському інституті 

навчався видатний 

радянський педагог, 

письменник А.С. Макаренко 

 вул. Остроградського, 2 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

28 Будинок  колишньої 

чоловічої гімназії, в якій 

учився           Ю.В. 

Кондратюк, один із 

основоположників теорії 

космонавтики і ракетної 

техніки 

 вул. Остроградського, 2 

(педінститут) 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

29 Будинок педагогічного 

інституту, в якому навчався 

відомий радянський педагог 

В.А. Сухомлинський 

 вул. Остроградського, 2 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

30 Меморіальна дошка на 

будинку бувшої 

індустріально-технічної 

школи, де в 1922-1924 рр. 

навчався                  Ю.О. 

Победоносцев, один з 

піонерів радянської ракетно-

космічної техніки 

 вул. Пушкіна, 83а місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 62 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

31 Меморіальна дошка в 

пам’ять талановитого 

радянського диригента,  

композитора і педагога 

Федора Миколайовича 

Попадича, який працював у 

 вул. Соборності, 11 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

№ за 

черго

ю 64 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 



музейному училищі в 1925-

1934 рр. 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

32 Меморіальна дошка в 

одному з приміщень 

тепловозоремонтного заводу 

в пам’ять виступу 29 жовтня 

1920 року на мітингу 

робітників залізничних 

майстерень голови ВУЦВК 

Г.І. Петровського 

 вул. Гайового, 30, 

Тепловозоремонтний завод, 

дизельний цех 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 

№ за 

черго

ю 58 

Узгодити 

найменув

ання, 

адресу, 

визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкту 

33 Меморіальна дошка на 

будинку кінотеатру «Колос» 

(колишнє приміщення 

театру) про те, що 1903 р. у 

торжествах з нагоди 

відкриття пам’ятника                                    

І.П. Котляревському брали 

участь Леся Українка,               

М.М. Коцюбинський,                

М.П. Старицький, Панас 

Мирний, В.С. Стефаник,         

В.І. Самійленко, Олена 

Пчілка. В різні роки тут 

виступали А.В. 

Луначарський,                 В.В. 

Маяковський,                     

В.Г. Короленко, І.К. 

Карпенко-Карий, М.В. 

Кропивницький, М.К. 

Заньковецька,                П.К. 

Саксаганський,                  

М.В. Лисенко 

 вул. Гоголя, 22 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 59 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 



34 Будинок, де жив і працював 

Гордій Павлович Гладкий, 

український композитор, 

хороший диригент, автор 

музики на слова «Заповіт»  

Т.Г. Шевченка 

 вул. Небесної Сотні, 20/8 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 60 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

35 Будинок педінституту, де в 

1914-1917 рр. в 

учительському інституті 

навчався видатний 

радянський педагог, 

письменник А.С. Макаренко 

 вул. Остроградського, 2 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

36 Будинок  колишньої 

чоловічої гімназії, в якій 

учився           Ю.В. 

Кондратюк, один із 

основоположників теорії 

космонавтики і ракетної 

техніки 

 вул. Остроградського, 2 

(педінститут) 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

37 Будинок педагогічного 

інституту, в якому навчався 

відомий радянський педагог 

В.А. Сухомлинський 

 вул. Остроградського, 2 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4757-

Пл 

 

38 Меморіальна дошка на 

будинку бувшої 

індустріально-технічної 

школи, де в 1922-1924 рр. 

навчався                  Ю.О. 

Победоносцев, один з 

піонерів радянської ракетно-

космічної техніки 

 вул. Пушкіна, 83а місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 62 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 



39 Меморіальна дошка в 

пам’ять талановитого 

радянського диригента,  

композитора і педагога 

Федора Миколайовича 

Попадича, який працював у 

музейному училищі в 1925-

1934 рр. 

 вул. Соборності, 11 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

черго

ю 64 

Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкта 

40 Будинок, в якому 1941 

року формувалися загони 

добровольців міста на 

боротьбу з німецько-

фашистськими 

загарбниками 

 вул. Шевченка, 80/28 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

111 

41 Братська могила жертв 

фашизму – радянських 

громадян, замучених в 

роки окупації міста 

німецько-фашистськими 

загарбниками 

 вул. Раїси Кириченко, парк місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

112 

42 Братська могила 

радянських воїнів 

 с. Вороніна, кладовище місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

113 

43 Братська могила 

братських воїнів 

 с. Тернівщина, вул. 

Тургенєва, кладовище 

(Тернівське кладовище) 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

№ за 

чергою 

114 



взятих на державний облік і 

охорону» 

44 Могила учасника штурму 

Зимового палацу, 

громадянської війни 

Абрамова І.О. 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

50 

45 Могила Героя 

Радянського Союзу 

Михайла Івановича 

Мохова 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

115 

46 Могила Героя 

Радянського Союзу 

Григорія Яковича 

Тікунова 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

116 

47 Могила Героя 

Радянського Союзу Іллі 

Кузьмича Лети 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

117 

48. Могила Героя 

Радянського Союзу 

Василя Омеляновича 

Бондаренка 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

№ за 

чергою 

118 



взятих на державний облік і 

охорону» 

49 Могила Героя 

Соціалістичної Праці 

Данила Федоровича 

Шевченка, колишнього 

директора радгоспу імені 

Шевченка Полтавського 

району 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

156 

50 Могила Героя 

Соціалістичної Праці 

Івана Антоновича Бурцева 

 вул. Європейська, 154, 

кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

157 

51 Могила Героя 

Соціалістичної Праці 

Тимофія Володимировича 

Гайового, колишнього 

начальника Полтавського 

тепловозоремонтного 

заводу 

 вул. Європейська, 154 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

158 

52 Могила Героя 

Радянського Союзу 

Вахненка А.Я. 

 вул. Європейська, кладовище місцева Рішення Полтавського 

облвиконкому від 23.04.1984 р. 

№ 165 «Про затвердження 

переліку пам`яток історії та 

культури додатково виявлених і 

споруджених на території 

області і взятих на державний 

облік і охорону» 

№ за 

чергою 1 

53 Братська могила 

радянських воїнів 

 вул. Європейська, 154, міське 

кладовище 

місцева Рішення Полтавського 

облвиконкому від 23.04.1984 р. 

№ 165 «Про затвердження 

переліку пам`яток історії та 

культури додатково виявлених і 

№ за 

чергою 2 



споруджених на території 

області і взятих на державний 

облік і охорону» 

54 Братська могила жертв 

фашизму 

 вул. Фрунзе, 154, міське 

кладовище 

місцева Рішення Полтавського 

облвиконкому від 23.04.1984 р. 

№ 165 «Про затвердження 

переліку пам`яток історії та 

культури додатково виявлених і 

споруджених на території 

області і взятих на державний 

облік і охорону» 

№ за 

чергою 3 

55 Могила Героя 

Радянського Союзу 

Василя Кіндратійовича 

Анісімова 

 с. Кулики, кладовище 

(Куликівське кладовище) 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

119 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

56 Могила радянського 

льотчика І.В. Гараха 

 с. Затурино, кладовище 

монастирське кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

120 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

57 Могила Григорія 

Пилиповича Кондратенка, 

організатора 

партизанського руху на 

Полтавщині в 1918-1919 

рр. 

 Кладовище Здвиженського 

монастиря   

монастирське кладовище 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

53 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта; 

виправит

и 

прізвище 

«Г.П. 

Кондрат

ка»; 



Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

58 Могила майора Ф.П. 

Кашеварова 

 Кладовище Здвиженського 

монастиря 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

121 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

59 Могила Миколи Івановича 

Баринова, активного 

борця за владу Рад, 

командира 105 батальйону 

ВНК, розстріляного 

бандою Махно 1921 р. 

 с. Червоний шлях, коло 

монастиря 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. №  247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

54 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта; 

визначит

и точне 

місце 

розташу

вання 

об’єкту: 

с. 

Червони

й Шлях, 

вул. 

Свердло

ва 

60 Могила невідомого 

радянського воїна 

 с. Червоний шлях, околиця місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

№ за 

чергою 

122 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 



взятих на державний облік і 

охорону» 

виправит

и адресу 

61 Могила невідомого 

радянського воїна 

 с. Дублянщина,                                

вул. Низова 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

123 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

62 Могила невідомого 

радянського воїна 

 с. Лісок, вул. Коп’яка місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

124 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

63 Будинок, де в листопаді 

1941 р. по 1942 р. 

знаходився штаб 

підпільної комсомольської 

організації міста 

 

 просп. Першотравневий, 5 місцева 

 

 

 

 

? 

Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

125 

(виключ

ений з 

перелік

у: 

Рішення 

Викона

вчого 

комітет

у 

Полтавс

ької 

міської 

ради від 

23.07.97 

№223) 

64 Будинок школи, де з 1927 

по 1937 рів навчався 

Герой Радянського Союзу 

1922 вул. Пушкіна, 20/23 місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2790-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 



Олена Костянтинівна 

Убийвовк 

 

Народний дім В.Г. 

Короленка 

виправит

и адресу 

65 Будинок, де жив активний 

учасник підпільної 

комсомольсько-

молодіжної організації 

Полтави Сергій Сапіго 

 вул. Пушкіна, 50 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

127 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

66 Дуб, посаджений в 1954 

році в пам’ять Героя 

Радянського Союзу Лялі 

Убийвовк 

 вул. Європейська, 43 

(у тексті Рішення - вул. 

Фрунзе, 25, біля медичного 

стоматологічного інституту) 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

28-12-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

виправит

и адресу 

67. Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-робітникам 

тепловозоремонтного 

заводу періоду 
громадянської і Великої 

Вітчизняної воєн 

 вул. Гайового, 30, 

Тепловозоремонтний завод 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 
історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

129 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 
об’єкта, 

уточнит

и адресу 

68 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-робітникам 

локомотивного депо 

 Локомотивне депо місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

130 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 



69 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-робітникам 

електростанції 

  вул. Пролетарська, 31 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

131 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

70 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-робітникам 

турбомеханічного заводу 

 Павленківська площа місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

132 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

71 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-робітникам 

м’ясокомбінату 

 вул. Харчовиків, 6    

(в тексті Рішення - вул. 

Харчовиків, 37) 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

133 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

72 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-студентам і 

працівникам інженерно-

будівельного інституту 

 просп. Першотравневий. 24 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

134 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

73 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-студентам і 

працівникам 

сільськогосподарського 

інституту 

 вул. Сковороди, 1/3 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

135 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 



74 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-студентам і 

працівникам медичного 

стоматологічного 

інституту 

 вул. Шевченка, 25 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області 

взятих на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

136 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

75. Меморіальна дошка в 

пам’ять полеглих воїнів – 

учнів залізничного 

училища 

 вул. Гайового, 3 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про Перелік 

об`єктів культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального мистецтва)» 

№ за 

чергою 

137 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

76 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 с. Яківці місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2817-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

77 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 с. Рогізне, вул. Правди місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2818-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

78 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам, 

полеглим за встановлення 

Радянської влади в селищі 

і на фронтах Великої 

Вітчизняної війни 

 с. Вороніна, вул. Тунельна місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2816-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 



79. Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 вул. Сакко, 14 (с. Острівок) місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2819-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

80 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 вул. Сакко, 173 

(с.Дублянщина) 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2820-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

81. Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 с. Лісок, вул. Федора Вовка місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2821-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

82. Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 вул. Степана Разіна місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області взятих 

на державний облік і охорону» 

№ за 

чергою 

144 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

83 Пам’ятний знак полеглим 

воїнам-землякам 

 с. Червоний шлях,               

вул. Лисенка 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2822-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

84. Пам’ятник полеглим 

радянським воїнам  

 просп. Першотравневий, 26, 

школа-інтернат №2 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2823-Пл Визначи

ти 

охоронн



ий номер 

об’єкта 

85 Меморіальна дошка в 

пам’ять робітника 

тепловозоремонтного 

заводу комсомольця 

Григорія Прокопенка, 

який загинув в бою під 

Москвою в листопаді 1941 

року 

 вул. Гайового, 30, 

складальний цех 

місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області взятих 

на державний облік і охорону» 

№ за 

чергою 

147 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

86 Будинок, в якому жив 

Герой Радянського Союзу 

Віктор Арсентійович 

Мироненко 

 вул. Мироненка, 7 місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області взятих 

на державний облік і охорону» 

№ за 

чергою 

148 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

87. Будинок технікуму, в 

якому навчався Герой 

Радянського Союзу 

Володимир Миронович 

Ніколаєнко 

 пл. Слави, 1 місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2793-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

88. Будинок 8-ї середньої 

школи, в якій навчався в 

1933 році Герой 

Радянського Союзу Олег 

Кошовий 

 вул.  Патріарха Мстислава, 

66 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2810-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

89. Стела на честь військових 

частин і з’єднань, які 

звільнили місто від 

німецько-фашистських 

окупантів у вересні 1943 

р. 

 Петровський парк місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2824-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта 

90 Пам’ятний знак на честь 

800-річчя заснування 

міста 

 Соборний майдан, біля 

Альтанки 

 

місцева Наказ Міністерства культури, 

молоді та спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2825-Пл Визначи

ти 

охоронн

ий номер 



об’єкта, 

уточнит

и адресу 

91 Меморіальна дошка в 

пам’ять Героя 

Соціалістичної Праці Т.В. 

