
Полтава – 2012 



Площа 28,748 тис. км²
Включає:
25 районів, 15 міст,          
21 смт, 1826 сіл
Населення (01.04.2011)
1,485 млн.

Більша частина споруд була побудована у 1806‐1811 роках
за проектами петербурзького архітектора А. Захарова.
У центрі розташовується кругла площа, а від неї
променями відходять 8 вулиць.
План нашого міста дуже схожий на план російського міста
Санкт ‐ Петербург.



У центрі розташовується кругла площа, а від неї
променями відходять 8 вулиць. Архітектурний ансамбль у центрі міста
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‐ ‐ 70 готелів та інших засобів розміщення;
‐ ‐ 12 санаторно‐курортних закладів;
‐ ‐ 85 садиб зеленого туризму;
‐ ‐ Більше 600 об'єктів харчування;
‐ Туристичні послуги надають 226 турагенств і

туроператорів;

‐ Готелі і об'єкти харчування Полтавщини



-- -- МузеїМузеї тата пампам''ятникиятники;;
-- -- ЦерквиЦеркви тата монастирімонастирі ПолтавськоїПолтавської областіобласті;;
-- -- ПолтаваПолтава -- духовнадуховна столицястолиця;;
-- -- ГоголівськіГоголівські місцямісця;;
-- -- ЕтнографічніЕтнографічні місцямісця;; ПамПам’’ятникятник полковникуполковнику КелКеліінуну
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ПамПам’’ятникятник загиблимзагиблим українськимукраїнським козакамкозакам БілаБіла альтанкаальтанка



ПамПам’’ятникятник СлавиСлави ПамПам’’ятникятник ІІ..ПП. . КотляревськомуКотляревському



ПамПам’’ятникятник ММ..ВВ. . ГоголюГоголю ПамПам’’ятникятник ТТ..ГГ. . ШевченкоШевченко



ПамПам’’ятникятник МарусіМарусі ЧурайЧурай ІсторичнаІсторична будівлябудівля кінотеатрукінотеатру ««КолосКолос»»



СадибаСадиба ІІ..ПП. . КотляревськогоКотляревського ТріумфальнаТріумфальна аркаарка, , смтсмт ДиканькаДиканька



БудівляБудівля СБУСБУ, , колишнійколишній ДворянськийДворянський банкбанк ПолтавськийПолтавський краєзнавчийкраєзнавчий музеймузей



МузейМузей дальньоїдальньої тата стратегічноїстратегічної авіаціїавіації ПолтавськийПолтавський художнійхудожній музеймузей імім. . ММ. . ЯрошенкаЯрошенка



ДержавнийДержавний історикоісторико--культурнийкультурний заповідникзаповідник
««ПолеПоле ПолтавськоїПолтавської битвибитви»» ПолтавськийПолтавський літературнолітературно--меморіальныймеморіальный музеймузей ІІ..ПП. . 

КотляревськогоКотляревського



ЛітературноЛітературно--меморіальныймеморіальный музеймузей ВВ..ГГ. . КороленкаКороленка ЗаповідникЗаповідник--музеймузей ММ..ВВ. . ГоголяГоголя



ГоголівськіГоголівські місцямісця МузейМузей українськогоукраїнського весіллявесілля, , сс. . ВеликіВеликі БудищаБудища, , ДиканськийДиканський районрайон



ЦерквиЦеркви іі монастирімонастирі ПолтавськоїПолтавської областіобласті
СамсонівськаСамсонівська церквацерква, 1856 , 1856 рікрік

ЦерквиЦеркви іі монастирімонастирі ПолтавськоїПолтавської областіобласті
ХрестовоздвиженськийХрестовоздвиженський монастирмонастир, 1650 , 1650 рікрік



ЦерквиЦеркви іі монастирімонастирі ПолтавськоїПолтавської областіобласті
ХрамХрам ВіриВіри, , НадіїНадії іі ЛюбовіЛюбові, 2002 , 2002 рікрік

ЦерквиЦеркви іі монастирімонастирі ПолтавськоїПолтавської областіобласті,,
СпасоСпасо--ПреображенськаПреображенська церквацерква, , початокпочаток XVIII XVIII стст..



Полтавська область ‐ привабливий туристично‐рекреаційний
регіон,  розташований в центральній частині Лівобережної
України.  Полтавська область має сприятливу для розвитку
туризму розгалужену транспортну мережу. Дзеркалом душі та
творчої сили нашого народу є різноманітне декоративно‐
прикладне мистецтво Полтавщини.  Художня вишивка та
килимарство (м.Полтава,  смт.Решетілівка),  художня та
побутова кераміка,  вироби з дерева та лози (с.Опішня, 
м.Зіньків,  Великі Сорочинці)  ‐ налічують кілька столітню
історію і відомі далеко за межами області.  Полтавщина має
цікаву й неповторну історію.

Для забезпечення якості надання туристичних послуг ведеться
робота по формуванню кластерів в області та розширення
асортименту і якості послуг.  Серед активних територій ‐ м. 
Миргород,  Полтава,  м.  Комсомольськ,  Диканський, 
Зіньківський,  Полтавський,  Новосанжарський,  Пирятинський
райони.  Розвинені такі види туризму,  як оздоровчий, 
культурно‐пізнавальний та активний (зокрема водний та
кінний).



Ярмарковий рух в Україні має багатовікову історію. Уже в 40‐х
роках XІХ століття тут діяло 12 тисяч ярмарків, в тому числі 178 
великих і середніх. Сорочинський не був ні найбільшим з них, 
ні найвідомішим.  Село Великі Сорочинці Миргородського
району,  напевне,  й залишилося б,  як і багато інших сіл
Полтавщини,  маловідомим,  якби його не прославив на віки
великий земляк ‐ український і російський письменник
Микола Васильович Гоголь.

с. Великі Сорочинці,
Миргородського району Полтавської області



с. Великі Сорочинці, Миргородського району Полтавської області
Майстер‐класи народних майстрів

1. м.Полтава ‐ смт.Диканька ‐ с.Гоголеве ‐ с.Шишакі ‐ с.Яреські;
2. м.Полтава ‐ с.Стасі ‐ Михайлівка;
3. м.Полтава ‐ с.С.Санжари ‐ с.Кунцево ‐ смт.Н.Санжари ‐ с.Лучки;
4. м.Полтава ‐ с.Солоніця ‐ с.Кобенячок ‐ с.Грігоро‐Бригадирівка ‐
Кременчук;
5. м.Полтава ‐ м.Лубни ‐ м.Пирятин;
6. м.Полтава ‐ с.Опішня ‐ с.Котельва;
7. м.Полтава ‐ с.Решетілівка ‐ с.Сухорабівка;
8. м.Полтава ‐ м.Миргород ‐ с.В.Сорочінци;
9. м.Полтава ‐ смт.В.Багачка ‐ с.Белоцерківка.



Водний туризм Водний туризм, основні маршрути і населені пункти маршрутів



м. Миргород

Україна, м. Полтава, вул. Зигіна, 1
тел. +38 (0532) 60‐62‐23, 7‐06‐26

E‐mail: polt_turizm@ukr.net
http://poltava‐tour.gov.ua/
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