Гайового 

 вул. Гайового, 30,  місцева Рішення виконкому Полтавської 

облради народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку пам`яток 

історії та культури області взятих 

на державний облік і охорону» 

№ за 

чергою 

159 

Визначи

ти 

охоронн

ий номер 

об’єкта, 

уточнит

и адресу 

 
 

● Пам’ятки монументального мистецтва: 

 
№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.№ Приміт

ки 

92. Пам’ятник-бюст генералу армії 

М.Ф. Ватутіну 

 вул. Жовтнева, 42 

Територія війського 

училища 

вул. Зіньківська, 44 

початок вул. Ватутіна 

 

Рішення 32 сесії 6 

скликання Полтавської 

міської ради  від 12.07.2013 
року 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №247 

 

№ за 

чергою 

164 

Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

узгодит

и 
адресу 

в 

зв’язку 

з 

розфор

муванн

ям 

військо

вого 



училищ

а 

93. Пам’ятник нескореним 

полтавцям 

 ріг вулиць Котляревського 

та Пушкіна 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. №  247 

«Про затвердження 

переліку пам`яток 

історії та культури 

області взятих на 

державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

165 

Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

узгодит

и 

адресу 

94 Пам’ятник славним захисникам 

Полтави і доблесному 

командиру фортеці полковнику 

О.С. Кепіну 

 Першотравневий проспект місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

166 

Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

конкрет

изувати 

адресу 

95 Пам’ятник на місці відпочинку 

Петра І після Полтавської 

битви 

 Перетин вул. Паризької 

Комуни і Спаської  

 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

167 

Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

узгодит

и 

адресу 

96. Пам’ятник Т.Г. Шевченку  Петровський парк місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

№ за 

чергою 

169 

Визнач

ити 

охорон

ний 



затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

номер 

пам’ятк

и 

97 Пам’ятник-бюст                           

І.П. Котляревському 

 Соборний майдан, 3, 

територія садиби-музею 

І.П.Котляревського (кол. 

Червона площа, садиба-

музей) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

№ за 

чергою 

171 

Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

узгодит

и 

адресу 

98 Пам’ятник-бюст Панасу 

Мирному 

 вул. П.Мирного, 56, 

територія садиби-музею 

Панаса Мирного 

 

 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

23.04.1982 р. № 247 «Про 

затвердження переліку 

пам`яток історії та 

культури області взятих 

на державний облік і 

охорону» 

 Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и, 

узгодит

и 

адресу 

99 Пам’ятник-бюст М.В. 

Скліфосовському 

 вул. Шевченка, 23, 

подвір’я обласної лікарні 

місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України від 

25.02.2020 року № 1062 

2801-Пл Визнач

ити 

охорон

ний 

номер 

пам’ятк

и 

 

 

 



● Пам’ятки архітектури та містобудування: 

№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.№ Примітк

и 

100 Реміснича управа  (Ремісниче 

відділення) 

1903-1909 вул. Жовтнева, 34 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та спорту 

України від 25.02.2020 

року № 1062 

2791-Пл  

101  Полтавський обласний 

академічний український 

музично-драматичний театр ім. 

М.В. Гоголя 

1958 вул. Жовтнева, 23 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та спорту 

України від 25.02.2020 

року № 1062 

2788-Пл  

102 Бувший будинок для 

просвітительських цілей, в 

якому розміщено кінотеатр 

«Колос» 

Просвітницькуй будинок ім.. 

М.В. Гоголя                                        

1901 вул. Гоголя, 22 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року№ 430 

3 - Пл  

103 Бувший будинок земельного 

банку, в якому розміщено 

технікум підготовки керівних 

колгоспних і радгоспних кадрів 

Будинок земельного банку 

 

1901 просп. Першотравневий, 

10 

місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

4ПО  

104 Бувший будинок школи 

садівництва, в якому розміщена 

міська інфекційна лікарня 

Будинок школи садівництва 

1830 просп. Першотравневий, 

22 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

20.02.2018 року 

124-ПЛ  



105 Будинок бібліотеки та 

земського музею, в якому 

розміщено обласний архів 

1901 вул. Пушкіна, 18/24 місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України від 

25.02.2020 року                     

№ 1062 

2789-Пл  

106  Будинок державного банку для 

зовнішньої торгівлі  

1910 вул. Соборності, 17 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

26.04.2013 року 

7 ПО  

107  Народний будинок             ім. 

В.Г. Короленка 

 вул. Пушкіна, 20 

 

місцева Наказ Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України від 

25.02.2020 року № 

1062 

2790-Пл  

108 Міський особняк поміщика  

Лук`яновича 

1906 р. вул. Гоголя, 9 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

21ПО  

109 Дохідний дім Зекелля 1906 р. вул. Гоголя, 18/14 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

22ПО  



110 Готель та ресторан «Магнолія» ХІХ ст.  вул. Гоголя, 25 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

4756-Пл  

111 Їдальня Теплової ІІ 

половина 

ХІХ ст. 

вул. Гоголя, 29 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

24ПО  

112. Житловий будинок Особняк 

поміщика Абаза 

ІІ  

половина 

ХІХ ст. 

Майдан Незалежності, 1-Б 

 

місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

25ПО  

113 Особняк збирача картин 

Балюбаша 

1912 р. вул. Спаська, 11 

 

 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

26ПО  

114 Особняк Нев’янта 1910 р. вул. Соборності, 8 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

27ПО  



депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

115 Державний банк 1897 р. вул. Соборності, 19 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

28ПО  

116 Акцизне відомство кін. ХІХ 

ст. 

вул. Соборності, 24/15 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

29ПО  

117. Поштамт 1957 р. вул. Соборності, 33 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

30ПО  



118 Капличка на місці селянського 

табору при святкуванні 200-

річчя Полтавської битви 

1914 р. вул. Зінківська,16 

 

 

 

 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року №430 

11-Пл  

119 Архієрейський будинок 1846 р. вул. В.Козака, 2 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

32ПО  

120 Особняк доктора Гуревича 1906 р. вул. Стрітенська, 35 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

03.03.2017 року № 134 

13-ПО  

121 Міський особняк Поч. ХІХ 

ст. 

вул. Стрітенська, 37а місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

34ПО  

122 Лікувальні корпуси богодільні 

(поліклінічне відділення) 

1886 р. вул. Стрітенська, 50 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

35\1 ПО  



архітектури місцевого 

значення» 

123 Лікувальні корпуси богодільні 

(пуль монологічне відділення) 

1886 р. вул. Стрітенська, 50 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

35\2 ПО  

124 Лікувальні корпуси богодільні 

(стамотологічне відділення) 

1886 р. вул.Стрітенська, 50 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

35\3 ПО  

125 Торговий дім ХІХ ст. вул. Котляревського, 19\10 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

36ПО  

126 Перша чоловіча гімназія І 

половина 

ХІХ ст. 

вул. В. Чорновола, 4 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

03.03.2017 року №154 

4755-Пл  



127 Склад губернського земства 1909-1914 

рр. 

вул. Конституції, 2          

корп. А,В 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

20-Пл  

128 Дохідний дім кін. ХІХ 

ст. 

вул. Небесної Сотні, 15 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

39ПО  

129 Міський особняк 1890 р.  вул. Лідова, 6 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

40ПО  

130 Дворянський пансіон 1903 р. вул. Остроградського, 2 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 № 430 

4757-Пл  

131 Будинок генеральші 

Селастельникової 

1805 р. вул. Пилипа Орлика, 7\8 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

 Визначит

и 

охоронни

й номер 

об’єкту 



132 Дохідний дім особняк 

підрядчика Бахмуцького 

 1909 р. вул. Пилипа Орлика, 15 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

43ПО  

133 Музичні каси                            

Ф.І. Базилевича 

1896 р. вул. Пилипа Орлика, 44 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

44ПО  

134 Художня школа 1832-1840 

рр. 

просп. Першотравневий, 

19 

місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

45ПО  

135 Прибутковий дім поч. ХХ 

ст. 

 вул. Пушкіна, 1/12 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

  



пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

136 Міський особняк Сатановського 1912 р. вул. Пушкіна, 6 «А» місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

47ПО  

137 Будинок товариства «Ромашка» 1901 р. вул. Пушкіна, 16 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

48ПО  

138 Музичне училище Ахшерумова 1914 р. вул. Пушкіна, 30 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

49ПО  

139 Особняк адвоката Перцовича 1910 р. вул. Пушкіна, 40 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

50ПО  



депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

140 Олександрівське реальне 

училище 

1879 р. вул. Пушкіна, 83 «А» місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

52ПО  

141 Олександрівський приют 1870 р. вул. Раїси Кириченко, 1 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

09.11.2018 № 972 

4864-Пл  

142 Духовне училище 1876 р. вул. Сковороди, 18 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

54ПО  

143 Міський особняк пастора Кірхи  кін. ХІХ 

ст. 

вул. Європейська, 3 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

03.04.2019 № 264 

4866-Пл  

144 Будинок вчителя танців 

Жемшерова 

1814 р. вул. Європейська, 9 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

56ПО  



депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

145 Житловий будинок 1913 р. вул. Європейська, 11 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

57ПО  

146 Доходний дім Самойловича 1913 р. вул. Європейська, 12 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

58ПО  

147 Готель Каен д’Анвер 1887 р. вул. Шевченка, 11 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

59ПО  



148 Комерційне училище кін. ХІХ 

ст. 

вул. Шевченка, 13 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

60ПО  

149 Житловий будинок з 

магазинами 

1900 р. вул. Шевченка, 37/2 місцева Рішення 11 сесії 

Полтавської міської 

ради народних 

депутатів 21 скликання  

від 17.01.1992 року 

«Про надання статусу 

пам’ятників історії та 

архітектури місцевого 

значення» 

61ПО  

151 Житловий будинок священика поч. ХХ 

ст. 

Соборний майдан, 6 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів »  

62ПО  

152 Будинок церковного приходу кін. ХІХ 

ст. 

Соборний майдан, 9/11 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

63ПО  



затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

153 Особняк лікаря-окуліста Хаіма 

Глейзера 

Кін. ХІХ 

ст. 

вул. Соборності, 3 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

64ПО  

154 Міський особняк «з 

мідальйонами» 

1860-і рр. вул. Соборності, 12 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

65ПО  

155 Полтавська міськрада 1950-ті 

рр. 

вул. Соборності, 18 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

66ПО  

156 Житловий особняк з аптекою 

Фіна 

1880 р. вул. Соборності, 20 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

67ПО  



скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

157 Особняк торговця Ліща кін. ХІХ 

ст. 

вул. Соборності, 21 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

68ПО  

158 Готель «Гранд-Отель» з 

магазинами 

кін. ХІХ 

ст. 

вул. Соборності, 29/15 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

69ПО  

159 Доходний будинок з 

магазинами 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Соборності, 30 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

70ПО  



міської ради народних 

депутатів » 

160 Міський особняк Поч. ХХ 

ст. 

Вознесенський  узвіз, 7 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

71ПО  

161 Міський особняк поч. ХХ 

ст. 

вул. Міщенка, 2 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

72ПО  

162 Міський особняк поч. ХХ 

ст. 

вул. Гагаріна, 3 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

73ПО  

163 Дохідний будинок  4-х класне  

землемірне училище 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Гагаріна, 3 «А» місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

74ПО  



року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

164 Особняк Дарагана поч. ХХ 

ст. 

вул. Гоголя, 3 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

75ПО  

165 Міський особняк - Синагога кін. ХІХ 

ст. 

вул. Гоголя, 6 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

76ПО  

166 Будинок Раввіна 1880-ті 

рр. 

вул. Гоголя, 8 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

77ПО  



167 Хоральна синагога поч. ХХ 

ст. 

вул. Гоголя, 10 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

78ПО  

167 Дохідний будинок торгівця 

Ліща 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Гоголя, 19 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

79ПО  

168 Особняк Трофименка кін. ХІХ 

ст. 

вул. Кричевського, 11 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

80ПО  

169 Особняк генерала Петраша поч. ХХ 

ст. 

вул. Стрітенська, 20 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

81ПО  



історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

170 Церковно-приходська школа 

Стрітенського собору 

1850-і рр. вул.Стрітенська, 23 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

82ПО  

171. Особняк купця Панасенка поч. ХХ 

ст. 

вул. Стрітенська, 43 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

83ПО  

172 Прибутковий будинок аптекаря 

Заславського 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Стрітенська, 49 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

84ПО  

173 Особняк архітектора Веселлі 1906 р. вул. Котляревського, 8 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

85ПО  



народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

174 Магазин Дохмана кін. ХІХ 

ст. 

вул. Котляревського, 22 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

86ПО  

175 Доходний будинок Герша 

Аронова 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Котляревського, 30 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

87ПО  

176 Склади Губернського Земства поч. ХХ 

ст. 

вул. Конституції, 2, 

корпуси «Б», «В» 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

820-Пл  

177 Міський особняк ІІ 

половина 

ХІХ ст. 

вул. Конституції, 11 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

71-Пл  

178 Прибутковий будинок поч. ХХ 

ст. 

вул. Небесної Сотні, 4 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

91ПО  



народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

179 Ремісниче училище кін. ХІХ 

ст. 

вул. Небесної Сотні, 8/20 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

92ПО  

180 Торговий будинок Токарева кін. ХІХ 

ст. 

вул. Небесної Сотні, 9/17 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

93ПО  

181 Міський особняк кін. ХІХ 

ст. 

вул. 1100-річчя Полтави, 2 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

94ПО  



міської ради народних 

депутатів » 

182 Готель  Воробйова кін. ХІХ 

ст. 

вул. 1100-річчя Полтави, 4 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

95ПО  

183 Готель Сабіна кін. ХІХ 

ст. 

вул. Європейська, 6 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

96ПО  

184 Міський особняк кін. ХІХ 

ст. 

вул. Короленка, 2 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

97 ПО  

185 Флігель  поч. ХХ 

ст. 

вул. Короленка, 1     місцевого Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

 

98\1  ПО 

 



року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів  

186 Міський особняк 1884 р. вул. Короленка, 30-а місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

99ПО  

187 Макаріївська  церква сер. ХІХ 

ст. 

вул. Лялі Убийвовк, 2 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

100ПО  

188 Вознесенська церква 

Покровського монастиря 

1762 р. вул. Зоряна, 2 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

101ПО  



189 Торговий будинок кін. ХІХ 

ст. 

вул. Новий Базар, 20а місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

102ПО  

190 Військовий шпиталь поч. ХХ 

ст. 

вул. Пилипа Орлика, 18 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

103ПО  

191 Міські (Московські) бані кін. ХІХ 

ст. 

вул. Пилипа Орлика, 29 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

104ПО  

192 Міський особняк кін. ХІХ 

ст. 

вул. Пилипа Орлика, 32 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

105ПО  



історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

193. Міський особняк кін. ХІХ 

ст. 

вул. Пилипа Орлика, 42 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

106ПО  

194 Адміністративний будинок 1850-ті 

рр. 

просп. Першотравневий, 

13 

місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

107ПО  

195 Миколаївська церква 1775 р. пров. Першотравневий, 3 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

17.05.2017 року № 430 

89-Пл  

196 Міський особняк «будинок з 

левами» 

ІІ 

половина 

ХІХ ст. 

вул. Пушкіна, 52 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

110ПО  



міської ради народних 

депутатів » 

197. Духовна семінарія 1876 р. вул. Сковороди, 1/3 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

111ПО  

198. Південний вокзал 1940-і рр. пл. Слави місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

112ПО  

199 Головний міський залізничний 

вокзал 

 

1901 р., 

реконстру

кція 1956 

р. 

вул. Кондратенка, 12 

 

місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

113ПО  

200 Пивоварний завод з пивною 

«Приют друзей» 

кін. ХІХ 

ст. 

вул. Спаська, 10/8 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

18.04.2017 року № 323 

114-Пл  



201 Повітове училище кін. ХІХ 

ст. 

вул. Спаська, 9 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

115ПО  

202 Прибутковий будинок поч. ХХ 

ст. 

вул.Європейська, 22 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

116ПО  

203 Будинок призріння 

 

 

 

 

поч. ХХ 

ст. 

 

вул. Шевченка, 3 

 

місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

117ПО  

204 Житловий будинок з аптекою кін. ХІХ 

ст. 

вул. Європейська, 28 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

118ПО  



історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

205 Торговий будинок з житлом на 

другому поверсі 

1897 р. вул. Шевченка, 27 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

119ПО  

206 Торговий будинок з житлом на 

другому поверсі 

кін. ХІХ 

ст. 

вул. Шевченка, 29 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

120ПО  

207 Житловий будинок 1900 р. вул. Шевченка, 41 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

121ПО  

208 Житловий будинок  б.1900 р. вул. Шевченка, 44 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

122ПО  



народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

209 Житловий будинок б.1900 р. вул. Шевченка, 58 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

27.03.2013 року № 228 

123-Пл  

210 Житловий будинок 1885 р. вул. Шевченка, 70 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

124ПО  

211 Школа  вул. В. Чорновіола, 20 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

125ПО  

212 Промисловий корпус 

бавовнопрядильного комбінату 

1934 р. вул. Маршала Бірюзова, 

28А 

місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

127ПО  



до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

213 Міст через річку Ворсклу 1954 р. вул. Миру місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

128ПО  

214 Декоративні пропілеї (входи у 

двори) 

 поч. 

1950-х рр. 

вул. Соборності, 20-22 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

129ПО  

215 Декоративні пропілеї (входи у 

двори) 

Поч. 

1950-х рр. 

вул. Соборності, 22-24 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

130ПО  



216 Декоративні пропілеї (входи у 

двори) 

поч. 1950-

х рр. 

вул. Соборності, 19-21 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

131ПО  

 

 

 

217 Психіатрична колонія 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення 

до переліку пам`яток 

історії та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132\1 ПО  

218 Корпус колонії (№2) 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132  ПО  

219 Приймальне відділення 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

132\1  

ПО 

 



та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

220 Фізіотерапевтичний корпус 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132\2 ПО  

221 Корпус колонії (№6) 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132\3   

ПО 

 

222 Корпус колонії (№7) 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132\4 ПО  

223 Корпус колонії (№8) 1896-1903 

рр. 

вул. Медична, 1 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

132\5 ПО  



 

 

 

 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

224 Пральня 1903 р. вул. Медична, 1  Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

132\6 ПО  

225 Житловий будинок кін. ХІХ 

ст. 

вул. Шевченка, 60 місцева Рішення 15 сесії 

Полтавської міської ради 

народних депутатів  21 

скликання від 24.02.1993 

року «Про доповнення до 

переліку пам`яток історії 

та архітектури 

затвердженої 11 сесією 

міської ради народних 

депутатів » 

133ПО  

226 Комплекс військових будівель 

“Червоні казарми ” 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ 

ст. 

вул. Пушкарівська, 9\26 місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

22.11.2012 року № 1364 

4663-Пл  



● Пам’ятки садово-паркового мистецтва: 

 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

227. Корпусний сад 

(Олександрівський сад, 

Жовтневий парк) 

 Центр міста 

(у додатково наданих 

матеріалах - вул. 

Жовтнева) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

18.04.64 №135 

 Площа 6,6883 га 

Скоригувати 

найменування, 

визначити 

охоронний 

номер пам’ятки 

228 Ботанічний сад педінституту  вул. Ф. Моргуна місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

18.04.64 №135 

 Визначити 

охоронний 

номер пам’ятки 

229. Петровський парк (Ботанічний 

сад) 

 вул. Конституції (кол. пл.. 

Леніна) 

(у додатково наданих 
матеріалах - вул. 

Жовтнева, вул. 

Конституції, вул. Леніна) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

18.04.64 №135 

 Площа 2,1139 

га; 

Визначити вид 

пам’ятки: 

садово-паркова 

чи природи? 

Скоригувати 

найменування, 

визначити 

охоронний 

номер пам’ятки 

230. Парк аграрно-економічного 

коледжу 

(Парк аграрно-економічного 

коледжу Полтавської 
державної аграрної академії 

 вул. Менжинського, 7 

 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

18.04.64 №135 

 Скоригувати 

найменування,  

визначити 

охоронний 

статус, 

визначити 
щойно виявлена Рішення позачергової 

58-ї сесії Полтавської 

№ за 

чергою 

1 



 
● Пам’ятки природи: 

– дуб «Свободи»; Парк 
аграрного технікуму) 

міськради від 

21.10.2010 р. 

охоронний 

номер пам’ятки 

231 Парк обласної лікарні Закладений 

наприкінці 

ХІХ ст. 

вул. Стрітенська, 50 

(вул. Шевченка, 23?) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

 На території 

парку ростуть 

вікові дерева: 

липи, каштани, 

понад 70 100-

150-річних 

дубів 

(визначити 

точне місце 

розташування 

об’єкта) 

232 Меморіальний парк на 

садибі Панаса Мирного 

 вул. Панаса Мирного, 

56 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

 Площа 2,0 га. 

На території 

ростуть 

декоративні 

дерева і кущі, 

два велетенські 

дуби більше 300 

років, а також 

дуб, посаджений 

у 1953 р. на 

честь 

П.Мирного його 

сином, ставок 

пл. 0,15 га 

№/

№ 

Назва об’єкту  Місце розташування  Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

233 Дуб 400 років 

(також зазначений як Дуб 

черешневий) 

 вул. Садова, 3 (за 

рішенням) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

22.07.1969 №329 

Б.н. Дуб-велетень понад 

400 років, патріарх 

зеленого населення м. 

Полтави, свідок воєн 



(у додатково наданих 
матеріалах адреса 

визачначена по факту – 

вул. Шевченка, 1) 

1654, 1709, 1941-1945 

років, рідкісна 

пам’ятка природи; 

Скоригувати адресу 

та найменування 

234 Дуб-пам’ятник Т.Г. Шевченку Посаджений 

у 1861 р. 

вул. Менжинського, 7, 

дендропарк Полтавського 

с/г технікуму 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

22.07.1969 №329 

Б.н. 100-річний дуб, 

посаджений 6 (18) 

травня 1861 року 

шанувальниками і 

однодумцями Т.Г. 

Шевченка 

235 Каштанова алея Посаджена у 

1909 р. 

вул. Соборності, від вул. 

Ленінградської до 

пам’ятника генералу 

Зигіну 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Посаджена у 1909 р. 

на честь 200-річчя 

Полтавської битви 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

236 Дубовий гай  Територія 

психоневрологічної 

лікарні (вул. Медична, 1) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Залишок природного 

лісу, де стояли 

частини армії Петра І 

під час Полтавської 

битви, 50 дубів (10 з 

них віком більше 300 

років) 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна, 

уточнити 

місцезнаходження 

об’єкту) 

237 Бульвар Котляревського 1903 р. бульв. Котляревського, 

від вул. Леніна до вул. 

Пушкіна 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

Б.н. Дворядка посадка 

пірамідальних дубів 

1903 року до 



народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

пам’ятника І.П. 

Котляревському 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

238 Парк ім. Котляревського  вул. Європейська місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Комплекс 

Солдатської слави 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або садово-паркового 

мистецтва; 

конкретизувати 

місцезнаходження: 

можливо, між вул. 

Фрунзе та вул. Сінна) 

 

239 Дендропарк Полтавської 

державної дослідної 

сільськогосподарської станції 

 вул. Шведська, 86 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Насадження 

сріблястих ялин, 

колекція екзотичних 

дерев (визначити 

ВИД пам’ятки: 

садово-паркового 

мистецтва, природи 
або ландшафтна; 

уточнити 

найменування 

об’єкту) 

240 Парк «Перемога» 

(Парк Перемоги) 

Заснований 

у 1803 р. 

просп. Першотравневий, 

20 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Заснований у 1803 р., 

відновлений у 1944 р. 

породами дерев 

клену, липи, акації, 

дубів. Площа 10 га 

(визначити ВИД 



пам’ятки: природи 

або садово-паркового 

мистецтва) 

241. Бульвар Гоголя  бульв. Гоголя від вул. 

Соборності до вул. 

Пушкіна 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Чотирирядна висадка 

лип до пам’ятника 

М.В.Гоголю 

(визначити ВИД 

пам’ятки: садово-

паркового мистецтва, 

природи або 

ландшафтна) 

242 Березовий гай  вул. Пушкіна і Ванцетті 

(вул. Пушкіна, 2 ?) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Має круглу форму, 

близька 100 м у 

діаманті. Деревосклад 

в основному берези з 

вкрапленням ялини 

(визначити ВИД 

пам’ятки: садово-

паркового мистецтва, 

природи або 

ландшафтна; 

конкретизувати 

місцезнаходження) 

243 Дуб Максимова Посаджений 

у 1910 р. 

Територія обласної 

лікарні (вул. Шевченка, 

23 ?) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Посаджений у квітня 

1910 р. на честь 25-

річчя трудової і 

громадської 

діяльності працівника 

лікарня М.Ф. 

Максимова, як знак 

великої поваги до 

нього з боку колег 



(уточнити 

місцезнаходження та 

адресу об’єкту) 

 

244 Дуб черешневий  вул. Монастирська, 9а, на 

території школи-

інтернату №1 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

 

Б.н. Вік 296 років (на 1970 

р.), обвід стовбура 

3,68 м, висота 25 м 

 

245 Дуб черешневий  вул. Монастирська, 9а, на 

території школи-

інтернату №1 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Вік 121 р., обвід 

стовбура 2,37 м, 

висота 18 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна; 

уточнити 

місцезнаходження 

об’єктів, можливо, 

об’єднати під одним 

номером) 

246 Дуб черешневий  вул.соборності, 32, на 
території дитячої 

спортивної школи №2 (за 

рішенням) 

(у додатково наданих 

матеріалах по факту – 
вул. Фрунзе, 9) 

місцева Рішення виконкому 
Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Вік дуба 155 р, обвід 
стовбура 2,62, висота 

12 м  

Уточнити адресу (вул. 

Жовтнева, 32,  або 

вул. Фрунзе, 9 ?) 

247 Дуб Свободи Посаджений 

у 1918 р. 

вул. Менжиковського, 7 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

24.12.1970 р. №555 

Б.н. Посаджений 

трудящими Полтави 

на честь першої 

річниці Великої 

Жовтневої 



соціалістичної 

революції 7 листопада 

1918 р. (визначити 

точне місце 

розташування 

об’єкту) 

248 Дуби черешневі (2 дуби)  Обласний будинок 

профспілок 

 (у додатково наданих 
матеріалах адреса 

визначена - вул. 
Жовтнева, 37) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуби понад 150 р., 

висота 25 м, діаметр 

0,8-0,9 м(визначити 

ВИД пам’ятки: 

природи або 

ландшафтна; 

уточнити 

місцезнаходження 

об’єкту) 

249 Дуби черешневі (3 дуби)  Територія військового 

госпіталю 

 (у додатково наданих 

матеріалах адреса 
визначена - вул. Козака, 4) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуби віком 200-250 

років, висотою 23-25 

м, діаметр стовбура 

0,8-1 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна; 

уточнити 

місцезнаходження 

пам’ятка) 

250 Дуб черешневий  пр. Першотравневий, 5 місцева Рішення виконкому 
Полтавської облради 

народних депутатів 
13.12.1975 р. №531 

 Пам’ятки з таким 
найменуванням немає 

в наданому тексті 
постанови, 

зазначається лише у 

додаткових 
матеріалах, наданих 

для розробки 
історико-



архітектурного 

опорного плану 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

251 Дуб черешневий  просп. Першотравневий, 

17 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуб висотою 20 м, 

діаметр стовбура 0,8 

м, ширина крони 15 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна). 

 

252 Дуб черешневий  просп.. Першотравневий, 

10 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Одиноке дерево 

висотою 27 м, діаметр 

стовбура 0,9 м, 

ширина крони 15 м. 

253 Дуби черешневі (три дуби) 

(у додатковий матеріалах 

зазначено як Дуб черешневий) 

 просп.. Першотравневий, 

10, у дворі технікуму 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуби віком 150 р., 

висотою 25-27 м, 

діамант 0,9-10 м, 

ширина крони 15-20 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна; 

можливо, об’єднати 

під одним номером) 

254 Дуб «кув шин»  просп.. Першотравневий, 

10 у дворі технікуму 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуб віком 100 р., 

висота 15 м, діаметр 

0,5 м, ширина крони 5 

м 



255 Дуб черешневий  просп.. Першотравневий, 

22, у дворі лікарні 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Дуб віком 150 років, 

висота 25 м, діаметр 

0,8 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

256 Дуб Лялі Убийвовк   вул. Фрунзе, 43 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів 

13.12.1975 р. №531 

Б.н. Пірамідальний дуб 

віком 25 р., висота 10 

м, діаметр 0,15 м. 

Посаджений на честь 

підпільниці – Героя 

Радянського Союзу 

Лялі Убийвовк її 

батьками 

(визначити ВИД 

пам’ятки: історії, 

природи або 

ландшафтна; 

уточнити 

найменування 

об’єкту: 

запропонована назва 

Дуб пірамідальний) 

 

257 Дуб черешневий  вул. Алмазна, 16 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

16.11.1979 р. №437 

Б.н. Дуб віком 40 р., 

пересаджений на 

честь 100-річчя з дня 

народження 

В.І.Леніна. Діаметр 

стовбура 20 см, 

висота 12 м 



(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

258 Дуб черешневий  вул. Пушкіна, 127 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

16.11.1979 р. №437 

Б.н. Поодиноке дерево 

діаметром стовбур 1м, 

вис тора 20-22 м, 

ширина крони 15 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

259 Дуб черешневий  вул. Марко Вовчка, 9а 

(у додатково наданих 

матеріалах адреса – вул. 

Вовчка, 9а) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

28.12.1982 р. №671 

 Ботанічна пам’ятка 

природи. Поодиноке 

дерево віком понад 

300 р., висотою 30 м, 

діаметр 1 м, ширина 

крона 20-25 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 

259 Дуб черешневий  вул. Загородна, 43 місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

28.12.1982 р. №671 

 Ботанічна пам’ятка 

природи . Дуб віком 

15 р., посаджений 

громадськістю в день 
30-річчя Перемоги на 

честь пам’яті 

загиблих воїнів у 

Великій Вітчизняній 

війні. Діаметр 12 м, 

висота 5 м 

(визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна) 



260 Дуб черешневий  вул. Мясоєова 

 (за додатково наданими 

матеріалами по факту – 

вул. Мясоєдова, 27/29) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

28.12.1982 р. №671 

 Ботанічна пам’ятка 

природи. Дуб віком 

понад 300 р., біля 

гравіметричної 

обсерваторії, діаметр 

стовбура 1 м, висота 

12 м 

В натурі пам’ятка 

відсутня (дерево 

спилили) 

261 Дуб черешневий  вул. Гоголя місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

28.12.1982 р. №671 

 Ботанічна пам’ятка 

природи. Дуб віком 

понад 200 р. біля 

кінотеатру «Колос», 

діаметр 0,8 м, висота 

20-25 м. (визначити 

ВИД пам’ятки: 

природи або 

ландшафтна; 

визначити точне місце 

розташування 

об’єкту: вул. Гоголя, 

20) 

262 Каштан кінський  На території Полтавської 

державної 

сільськогосподарської 

станції НВО «Еліта» ім. 

М.І. Вавилова (вул. 

Шведська, 86) 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

14.03.1989 р. №75 

 100-літнє дерево, 

діаметр 1м, висота 17 

м, посаджений на 

честь століття М.І. 

Вавилова, який 

перебував тут в 1910 

р. (визначити ВИД 

пам’ятки: природи 

або ландшафтна; 

визначити точне місце 

розташування 

об’єкту: вул. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шведська, 66 або 86 

?; пропоноване 

найменування; 

Каштан Вавилова 

263 Дуб черешневий  Територія лікарня ст. 

Полтава Південна, площа 

Слави, 3 

місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

народних депутатів від 

17.04.1992 р. №74 

  



Щойно виявлені об’єкти культурної спадщини 

 
№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на облік Охор.№ Примітки 

1.  

Могили (3) родини В.Г. 

Короленка 
 вул. Європейська, 154  

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

2.  

Алея героїв фронтового 

неба 
 

вул. П.Юрченка, 

військове містечко 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

3.  

Пам’ятник загиблим 

учасникам бойових дій в 

Афганістані 

1997 

вул. 23 Вересня, сквер 

воїнів-

інтернаціоналістів 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

4.  

Пам’ятний знак на честь 

60-річчя Великої 

Перемоги 

 вул. 23 Вересня  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

5.  Пам’ятник-погруддя 

поету і письменнику 

О.Пушкіну 

1987 Березовий сквер 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

  



затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 
6.  

Пам’ятник козацькому 

полковнику М.Пушкарю 
 вул. Великотирнівська  

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

7.  Пам’ятний знак на честь 

видатного вченого в 

галузі матеріалознавства, 

академіка, Героя 

Соціалістичної Праці 

І.М.Францевича  

(1905–1985 рр.) 

1999 вул. Вузька  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

8.  
Місце масових розстрілів 

і три братські могили 

мирних жителів, 

військовополонених, 

1941-1943 рр. 

 Гришкин ліс 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

9.  
Пам’ятний знак двічі 

Герою Радянського 

Союзу, маршалу 

Радянського Союзу 

К.С.Москаленку 

 вул. Зіньківська, 44 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

10.  
Пам’ятник бойової 

техніки – БТР на честь 

воїнів-зв’язківців 103 

 вул. Зіньківська, 44 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

  



полку, які загинули в 

Афганістані 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 
11.  

Пам’ятник-танк Т 34  

вул. Ковпака, біля 

Супрунівського 

шляхопроводу 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

12.  

Пам’ятний знак на честь 

50-річчя проведення 

операції ,,Френтік” 

1994 вул. Маршала Бірюзова  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

13.  
Пам’ятний знак лікарям та 

медичним сестрам 

психоневрологічної 

лікарні, які загинули у 

Другій світовій війні 

 вул. Медична, 2 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

14.  

Пам’ятний знак жертвам 

Голодомору 
2002 

вул. Нікітченка, 1, 

територія Покровської 

церкви 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

15.  Пам’ятний знак 

викладачам, студентам і 

співробітникам 

Полтавського державного 

педагогічного інституту 

2001 вул. Остроградського, 3 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



ім. В.Г.Короленка, які 

загинули в роки Другої 

світової війни 

спадщини Полтавської 

області» 

16.  

Пам’ятник українським 

козакам 
1994 Панянський бульвар 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

17.  Пам’ятний знак на честь 

форсування р. Ворскла 

воїнами 84-ї стрілецької 

дивізії під командуванням 

генерал-майора 

П.І.Буняшина 22.09.1943 в 

районі Поділ-Шпортівка і 

визволення м. Полтава від 

нацистських загарбників 

23.09.1943 

 

Поділ-Шпортівка 

(с. Кротенки (у місці 

переправи воїнів                

Петра І), (бульвар 

Богдана 

Хмельницького, 20, 

поблизу школи) 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

18.  

Пам’ятний знак воїнам – 

робітникам вагонного 

депо, які загинули у 

Другій світовій війні 

 пл. Слави, 1 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

19.  Пам’ятний знак на честь 

працівників Східного 

регіонального 

спеціального 

воєнізованого аварійно-

рятувального загону 

МНС, які загинули під час 

 пров. Спортивний  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  



виконання рятувальних 

робіт 
20.  Пам’ятник-погруддя 

начальнику Східного 

регіонального 

спеціального 

воєнізованого аварійно-

рятувального загону МНС 

Л.Калині 

 пров. Спортивний  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

21.  Пам’ятний знак на честь 

полтавця, українського 

вченого-генетика, 

ботаніка, селекціонера, 

організатора й першого 

директора Національного 

ботанічного саду НАН 

України академіка 

М.М.Гришка  

(1901-1964 рр.) 

1901-

1964 

вул. Ф.Моргуна, 16, 

територія ботанічного 

саду 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

22.  

Пам’ятник жертвам 

Чорнобильської 

катастрофи 

 вул. Європейська  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

23.  Алея Слави медичних 

працівників, пам’ятники-

погруддя Гіппократу, 

В.О.Дельві, Н.Д.Лісовій, 

Г.А.Личману, 

М.В.Нежданову, 

В.П.Воробйову, 

М.І.Пирогову, 

 вул. Шевченка, 25 
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  



Н.М.Максимович-

Амболік, 

М.С.Скрипнікову,  

Г.С.Воронянському, 

П.В.Власенку, 

С.З.Ткаченку, 

Ю.М.Гофунг, 

М.В.Скліфосовському, 

Д.С.Самойлович  
24.  Меморіальний комплекс: 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-авіаторів 13-ї 

Гвардійської дивізії 

ордена Суворова ІІ 

ступеня Дніпровсько-

Будапештської 

важкобомбарду-вальної 

авіаційної дивізії; 

пам’ятний знак на честь 

льотчиків, Героїв 

Радянського Союзу; 

пам’ятний знак ,,Побег из 

ада” 

 вул. Петра Юрченка  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

25.  Меморіальний комплекс: 

військові літаки, кіль 

літака, пропелер, ракета 

КСР-5, космічний апарат, 

пам’ятний знак 

зенітницям 

 вул. Петра Юрченка  
об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

26.  
Пам’ятник-погруддя 

політичному діячу й 

педагогу Б.Мартосу 

2007 вул. Коваля, 3 

об’єкт 

монумен

тального 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

  



мистецтв

а 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

27.  
Пам’ятник-погруддя 

письменнику 

В.Г.Короленку 

23.08.2006 вул. Короленка, 1 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

28.  
Пам’ятник 

священномученику 

Василію  

2007 

вул. Лялі Убийвовк, 

територія 

Святомакаріївської 

церкви 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

29.  

Пам’ятник-погруддя 

основоположнику 

Олімпійського руху на 

Полтавщині 

О.Д.Бутовському 

14.10.2006 
площа Незалежності, 

парк 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

30.  
Пам’ятник-погруддя 

академіку 

М.В.Остроградському 

2001 вул. Остроградського, 3 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

31.  
Міський особняк 

поміщика Лук'яновича 
1906 вул. Гоголя, 9 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

32.  
Прибутковий будинок 

торговця Зеккеля 
 вул. Гоголя, 18/14 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

33.  Їдальня Теплової 

Друга 

половина 

ХІХ ст. 

(1840) 

вул. Гоголя, 29/14 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

34.  
Військова поліклініка 

(Особняк поміщика 

Абази) 

Друга 

половина 

ХІХ ст. 

Майдан Незалежності,   

1б 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

35.  
Особняк збирача картин 

Балюбаша 
1912 вул. Спаська, 11 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

36.  Особняк Невянта 1910 вул. Соборності, 8  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

37.  
Готель ,,Театральний” 

(Державний банк) 
1897 вул. Соборності, 19  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

38.  
Житловий будинок із 

вбудованими магазинами 

(Акцизне відомство) 

Кінець 

 ХІХ ст. 
вул. Соборності, 24/15  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

39.  
Будинок зв’язку 

(Поштамп) 
1838 вул. Соборності, 33  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

40.  
Військовий госпіталь 

(Архієрейський будинок) 
1896 вул. Козака, 2 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

41.  
Адмінбудівля (Міський 

особняк) 

Початок 

 ХХ ст. 
вул. Стрітенська, 37а  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

42.  

Полтавська обласна 

клінічна лікарня 

(Комплекс трьох 

пам'яток лікувальних і 

поліклінічних             

корпусів – Лікувальні 

корпуси) 

1886 вул. Стрітенська, 50  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

43.  
Лікувальні корпуси 

(Поліклінічне відділення) 
1886 вул. Стрітенська, 50  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

44.  
Лікувальні корпуси 

(Пульмонологічне 

відділення) 

 вул. Стрітенська, 50  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

45.  
Лікувальні корпуси 

(Стоматологічне 

відділення) 

1886 вул. Стрітенська, 50  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

46.  

Житловий будинок із 

нежитловими 

приміщеннями 

(Житловий будинок із 

ХІХ ст. вул. Котляревського, 19 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



вбудованим магазином, 

Торговий дім) 

спадщини Полтавської 

області» 

47.  
Житловий будинок із 

вбудованими магазинами 

(Дохідний дім) 

Кінець 

 ХІХ ст. 
вул. Небесної Сотні, 15  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

48.  
Житловий будинок із 

вбудованими магазинами 

(Міський особняк) 

1890 вул. Лідова, 6 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

49.  
Будинок генеральші 

Селастельникової 
1805 вул. Пилипа Орлика, 7/8  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

50.  

Житловий будинок у 

мавританському стилі 

(Особняк підрядника 

Бахмацького) 

 

1909 вул. Пилипа Орлика, 15  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

51.  
Адміністративна будівля 

(Художня школа) 
1832-1840 

просп. Першотравневий, 

19 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

52.  

Житловий будинок із 

нежитловими 

приміщеннями 

(Доходний дім) 

Початок 

ХІХ ст. 
вул. Пушкіна, 1/12 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

53.  
Міський будинок 

Я.Сатановського 
1912 вул. Пушкіна, 6А 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

54.  
Будинок товариства 

,,Ромашка” 
1901 вул. Пушкіна, 16 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

55.  
Особняк адвоката 

Перцовича 
1910 вул. Пушкіна, 40 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

56.  

Полтавський аграрно-

економічний коледж 

Полтавської державної 

аграрної академії 

(Сільськогосподарський 

1876 вул. Сковороди, 18 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



технікум, Духовне 

училище) 

спадщини Полтавської 

області» 

57.  

Житловий будинок із 

нежитловими 

приміщеннями (Будинок 

учителя Жемшерова) 

1914 вул. Європейська, 9  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

58.  
Полтавське технічне 

училище  

(Житловий будинок) 

1904  вул. Європейська, 11  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

59.  

Адміністративна будівля 

(Житловий будинок, 

Доходний дім 

Самойловича) 

1902 вул. Європейська, 12  

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

60.  
Адміністративна будівля 

(Житловий Готель Гран 

Д-Анвер) 

1887 вул. Шевченка, 11 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

61.  
Районний суд 

(Комерційне училище) 

Кінець 

ХІХ ст. 
вул. Шевченка, 13 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

62.  
Житловий будинок із 

магазинами (Житловий 

будинок) 

1900 вул. Шевченка, 37/2 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

63.  
Пам’ятник гетьманові 

України      Івану Мазепі 

Травень 

2016 року 
на Соборному майдані 

об’єкт 

монумен

тального 

мистецтв

а 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

64.  
Торговий будинок із 

житлом на другому 

поверсі 

 вул. Шевченка, 29 

об’єкт 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

65.  Будинок Акіма Глейзера 
Початок 

 ХХ ст 
вул. Соборності, 3 

об’єкт 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

66.  
Будинок колишньої 

хоральної синагоги 

(обласна філармонія) 

1856, 1967 вул. Гоголя, 10 

об’єкт 

історії та 

архітекту

ри 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

  



спадщини Полтавської 

області» 

 67 
Хата Патріарха 

Мстислава 

Друга 

половина 

ХІХ ст., 

1888 

вул. Патріарха 

Мстислава, 13 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

68 

Місця масових рострілів 

жертв під час 

нацистської окупації 

1941-1943 
територія колишніх 

артскладів 

об’єкт 

історії 

Розпорядження Полтавської 

обласної адміністрації від 

15.10.2020 року  № 590 «Про 

затвердження Переліку щойно 

виявлених об’єктів культурної 

спадщини Полтавської 

області» 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Об’єкти культурної спадщини 

 
●  Об’єкти археології: 
 

№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на облік Охор.№ Примітки 

1.  Поселення, неоліт, енеоліт, 

бронзовий вік, 

 

ІV-ІІ тис до 

н. е. 

с. Крутий Берег, 0,15 км. 

на північ 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 1 

 

2.  Група Курганів (у складі трьох 

насипів) 

 

 вул. Південна, 6 (урочище 

Інститутська гора, 

південно-східна частина) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 2 

 

3.  Група курганів (у складі 3-х 

насипів), 

 

VІІ-ІV ст. 

до н. е. 

Лісовий масив над 

залізницею Київ-Харків, 

навпроти вул. Акад. 

Квасницького та проф. 

Скіфського 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 3 

 

4.  Поселення 

 

VІІ-ІV ст. 

до н.е. 

м-н Половки, урочище 

Гришкин ліс 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 4 

 

5.  Група курганів (з 7-ми насипів) VІІ-ІV ст. 

до н.е. 

с. Яківці, територія 2-го 

укріпленого табору 

російських військ 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

№ за 

чергою 5 

 



Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

6.  Курган  вул. Донченка, на межі з 

територією військового 

аеродрому 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 6 

 

7.  Група курганів (з 7-ми 

насипів),  

 

VІІ-ІV ст. 

до н.е. 

вул. Нагірна, 3-5 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії Полтавської 

міськради 7 скликання від 

15.09.2017 «Про виконання 

наказу управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 7 

У наданому 

«Переліку 

загальному…» 

об’єкт 

визначений як 

місцева пам’ятка 

(12 курганів). 

Необхідно 

уточнити 

категорію та 

найменування 

 

• Об’єкти історії: 
 

№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

 

Охор.№ П

р

и

м

і

т

к

и 

8. 1

9

. 

Меморіальна дошка на честь 

художника І.Г. Мясоєдова (син) 

(1881-1953), радянського 

вченого-астролога і геофізика, 

засновника Полтавської 

 вул. Мясоєдова, 27/29 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління культури 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

№ за чергою 299  



гравіметричної обсерваторії, 

академіка АН України, члена-

кореспондента АН СРСР О.Я. 

Орлова (1880-1954) 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

9. 1

9

. 

Меморіальна дошка на честь 

художника І.Г. Мясоєдова (син) 

(1881-1953), радянського 

вченого-астролога і геофізика, 

засновника Полтавської 

гравіметричної обсерваторії, 

академіка АН України, члена-

кореспондента АН СРСР О.Я. 

Орлова (1880-1954) 

 вул. Мясоєдова, 27/29   об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління культури 

Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р       . № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за чергою 299  

10.         

11. 5

9

-

2

8

. 

Могила С.Хапікала. 

Перепоховання 23.09.2007 р. 

 вул. Європейська,  парк                         

ім. І.П.Котляревського, 

Меморіальний 

комплекс Солдатської 

Слави 

Об’єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за чергою 54 

12. 5

9

-

2

9

. 

Могила О.Варшавської. 

Перепоховання 23.09.2007 р. 

 вул. Європейська,  парк                              

ім. І.П.Котляревського, 

Меморіальний 

комплекс Солдатської 

Слави 

Об’єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за чергою 55 

13. 5

9

-

4

1

. 

Могила В.А.Агеєві, Героя 

Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

56 

 



14. 5

9

-

4

2

. 

Могила Я.С.Алексеєва (1919-

1998), Герой Радянського 

Союзу 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

57 

15. 5

9

-

4

3

. 

Могила М.К.Андрієнка (1925 

– 2003), кавалер 3-х орденів 

Слави 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище,  

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

58 

16. 5

9

-

4

4

. 

Могила І.І.Бабака (1919-

2001), Герой Радянського 

Союзу 

 вул. Європейська 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

59 

17. 5

9

-
4

5

. 

Могила радянського воїна 

В.Бойка, 1943 року 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

60 

18. 5

9

-

4

6

. 

Могила П.Д.Бабанського 

(1921–1994), письменник  

 вул. Європейська 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

61 



19. 5

9

-

4

7

. 

Могила Д.Є.Балацького 

(1901 – 1981), бандурист  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

62 

20. 5

9

-

4

8

. 

Могила радянського воїна  вул. Європейська, 154 

(перенесено з                        

вул. Сакко, 117-А) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

63 

21. 5

9

-

4

9

. 

Могила В.Ф.Борзаногова 

(1924 – 1944),  радянського 

воїна  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

64 

22. 5

9

-
5

0

. 

Могила Л.П.Бразова (1914–

1997), письменник 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

65 

23. 5

9

-

5

1

. 

Могила Л.С.Вайнгорта 

(1912-1994), архітектор 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

66 



24. 5

9

-

5

2

. 

Могила Ф.О.Василенка 

(1911-1983), 

Герой Радянського Союзу  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Р Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

67 

25. 5

9

-

5

3

. 

Могила О.Ф.Васька (1920–

2004),  

Герой Радянського Союзу  

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

68 

26. 5

9

-

5

4

. 

Могила О.О.Вахлаєва (1912 – 

1986), Герой Радянського 

Союзу 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

69 

27. 5

9

-
5

5

. 

Могила Ф.Ф.Вільхового 

(1913–1992), Герой 

Соціалістичної праці  

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

70 

28. 5

9

-

5

6

. 

Могила Л.П.Глущенка 

(1926–1985), Герой 

Радянського Союзу 

 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

71 



29. 5

9

-

5

7

. 

Могила М.Ф.Грицаєнка 

(1918–2001), Герой 

Соціалістичної праці  

 вул. Європейська, 154, 

 центральне кладовище, 

біля церкви 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

72 

30. 5

9

-

5

8

. 

Могила о.Димитрія , єпископ  

 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

73 

31. 5

9

-

5

9

. 

Могила М.А.Дмитрієва 

(1867–1908), громадський 

діяч, літератор 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

східна частина 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

74 

32. 5

9

-
6

0

. 

Могила Г.С.Єлисеєва (1918–

2000), Герой Радянського 

Союзу 

 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

75 

33. 5

9

-

6

1

. 

Могила О.В.Квасницького 

(1900-1986), академік, Герой 

Соціалістичної Праці 

 вул. Європейська, 154, 

 центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

76 



34. 5

9

-

6

2

. 

Могили Т.І.Кислякової 

(23.03.1925 – 3.02.2001) та 

П.Лисенка. (1919-   ), народні 

артисти України 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

77 

35. 5

9

-

6

3

. 

Могила П.Д.Киви (1910–

1992), Герой Радянського 

Союзу 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

78 

36. 5

9

-

6

4

. 

Могила О.І.Ковіньки (1900–

1985), письменник-гуморист 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

79 

37. 5

9

-
6

5

. 

Могила І.І.Колінька (1928-      

), Герой Соціалістичної 

Праці 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

80 

38. 5

9

-

6

6

. 

Могила В.І.Конопацького 

(1918 -2007), Народний 

артист України 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

81 



39. 5

9

-

6

7

. 

Могила О.К.Коростильова 

(1921–1990), Герой 

Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

82 

40. 5

9

-

6

8

. 

Могила К.Д.Корячка (1911–

1991), Герой Радянського 

Союзу 

 вул.Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

83 

41. 5

9

-

6

9

. 

Могила Є.Г.Окінчиця (1911–

1989), 

Герой Соціалістичної Праці 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

84 

42. 5

9

-
7

0

. 

Могила Г.А.Олійника (1932-

2004), 

Герой Соціалістичної Праці 

 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

85 

43. 5

9

-

7

1

. 

Могила Ю.Д.Парахіна (1913–

1997), 

Герой Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

86 



44. 5

9

-

7

2

. 

Могила А.Є.Пашка(1918-

1991), поет  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

87 

45. 5

9

-

7

3

. 

Могила О.С.Петушкова 

(1913–1991), Герой 

Радянського Союзу 

 вул. Європейська,  154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

88 

46. 5

9

-

7

4

. 

Могила К.С.Посполітака 

(1916–1979), скульптор 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

89 

47. 5

9

-
7

5

. 

Могила Ф.К.Почерняева 

(1929 − 1987), член  

кореспондент ВАСГНІЛ, 
Заслужений діяч України, 

професор 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

90 

48. 5

9

-

7

6

. 

Могила В.Правденка (1915-

2007), 

Кавалер 3-х ступенів ордену 

Слави 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

91 



49. 5

9

-

7

7

. 

Могили Б.М.Прокоповича 

(1929–1986) та 

В.М.Кожевникової (1926–

1997), народні артисти Укра-

їни 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

92 

50. 5

9

-

7

8

. 

Могила І.Я.Радецького 

(1927–1987), 

Герой Соціалістичної Праці 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

93 

51. 5

9

-

7

9

. 

Могила І.Ю.Романченка 

(1923–1988), Герой 

Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

94 

52. 5

9

-
8

0

. 

Могила П.П.Ротача (1925-

2007), письменник, 

публіцист, літературознавець 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

95 

53. 5

9

-

8

1

. 

Могила А.С.Страшка (1916–

1963), поет-журналіст 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

96 



54. 5

9

-

8

2

. 

Могила П.Х.Тисменецького 

(1924–1997), кавалер орденів 

Слави 3-х ступенів  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

97 

55. 5

9

-

8

3

. 

Могила М.Ф.Толкачева (1922 

– 1998), Герой Радянського 

Союзу 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

98 

56. 5

9

-

8

4

. 

Могила Я.Федоренко (1913–

1992), 

Герой Соціалістичної Праці  

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт  

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

99 

57. 5

9

-
8

5

. 

Могила В.З.Шевченка (1921–

1970), письменник-журналіст 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

100 

58. 5

9

-

8

6

. 

Могила М.В.Шевченка 

(1918–1996), Герой 

Соціалістичної Праці 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

101 



59. 5

9

-

8

7

. 

Могила П.П.Юзефовича 

(1920–1980), Заслужений 

артист України  

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

центральна частина 

об`єкт  

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

102 

60. 5

9

-

8

8

. 

Могила О.С.Юренка (1912–

1990), письменник 

 вул. Європейська, 154,  

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

103 

61. 5

9

-

8

9

. 

Могила П.А.Юрченка (1918–

1995), 

Герой Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

104 

62. 5

9

-
9

0

. 

Могила І.А.Якушева (1914–

1989), 

Герой Радянського Союзу 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

Алея Героїв 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення позачергової 58-

ї сесії Полтавської 

міськради 5 скликання 
від 21.10.2010 «Про 

затвердження Списку 

об`єктів культурної 

спадщини міста 

Полтава», наказ 

управління культури 

МВК від 21.01.2011року   

№ 17-д «Про 

затвердження Списку 

об`єктів культурної 

спадщини міста 

Полтава» 

№ за 

чергою 

105 



63. 5

9

-

9

1

. 

Ділянка з похованнями  

німецьких 

військовополонених 

 вул. Європейська, 154, 

центральне кладовище, 

центральна частина 

щойно 

виявлена 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

108 

64. 5

9

-

9

2

. 

Могила К. Нездолія (1923-

2010), 

Герой Радянського Союзу  

 вул.Європейська, 154, 

міське кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

109 

65. 8

4

. 

Алея Слави медичних 

працівників, пам’ятник-

погруддя Гіппократу, Дельві 

В.О., Лісовий Н.Д., Личману 

Г.А, Нежданову М.В., 

Воробйову В.П., Пирогову 

М.І., Максимович, Амболік 

Н.М., Скрипнікову М.С., 

Воронянському Г.С., 

Власенку П.В., Ткаченку 

С.З., Гофунг Ю.М., 

Скліфосовському М.В., 

Самойлович Д.С.  

 вул. Шевченка, 25 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          №   

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

317 

 

66. 1

0

5

. 

Пам’ятник загиблим 

учасникам бойових дій в 

Афганістані, 1997року 

 вул. 23 вересня, сквер 

воїнів-

інтернаціоналістів 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.              № 

358  «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

№ за 

чергою 

262 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 



монументального 

мистецтва)» 

67. 1

0

6

. 

Пам’ятний знак на честь 60-

річчя Великої Перемоги 

 вул. 23 вересня   об`єкт 

культурної 

спадщини  

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          № 358  

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

263 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 

68. 1

0

7

. 

Меморіальна дошка на честь 

учасника бойових дій в 

Афганістані В.В. Бикова 

(1958-1986 рр.)  

 вул. Артема, 7 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.       № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

264 

 

69. 1

0

8

. 

Будинок вчительського 

інституту, в якому протягом 

1914–17 рр. навчався 

А.С.Макаренко (прозаїк, 

публіцист, видатний педагог) 

будинок 1949 року 

 вул. Балакіна, 10 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 1 

 

70. 1

0

9

. 

Пам’ятник-погруддя 

російському поету і 

письменнику О.Пушкіну 

 Березовий сквер об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. №358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

265 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 



71. 1

1

0

. 

Меморіальна дошка на честь 

учасника бойовий дій в 

Афганістані С.І. Коротуна 

(1970-1982 рр.) 

 вул. Великотирнівська, 

10/61 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. №358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

266 

 

72. 1

1

1

. 

Пам’ятник козацькому 

полковнику М.Пушкарю 

 вул. Великотирнівська об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.        № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

267 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 

73. 1

1

2

. 

Будинок, де жив і працював 

академік  

В.І. Вернадський (1863-

1945). Будинок 1900 року 

 вул. Володарського, 8 об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 2 

 

74. 1

1

3

. 

Меморіальна дошка на честь 

академіка В.І. Вернадського 

 вул. Володарського, 8 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. №358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

268 

 



75. 1

1

4

. 

Пам’ятний знак на честь 

видатного вченого в галузі 

матеріалознавства, 

академіка, Героя 

Соціалістичної Праці І.М. 

Францевича (1905-1985 рр.) 

 вул. Вузька об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.            № 

358  «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

269 

 

76. 1

1

5

. 

Адміністративний будинок 

тепловозоремонтного заводу. 

Будинок 1952 року 

 вул. Гайового, 30 об`єкт 

культурної с 

падщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 3 

 

77. 1

1

6

. 

Меморіальна дошка на честь 

заслуженого працівника 

культури України, 

музиканта, хормейстера О.О. 

Борисьонка 

 вул. Гоголя, 10 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.           № 

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

270 

 

78. 1

1

7

. 

Меморіальна дошка на честь 

учасника бойових дій в 

Афганістані Е.С. Четвертних 

(1953-1983 рр.) 

 вул. Гожулянського, 12,  

кв. 4 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.            № 

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

№ за 

чергою 

271 

 



монументального 

мистецтва)» 

79. 1

1

8

. 

Будинок, в якому під час 

навчання в Полтавському 

учительському інституті жив 

А.С. Макаренко (прозаїк, 

публіцист, видатний 

педагог). Будинок 1868 року 

 пров. Госпітальний, 5 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 4 

 

80. 1

1

9

. 

Меморіальна дошка на честь 

педагога А.С. Макаренка 

 пров. Госпітальний, 5 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

272 

 

81. 1

2

0

. 

Місце масових розстрілів і 

три братських могили 

мирних жителів, 

військовополонених, 1941-

1943 рр. 

 Гришкин ліс об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.              № 

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

273 

 

82. 1

2

1

. 

Меморіальна дошка на честь 

винахідника першого 

авіаційного ранцевого 

парашута Г.Е. Котельникова 

(1872-1944 рр.) 

 вул. Соборності, 24/15 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

№ за 

чергою 

275 

 



монументального 

мистецтва)» 

83. 1

2

2

. 

Пам’ятна дошка на честь 

воїнів-десантників 8-ї 

гвардійської повітряно-

десантної дивізії 

 вул. Соборності, 64, 

ЗОШ №5 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

276 

 

84. 1

2

3

. 

Меморіальна дошка в 

пам’ять військового 

льотчика, засновника 

Полтавського аеродрому, 

родоначальника 

сільськогосподарської авіації 

М.А. Комарницького (1894-

1975 рр.) 

 вул. Соборності, 66 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.             № 

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

277 

 

85. 1

2

4

. 

Меморіальні дошки на честь: 

письменника П.П. Ротача, 

учасника бойових дій в 

Афганістані В.Ю.Мамая 

 вул. Соборності, 66-а об`єкт 

культурної 

спадщини  

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.          № 358 

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

278 

 

86. 1

2

5

. 

Меморіальна дошка на честь 

директора ПТМЗ Б.В. 

Шумейка 

 вул. Зінківська, 6 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р.            № 

358 «Про Перелік 

об`єктів культурної 

№ за 

чергою 

279 

 



спадщини Полтавщини  

(історії та 

монументального 

мистецтва)» 

87. 1

2

7

. 

Пам’ятний знак двічі Герою 

Радянського Союзу, маршалу 

Радянського Союзу К.С. 

Москаленку 

 вул. Зінківська, 44 щойно 

виявлена 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

281 

 

88. 1

2

8

. 

Пам’ятник бойової техніки – 

БТР на честь воїнів-

зв’язківців 103 полку, які 

загинули в Афганістані 

 вул. Зінківська, 44 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. №358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

282 

 

89. 1

2

9

. 

Меморіальні дошки на честь: 

поета Тараса Нікітіна 

(проживав у будинку 1986-

1993 рр.) і Героя України 

Р.О. Кириченка (1943-2005 

рр.) 

 вул. Зигіна, 3/7  об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358  

«Про Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

283 

 

90. 1

3

0

. 

Меморіальна дошка на честь 

письменника-гумориста О.І. 

Ковіньки (1871 -1985 рр.) 

 вул. Зигіна, 4 об`єкт 

культурної 

спадщини  

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

№ за 

чергою 

284 

 



культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

91. 1

3

1

. 

Житловий будинок поч. ХХ 

ст., в якому 1943-46 

розміщувався військовий 

евакогоспіталь 

 вул. Козака, 8 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 5 

Уточнити 

адресу, 

особливо, 

номер будинку 

(8, 8/1 або 6) 

92. 1

3

2

. 

Будинок, в якому народився і 

жив протягом 1897-1913 рр. 

вчений ракетобудівник 

Ю.В.Кондратюк (О.І. 

Шаргей). Будинок 1917 року 

 вул. Стрітенська, 4 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 6 

 

93. 1

3

3

. 

Меморіальна дошка на честь 

вченого ракето будівника 

Ю.В. Кондратюка 

 вул. Стрітенська,  4 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

288 

 

94. 1

3

4

. 

Будинок, в якому  протягом 

1915-1917 рр. жив 

Ю.Кондратюк  (О.І.Шаргей). 

Будинок 1917 року 

 вул. Стрітенська, 11 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 7 

 



95. 1

3

5

. 

Меморіальна дошка на честь 

учасника бойових дій в 

Афганістані О.Г. Срібного 

 вул. Стрітенська, 51-а об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)»  

№ за 

чергою 

289 

 

96. 1

3

6

. 

Хата, в якій народився 

Патріарх Київський і Всія 

України Мстислав  (1888-

1993) 

 вул. Патріарха 

Мстисла,13 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення позачергової 58-

ї сесії Полтавської 

міськради  5 скликання 

від 21.10.2010 «Про 

затвердження Списку 

об`єктів культурної 

спадщини міста 

Полтава», наказ 

управління культури 

МВК від 21.01.2011року           

№ 17-д «Про 

затвердження Списку 

об`єктів культурної 

спадщини міста 

Полтава» 

№ за 

чергою 8 

 

97. 1

3

7

. 

Меморіальна дошка на честь 

Патріарха Київського і Всія 

України Мстислава 

(Скрипника) (1888-1993 рр.) 

 вул. Патріарха 

Мстислава, 13 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

285 

 

98. 1

3

Меморіальна дошка на честь 

першого ректора 

Полтавського 

 вул. Коваля, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

№ за 

чергою 

286 

 



8

. 

кооперативного інститут 

М.М. Діанича 

19.10.2010 р. №358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

99. 1

4

0

. 

Пам’ятна дошка на честь 

воїнів 8-ї гвардійської 

повітрянодесантної дивізії, 

які звільнили місто від 

гітлерівських загарбників 

 вул. Кондратенка,  12 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

290 

 

100. 1

4

1

. 

Меморіальна дошка на честь 

громадського діяча та 

літератора М.А. Дмитрієва 

 вул. Конституції, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

291 

 

101. 1

4

2

. 

Меморіальна дошка на честь 

вченого-археолога                      

М.Я. Рудинського 

 вул. Короленка, 1 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

292 

 

102. 1

4

Меморіальна дошка на честь 

полярного льотчика, Героя 

 вул. Леваневського, 7 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

№ за 

чергою 

293 

 



3

. 

Радянського Союзу                  

С.О. Леваневського 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

103. 1

4

4

. 

Меморіальні дошки на честь: 

письменника Л.П. Бразова 

(1916-1997 рр.) та художника 

В.І. Шаховцова, народних 

артистів України П.Лисенка 

та Т.Кислякова 

 вул. Небесної Сотні, 

11/21 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

294 

 

104. 1

4

5

. 

Меморіальна дошка на честь 

художника А.Т. Щербака 

 вул. Лідова, 11 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

295 

 

105. 1

4

6

. 

Памятний знак на честь 50-

річчя проведення операції 

«Френтік» 

 вул. Маршала Бірюзова об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

296 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 

106. 1

4

Пам’ятний знак лікарям та 

медичним сестрам 

психоневрологічної лікарні, 

 вул. Медична, 2 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

№ за 

чергою 

297 

Також 

пам’ятка 



7

. 

які загинули у Великій 

Вітчизняній війні 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

монументально

го мистецтва 

107. 1

4

8

. 

Меморіальні дошки на честь 

видатних нафтовиків 

України Р.Ю. Садовського, 

В.П. Козака 

 вул. Монастирська, 12 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

298 

 

108. 1

4

9

. 

Меморіальна дошка на честь 

учасника бойових дій в 

Афганістані О.Бідного (1964-

1983) 

 вул. Навроцького, 15 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

300 

 

109. 1

5

0

. 

Пам’ятний знак жертвам 

Голодомору 

 вул. Нікітченка, 1, на 

території Покровської 

церкви 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

301 

Також 

пам’ятка 

монументально

го мистецтва 

110. 1

5

Пам’ятний знак викладачам, 

студентам і співробітникам 

Полтавського державного 

 вул. Остроградського, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

№ за 

чергою 

302 

 



1

. 

педагогічного інституту               

ім. В.Г. Короленка, які 

загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

111. 1

5

2

. 

Пам’ятник українським 

козакам 

 Панянський бульвар 

 

(пам`ятка 

монументального 

мистецтва) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

303 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 

112. 1

5

3

. 

Пам’ятний знак на честь 

формування р.Ворскли 

воїнами 84-ї стрілецької 

дивізії під командуванням 

генерал-майора П.І. 

Буняшина 22.09.1943 р. в 

районі Поділ-Шпортівка і 

визволення                м. 

Полтава від німецько-

фашистських загарбників 

23.09.1943 року 

 Поділ-Шпортівка об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

304 

 

113. 1

5

4

. 

Меморіальна дошка на честь 

Героя Радянського Союзу, 

маршала Радянського Союзу 

С.С. Бірюзова 

 вул. Пушкіна, 10 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

305 

 



114. 1

5

5

. 

Меморіальна дошка на честь 

художника В.М. Батуріна 

 вул. Пушкіна, 41 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

306 

 

115. 1

5

6

. 

Меморіальна дошка на честь 

Героя Радянського Союзу  

В.А. Мироненка 

 вул. Пушкіна, 56 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

307 

 

116. 1

5

7

. 

Меморіальна дошка на честь 

політичного діяча, головного 

отамана військ УНР                    

С.В. Петлюри 

 вул. Сковороди, 1/3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

308 

 

117. 1

5

8

. 

Будинок, в якому жив і 

працював видатний вчений-

математик  

М.В.Остроградський (1801 - 

1862) 

 вул. Сковороди,  7 

 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 9 

 

№ за 

чергою 

309 

 



118. 1

5

9

. 

Місце розстрілу і братська 

могила жертв фашизму 

 вул. Сковороди,  18 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

10 

 

119. 1

6

0

. 

Пам’ятний знак воїнам – 

робітникам депо, які 

загинули у Великій 

Вітчизняній війні 

 пл. Слави, 1 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

310 

Також є 

пам’яткою 

монументально

го мистецтва 

120. 1

6

1

. 

Пам’ятний знак на честь 

працівників Східного 

регіонального спеціального 

воєнізованого аварійно-

рятувального загону МНС, 

які загинули при виконанні 

рятувальних робіт 

 пров. Спортивний  об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

311 

 

121. 1

6

2

. 

Пам’ятник - погруддя 

начальнику Східного 

регіонального спеціального 

воєнізованого аварійно-

рятувального загону МНС 

Л.Калині 

 пров. Спортивний  об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

312 

 



122. 1

6

3

. 

Пам’ятний знак на честь 

полтавця, українського 

вченого-генетика, ботаніка, 

селекціонера, організатора й 

першого директора 

Національного ботанічного 

саду НАН України академіка 

М.М. Гришка (1901-1964) 

 вул. Ф.Моргунова, 16, 

територія ботанічного 

саду 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

313 

 

123. 1

6

4

. 

Меморіальна дошка на честь 

спортсмена А.Кузнєцова 

 вул. Європейська, 9 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

314 

 

124. 1

6

5

. 

Будинок школи 1937 року, в 

якій у 1941 році 

розміщувалися військові              

ЕГ № 3396 та  3413 

 вул. Європейська, 60 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

11 

 

125. 1

6

6

. 

Пам’ятник жертвам 

Чорнобильської катастрофи 

 вул. Європейська об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

315 

 



126. 1

6

7

. 

Меморіальна дошка на честь 

поета Е.І. Кривенка (1912-

1980) і Героя Радянського 

Союзу М.М. Стадничука 

(1913-1980) 

 вул. Чорновола, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)»  

№ за 

чергою 

316 

 

127. 1

6

8

. 

Будинок 

сільськогосподарської 

дослідної станції. Будинок 

1910 року 

 вул. Шведська, 86 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

12 

 

128. 1

6

9

. 

Меморіальна дошка на честь 

Героя Радянського Союзу 

Гончаренко В.Ф. 

 вул. Шевченка, 119 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

318 

 

129. 1

7

0

. 

Меморіальний комплекс: 

пам’ятний знак на честь 

воїнів-авіаторів 13-ї 

Гвардійської ордена 

Суворова ІІ ступеня 

Дніпровсько-Будапештської 

важко бомбардувальної 

авіаційної дивізії; пам’ятний 

знак на честь льотчиків, 

Героїв Радянського Союзу; 

 вул. Юрченка Петра об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

319 

 



пам’ятний знак «Побег из 

ада» 

130. 1

7

1

. 

Меморіальний комплекс: 

військові літаки, кіль літака, 

пропелер, ракета КСР-5, 

космічний апарат, пам’ятний 

знак зенітницям 

 вул. Юрченка Петра об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 

320 

 

131. 1

7

2

. 

Пам’ятний знак полеглим 

полякам 

 с. Вакуленці, 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

13 

 

132. 1

7

3

. 

Братська могила жертв 

фашизму 

 с. Затурино, кладовище, 

центральна алея 

 

Затуринське кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

14 

 

133. 1

7

4

. 

Могила Н.Г.Сергієнко (1923–

1973), Герой Соціалістичної 

праці 

 с. Затурино, кладовище, 

центральна алея 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

15 

 

134. 1

7

Могила О.К.Великодної  

(1914–2002), Заслужена 

майстриня народної 

 с. Затурино, кладовище, 

північна частина 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

№ за 

чергою 

16 

 



5

. 

творчості України, 

вишивальниця 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

135. 1

7

6

. 

Братська могила жертв 

фашизму та 8 одиночних 

могил жертв фашизму 

 с. Івонченці, кладовище об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

17 

 

136. 1

7

7

. 

Братська могила радянських 

воїнів, пам’ятний знак 

полеглим воїнам землякам 

 с. Крутий Берег об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

18 

Уточнити 

адресу 

137. 1

7

8

. 

Дві Братські могили 

радянських воїнів, 1944 року 

 Кладовище біля 

Малобудищанського 

заводу 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

19 

Уточнити 

адресу 

138. 1

7

9

. 

Могила П.М.Горобця, 

художник  (1905–1974) 

 вул. Нариманівська, 

кладовище 

Хрестовоздвиженськог

о монастиря 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 

20 

Уточнити 

адресу 

139. 1

8

0

. 

Могили жертв Голодомору 

1932 – 1933 рр., три 

поховання  

 

 вул. Нариманівська, 

кладовище 

Хрестовоздвиженськог

о монастиря 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 

21 

Уточнити 

адресу 



Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

140. 1

8

1

. 

Могила Г.М.Давидовського 

(1866–1952), український 

композитор, диригент, 

Заслужений артист України 

 вул. Нариманівська, 

кладовище 

Хрестовоздвиженськог

о монастиря 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 22 

Уточнити 

адресу 

141. 1

8

2

. 

Група могил:  

єпископа Іларіона, 

архієпископа Миколая, 

ієродиякона Г.Ф.Яцюри  

 

 вул. Нариманівська, 

кладовище 

Хрестовоздвиженськог

о монастиря 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 23 

Уточнити 

адресу 

142. 1

8

3

. 

Могила І.В.Шемякіна (1877–

1953), чемпіон світу з 

боротьби 

 

 вул. Нариманівська, 

кладовище 

Хрестовоздвиженськог

о монастиря, східна 

частина кладовища 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 24 

Уточнити 

адресу 

143. 1

8

4

. 

Могила М.О.Дранко (1903–

1986), Герой Соціалістичної 

праці 

 Павленківське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 25 

Уточнити 

адресу 

144. 1

8

5

. 

Могила В.М.Батуріна (1937-

1995), заслужений художник 

УРСР 

 

 вул. Панфілова, 

єврейське кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 26 

 



Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

145. 1

8

6

. 

Могила Ф.Т. Моргуна (1924-

2008), 

Герой Соціалістичної праці 

 

 вул. Панфілова, 

єврейське кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 27 

 

146. 1

8

7

. 

Могила радянського воїна 

О.Мяснікова 

 

 с Рибці, пров.  

Азимутний, садиба 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 28 

 

147. 1

8

8

. 

Могила П.П.Вітрика (1918–

1997), скульптор 

 

 с. Рибці, Трощанівське 

кладовище, центральна 

частина 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 29 

 

148. 1

8

9

. 

Дві Братські могили 

радянських воїнів (1944 рік) 

 с. Рибці, Трощанівське 

кладовище, західна 

частина 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 30 

 

149. 1

9

0

-

Могила І.Т.Бабича (1929 − 

1992), перекладач 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 31 

 



1

. 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

150. 1

9

0

-

2

. 

Могила В.І.Білоуса (1948–

2003), Заслужений художник 

України, скульптор 

 

 с Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 32 

 

151. 1

9

0

-

3

. 

Могила Ф.Гаріна (1914 –        

1998 рр.), поет 

 

 с.Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 33 

 

152. 1

9

0

-

4

. 

Могила В.Ф. Геращенка 

(1924–2002), Народний 

художник України 

 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище, 45 сектор 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 34 

 

153. 1

9

0

-

5

. 

Могила С.С. Голуба (1949 − 

2004), Заслужений артист 

України 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 35 

 

154. 1

9

0

-

Могила В.Н. Жук (1928-

2008), історик-архівіст, 

заслужений працівник 

культури УРСР 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 36 

 



6

. 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

155. 1

9

0

-

7

. 

Могила М.В. Казидуба (1942 

− 1998), поет 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 37 

 

156. 1

9

0

-

8

. 

Могила Л.М. Калини (1940 – 

2003), видатний діяч 

нафтогазового комплексу 

України 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 38 

 

157. 1

9

0

-

9

. 

Могила М.Г.Когана, 

скульптор 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 39 

 

158. 1

9

0

-

1

0

. 

Могила П. Лиманського, 

Заслужений артист України 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 40 

 

159. 1

9

0

-

Могила В.Ю.Міщенка (1922–

1994), засновник самодіяль-

ного ансамблю пісні і танцю 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

№ за 

чергою 41 

 



1

1

. 

“Лтава”, Заслужений артист 

України 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

160. 1

9

0

-

1

2

. 

Могила В.О. Мирошниченка 

(1938–2001), Народний 

артист України 

 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище, сектор 5 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 42 

 

161. 1

9

0

-

1

3

. 

Могила А.А. Нанкевича 

(1941–1997), прозаїк, 

публіцист  

 с.Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 43 

 

162. 1

9

0

-
1

4

. 

Могила Т.Г. Нікітіна (1947–

1993), поет  

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 
управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 44 

 

163. 1

9

0

-

1

5

. 

Могила А.О. Пащенка (1952–

1990), художній керівник 

ансамблю «Краяни» 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 45 

 



164. 1

9

0

-

1

6

. 

Могила І.В. Пащенка (1909–

1986), Герой Соціалістичної 

праці 

 с Розсошенці, міське 

кладовище, сектор 10 

об`єкти 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 46 

 

165. 1

9

0

-

1

7

. 

Могила , генерал-лейтенанта 

О.Ф.Севастьянова (1914–

1988), Герой Радянського 

Союзу 

 с. Розсошенці,  міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 47 

 

166. 1

9

0

-

1

8

. 

Могила А.А. Сербутовського 

(1923 − 2006), художник 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 48 

 

167. 1

9

0

-

1

9

. 

Могила Д.В. Тюркіна (1929–

1984), Герой Радянського 

Союзу 

 с.Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 49 

 

168. 1

9

0

-

Могила Я.І. Шутька (1916 – 

1992), поет  

 с. Розсошенці, міське 

кладовище 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

№ за 

чергою 50 

 



2

0

. 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

169. 1

9

0

-

2

1

. 

Могила А.Т.Щербака (1939-

1994), 

художник - експозиціонер, 

графік 

 с. Розсошенці, міське 

кладовище, І сектор 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 51 

 

170. 1

9

1

. 

Група могил (4): єпископа 

Парфенія (Панфіла 

Левицького 1858-1922), 

єпископа Тихона (Павла 

Семеновича Клітіна 1835-

1896), архієпископа Іоанна 

(1813-1889), Митрополита 

Полтавського і 

Кременчуцького Феодосія 

(Дикуна 1926-2001) 

 вул. Свердлова, 2 

(територія  

Хрестовоздвиженськог

о монастиря, усипальня 

Святотроїцької церкви) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 52 

Уточнити 

адресу 

171. 1

9

2

. 

Могила 

військовополоненого, 1942 

рік 

 зупинка  “Східна"   

залізничної лінії 

Полтава–Харків 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 
«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 53 

 

 

 

 

 

 

 



● Об’єкти монументального мистецтва: 

 
№/№ Назва об’єкту Дати Адреса Категорія 

пам’ятки 

Рішення про взяття на 

облік 

Охор.№ Примітки 

172. 2

0

9

. 

Пам’ятник загиблим воїнам – 

афганцям 

1997 рік вул. 23 вересня об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 1 

Уточнити 

адресу, 

можливо, вул. 

23 вересня, 

Парк Воїнів-

інтернаціоналіс

тів 

173. 2

1

0

. 

Пам’ятний знак землякам 

Героям Радянського Союзу 

 вул. 23 вересня об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 2 

Уточнити 

адресу, 

можливо, вул. 

23 вересня, 

Парк Воїнів-

інтернаціоналіс

тів 

174. 2

1

1

. 

Пам’ятний знак на честь 

І.М.Францевича (1905–1985), 

видатний вчений в галузі 

матеріалознавства, академік, 

Герой Соціалістичної Праці 

 вул. Вузька об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 3 

 

175. 2

1

2

. 

Пам’ятник Мартину Пушкарю, 

Полтавський полковник 

 1987 рік вул. Великотирнівська об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 4 

Уточнити 

адресу, 

можливо, вул. 

Велико-

Тернівська 

176. 2

1

Пам’ятник Марусі Чурай 

монумент втілено в постаті 

легендарної Марусі Чурай, що 

2006 рік тильна частина 

Полтавського 

академічного обласного 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

№ за 

чергою 5 

Уточнити 

адресу, 

можливо, вул. 



3

. 

мала надзвичайної краси, голос 

та склала чимало пісень, що 

стали всенародно улюблені 

музично-драматичного 

театру ім. М.В.Гоголя, на 

стороні вул. Леніна 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

Леніна, №? 

біля театру ім.. 

М.В. Гоголя 

177. 2

1

4

. 

Пам’ятний знак воїнам-

робітникам вагонного депо, які 

загинули у Великій Вітчизняній 

війні 

 пл. Слави,1 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 6 

 

178. 2

1

5

. 

Пам’ятний знак на честь               

200-річчя з дня народження 

І.П.Котляревського 

 Соборний майдан, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 7 

 

179. 2

1

6

. 

Пам’ятний знак воїнам-

робітникам локомотивного 

депо, які загинули у Великій 

Вітчизняній війні 

 вул. Сортувальна, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 8 

Уточнити 

адресу 

180. 2

1

7

. 

Пам’ятник-погруддя 

письменнику В.Г. Короленку 

 вул. Короленка, 1 об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 16 

 

181. 2

1

Пам’ятник священномученику 

Василію 

2007 рік вул. Лялі Убийвовк 

(територія 

Святомакарівської 

церкви) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

№ за 

чергою 17 

Уточнити 

адресу, 

можливо, 

територія 



8

. 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

Свято-

Макаріївської 

церкви 

182. 2

1

9

. 

Пам’ятний знак на честь 50-

річчя  операції «Френтік» 

1994 рік вул. Маршала Бірюзова об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 10 

Уточнити 

адресу (перед 

школою №11) 

183. 2

2

0

. 

Пам’ятний знак лікарям та 

медичним сестрам 

психоневрологічної лікарні, які 

загинули у Великій вітчизняній 

війні 

 вул. Медична,2 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 11 

 

184. 2

2

1

. 

Пам’ятний знак на честь 

полтавця, українського 

вченого-генетика, ботаніка, 

селекціонера, організатора й 

першого директора 

Національного  ботанічного 

саду НАН України академіка 

М.М.Гришка, (1901-1964р.) 

 вул. Моргуна,16 

(територія ботанічного 

саду) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 12 

 

185. 2

2

2

. 

Пам’ятник-погруддя 

О.Д.Бутовському, один із 

засновників новітніх 

Олімпійських ігор 

2006 рік м-н Незалежності 

(фасадна частина СК 

«Юність») 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 18 

Уточнити 

адресу, 

можливо, 

перед СК 

«Юність» 



186. 2

2

3

. 

Пам’ятний знак жертвам 

Голодомору 

2002 рік вул. Нікітченка, 1 (на 

території Покровської 

церкви) 

об’єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 14 

 

187. 2

2

4

. 

Пам’ятник-погруддя 

М.В.Остроградському, вчений-

математик 

 

2001 рік вул. Остроградського, 3 

 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 19 

 

188. 2

2

5

. 

Пам’ятник загиблим 

українським козакам 

1994 рік бульвар Панянський об`єкт 

культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 16 

Уточнити 

адресу, 

можливо, 

Панянський 

бульвар, ріг 

вул. Паризької 

Комуни (?) 

189. 2

2

6

. 

Монументально -  паркова - 

декоративна скульптура 

(пам’ятний знак 

Ю.В.Кондратюку) 

 пр. Першотравневий, 16 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 17 

Узгодити 

найменування 

190. 2

2

7

. 

Меморіальний комплекс 

захисникам правопорядку 

Полтавщини 

1999 рік вул. Пушкіна, 56 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 18 

 



191. 2

2

8

. 

Пам’ятний знак М.І.Вавилову 2006 рік вул. Сковороди,1\3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 19 

 

192. 2

2

9

. 

Пам’ятник В.Вернадському 2006 рік вул. Сковороди,1\3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 20 

 

193. 2

3

0

. 

Пам’ятник С.Антонцю 2008 рік вул. Сковороди,1\3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 21 

 

194. 2

3

1

. 

Пам’ятник-погруддя 

Б.М.Мартосу, керівник уряду 

УНР  1919 р. 

 

2007 рік вул. Коваля, 3 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ Управління 

культури Полтавської 

облдержадміністрації від 

19.10.2010 р. № 358 «Про 

Перелік об`єктів 

культурної спадщини 

Полтавщини  (історії та 

монументального 

мистецтва)» 

№ за 

чергою 15 

 

195. 2

3

2

. 

Пам’ятник О.С.Пушкіну, 

російський поет та письменник 

1987 рік сквер Березовий об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 23 

 



Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

196. 2

3

3

. 

Пам’ятний знак «Галушки» 2006 рік вул. Соборний майдан об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 24 

 

197. 2

3

4

. 

Пам’ятник жертвам аварії 

Чорнобильської АЕС 

1996 р. вул. Європейська об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 25 

Уточнити 

адресу 

198. 2

3

5

. 

Пам’ятник воїнам 

однозаводчанам 

1967 рік вул. Харчовиків об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 26 

 

199. 2

3

6

. 

Пам’ятний знак загиблим 

воїнам-студентам, викладачам і 

працівникам медичного 

стоматологічного  інституту 

 вул. Шевченка, 23 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 28 

 

200. 2

3

7

. 

Пам’ятник - погруддя  

Гіппократу 

 вул. Шевченка, 25 об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

№ за 

чергою 29 

 



Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

201. 2

3

8

. 

Пам’ятний знак на честь воїнів-

авіаторів 13-ї Гвардійської 

дивізії ордена Суворова ІІ 

ступеня 

 вул. Юрченка Петра 

(територія Полтавського 

авіаз’єднання) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 30 

Уточнити 

адресу 

202. 2

3

9

. 

Комплекс пам’ятників, 

пов’язаних з історією 

Полтавського авіаз’єднання: 

кіль літака, пропелер, ракета 

КСР-5, космічний апарат, 

військовий літак ТУ-16 

 вул. Юрченка Петра 

(територія Полтавського 

авіаз’єднання) 

об`єкт 

культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 15.09.2017 

«Про виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної адміністрації» 

№ за 

чергою 31 

Уточнити 

адресу 

 

 

● Об’єкти  архітектури та містобудування: 

 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття на 

облік 

Охор.

№ 

Примітки 

203 Будинок дитячої 

фотографії 

сер. ХХ ст. вул. 1100-річчя 

Полтави, 3 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

1 

 

204 Особняк з мезоніном поч. ХХ ст. вул. Артема, 24/18 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

2 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
205 Будинок школи кін. ХІХ ст. вул. Балакіна, 2 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

3 

 

206 Багатоповерховий 

житловий будинок 

1955 р. вул. Гагаріна, 1 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

4 

 

207 Житловий будинок 1939 р. вул. Гоголя, 11 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

5 

 

208 Прибутковий будинок XX ст. пров. Госпітальний, 3 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

6 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
209 Житловий будинок 1947 р. вул. Соборності, 2 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

7 

 

210    Житловий будинок поч. ХХ ст. вул. Соборності, 15 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

8 

 

211 Житловий будинок 1951 р. вул. Соборності, 22 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

9 

 

212 Житловий будинок з 

магазинами 

1934 р. вул. Соборності, 25 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

10 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
213. Житловий будинок з 

магазинами 

1957 р. вул. Соборності, 27 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

11 

 

214. Будинок центрального 

універмагу 

1961 р. вул. Соборності, 28/13 об`єкт культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

12 

 

215. Житловий будинок з 

магазинами 

1954 р. вул. Соборності, 32 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

13 

 

216. Житловий будинок 1957 р. вул. Соборності, 51 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

14 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
217 Житловий будинок 1957 р. вул. Соборності, 53 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

15 

 

218. Будинок культури 

прядильно-ткацького 

комбінату 

1954 р. вул. Соборності, 67 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

16 

 

219. Житловий будинок 1954 р. вул. Соборності, 75/2 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

17 

 

220. Будинок консисторії кін. ХІХ ст. вул. Козака, 2/4 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

18 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
221. Будинок М.А. Дмитрієва 1917 р. вул. Конституції, 3 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

20 

 

222. Будинок друкарні 

Обласного газетного 

видавництва «Зоря 

Полтавщини» 

1954 р. вул. Котляревського, 

38/40 

об`єкт культурної 

спадщини   

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

21 

 

223. Житловий будинок поч. ХХ ст. вул. Стрітенська, 10 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

22 

 

224. Житловий будинок поч. ХХ ст., 

реконструкція 

1960-х рр. 

вул. Стрітенська, 19а об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

№ за 

чергою 

23 

 



15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
225. Житловий будинок поч. ХХ ст., 

реконструкція 

1960-х рр. 

вул. Стрітенська, 27 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

24 

 

226. Міський особняк 

 

1896 р. вул. Стрітенська, 38 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

25 

(виключений 

з переліку: 

Рішення 

двадцять 

восьмої сесії 

п’ятого 

скликання 

Полтавської 

міської ради 

від 19.06.08 

р.) 

227. Будинок будівельного 

технікуму 

1930-ті рр. вул. Стрітенська, 51а об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

26 

 



228. Будинок гуртожитку з 

магазином 

1956 р. вул. Небесної Сотні, 

1/23 

об`єкт культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

27 

 

229. Житловий будинок І пол. ХХ ст. вул. Небесної Сотні, 16 об`єкт культурної 

спадщини  

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

28 

 

230 Житловий будинок поч. ХХ ст. вул. Лідова, 12/9 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

29 

 

231. Міський особняк поч. ХХ ст., 

реконструкція 

1960-ті рр. 

вул. Міщенка, 7 об`єкт культурної 

спадщини   

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

30 

 



232. Житловий будинок поч. XX ст. вул. Монастирська, 28 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

31 

 

233. Житловий будинок кін. ХІХ ст. майдан Незалежності, 3 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

32 

 

234. Міський будинок культури 1957 р. майдан Незалежності, 

16 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

33 

 

235 Житловий будинок кін. ХІХ ст.,  

реконструкція 

1960-х рр. 

майдан Незалежності, 

20 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

34 

 



.236 Будинок готелю кін. ХІХ ст. вул. Новий Базар, 4 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

35 

 

237 Житловий будинок кін. ХІХ ст. вул. Пилипа Орлика, 11 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

36 

 

238 Житловий будинок кін. ХІХ ст. пр. Першотравневий, 

12 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

37 

 

239 Церква Віри, Надії, Любові 

і матері їх Софії 

2001 р. пр. Першотравневий, 

23а 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

38 

 



240. Будинок гуртожитку 

інженерно-будівельного 

інституту 

поч. ХІХ ст., 

реконструкція 

1958 р. 

пр. Першотравневий, 

25 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

39 

 

241 Будинок гуртожитку 

інженерно-будівельного 

інституту з пропілеями 

поч. ХІХ ст., 

реконструкція 

1956 р. 

пр. Першотравневий, 

29 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

40 

 

242 Прибутковий будинок поч. ХХ ст. вул. Пушкіна, 21 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

41 

 

243 Будинок земського 

ремісничого училища 

1897 р. вул. Пушкіна, 56 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

42 

 



244 Житловий будинок кін. ХІХ ст., 

надбудова 1956 

р. 

вул. Пушкіна, 63 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

43 

 

245 Житловий будинок-

комплекс прядильно-

ткацького комбінату 

1930-ті рр. вул. Пушкіна, 88 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

44 

 

246 Будинок дитячого садку 

прядильно-ткацького 

комбінату 

1930-ті рр. вул. Пушкіна, 88 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

45 

 

247 Міський особняк поч. ХХ ст. вул. Пушкіна, 98 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

46 

 



248 Будинок культури 

турбомеханічного заводу 

1954 р. Павленківська площа, 1 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

47 

 

249 Будинок школи 1938 р. вул. Пролетарська, 25 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

48 

 

250 Житловий будинок 1935 р. вул. Пролетарська, 31 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

49 

 

251 Будинок міського 

молокозаводу 

кін. ХІХ ст. вул. Сапіго, 1 щойно виявлена 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

51 

 



252 Ротонда дружби народів 

(Біла альтанка) 

1954 р. Соборний майдан об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

52 

 

253 Успенський кафедральний 

собор 

2004 р. Соборний майдан, 1 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

53 

Не відповідає 

чинному 

законодавству. 

Див. ЗУ «Про 

охорону 

культурної 

спадщини», 

ст.13, п.2 

254 Будинок клубу 

залізничників 

1926 р., 

реконструкція 

1954 р. 

пл. Слави, 3 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

54 

 

255 Будинок залізничної лікарні поч. ХХ ст., 

реконструкція 

1944 - 1963 рр. 

пл. Слави, 3 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

55 

 



256 Житловий будинок 1930-ті рр. вул. Сковороди, 1а об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

56 

 

257 Будинок Полтавського 

художнього музею (галерея 

мистецтв) ім. М.Ярошенка 

1999 р. вул. Європейська, 5 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

57 

 

258 Прибутковий будинок поч. ХХ ст. вул. Європейська, 33 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

58 

 

259 Будинок пожежної команди 1957 р. вул. Європейська, 37/40 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

59 

 



260 Церква Пантелеймона 

Цілителя 

2000 р. вул. Єврапейська, 64 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

60 

 

261 Житловий будинок поч. XX ст., 

надбудова 

1950-ті рр. 

вул. Шевченка, 10 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

61 

 

262 Будинок гімназії               

В.П. Ахшарумової-

Бєльської 

1904 р., 

надбудова 

1950-ті рр. 

 

вул. Шевченка, 14 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

62 

 

263 Комплекс будинків 

обласної дитячої лікарні 

1956 р. вул. Шевченка, 34  об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

63 

 



264 Житловий будинок з 

магазинами  

поч. ХХ ст. вул. Шевченка, 46 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

65 

 

265 Будинок автостанції 1950-ті рр. вул. Шевченка, 65 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

66 

 

266 Будинок інституту 

свинарства ім. 

О.В.Квасницького 

 вул. Шведська 

Могила,1 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

67 

 

267 Адміністративний будинок 1955 р. вул. Зигіна, 1 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

68 

 



 

 

● Об’єкти садово-паркового мистецтва: 

 

268 Житловий будинок поч. ХХ ст. вул. Чапаєва, 1 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

69 

 

269 Міський особняк поч. ХХ ст. вул .Д.Коряка, 19 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

70 

 

270 Міський особняк поч. ХХ ст. вул. Д. Коряка, 23 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 7 

скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

71 

 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття 

на облік 

Охор.№ Примітки 

271  місцева Рішення виконкому 

Полтавської облради 

 Скоригувати 

найменування,  



Парк аграрно-економічного 

коледжу 

(Парк аграрно-

економічного коледжу 
Полтавської державної 

аграрної академії – дуб 
«Свободи»; Парк аграрного 

технікуму) 

вул. Менжинського, 7 

 

народних депутатів 

від 18.04.64 №135 

визначити 

охоронний статус, 

визначити 

охоронний номер 

пам’ятки 

Об’єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 1 

272 Дуб віком понад 200 років  територія станції 

штучного осіменіння 

інституту свинарства 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 2 

Визначити точне 

місце 

розташування  

об’єкту 

273 Два дуби віком понад 300 

та 100 років 

 територія бібліотеки сел. 

дальні Яківці 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 3 

Визначити точне 

місце 

розташування  

об’єкту 

274 Садиба М.В. 

Скліфосовського 

 вул. Нагірна, 11 

 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

№ за 

чергою 4 

 



державної 

адміністрації» 
275 Три дуби віком по 300 років  вул. Стрітенська, 50 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 5 

 

276 Дуб віком понад 100 років  вул. Міщенка,7 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 6 

 

277 Дуб черешневий  вул. Монастирська,42 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 7 

 

278.  Два дуби 100-річного віку 

(ботанічний сад) 

 вул. Монастирська об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

№ за 

чергою 8 

 



 

● Об’єкти науки та техніки: 

державної 

адміністрації» 
279 Дерево Максимовича 

(ботанічний сад) 

 вул. Монастирська об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою9 

 

280 Парк слави (Молодіжний, 

скорботної Матері) 

 вул. Раїси Кириченко об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 

10 

Визначити точне 

найменування  

пам’ятки 

№/

№ 

Назва об’єкту Дати Адреса Категорія пам’ятки Рішення про взяття на 

облік 

Охор.№ Примітки 

281. Пам’ятний знак «Слава 

визволителям» (гаубіца-

пушка, 2шт.) 

 вул. М.Бірюзова, 

Решетилівський 

шляхопровід 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 1 

 

282. Пам’ятник бойової техніки 

на честь воїнів-зв’язківців 

 вул. Зіньківська, 44 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

№ за 

чергою 2 

 



 

 

103 полку, які загинули в 

Афганістані 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 
283. Комплекс пам’ятників 

пов’язаних з історією 

Полтавського  авіаз’єднання 

 вул. Юрченка, 4 об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 3 

 

284. Танк Т- 34 (музейний 

експонат) 

 вул. Ковпака, біля 

Супрунівського 

шляхопроводу 

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 4 

 

285. Пам’ятний знак 

«Визволителям Полтави» 

 бульвар 

Б.Хмельницького, 20   

об`єкт культурної 

спадщини 

Рішення 20-ї сесії 

Полтавської міськради 

7 скликання від 

15.09.2017 «Про 

виконання наказу 

управління культури 

Полтавської обласної 

державної 

адміністрації» 

№ за 

чергою 5 

 



 

 

 


