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П О Л Т А В С Ь К А   М І С Ь К А    Р А Д А 

(двадцять перша сесія сьомого скликання)  

 

РІШЕННЯ  

 

від «__» лютого 2019 року  

 

 

 Про затвердження Плану організації території  

 Державного історико-культурного заповідника 

 «Поле Полтавської битви»  

 

 

 З метою дотримання відповідного правового режиму та основних засад 

функціонування Державного історико-культурного заповідника «Поле 

Полтавської битви», на виконання рішення п’ятдесятої сесії Полтавської 

міської ради шостого скликання від 10.07.2015 «Про дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території історико-

культурного призначення Державного історико-культурного заповідника «Поле 

Полтавської битви» та комплексу пам’яток «Поле Полтавської битви»,  

керуючись Законом України «Про музеї та музейну справу» (із внесеними 

змінами), Земельним кодексом України (із внесеними змінами), Законом 

України «Про охорону культурної спадщини» (із внесеними змінами), Законом 

України «Про охорону археологічної спадщини» (із внесеними змінами), 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1094 «Про 

затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого 

природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного 

призначення», враховуючи рішення Консультативної ради з питань охорони 

культурної спадщини при Управлінні культури Полтавської 

облдержадміністрації від 17.11.2017 №5 та рекомендації архітектурно-

містобудівної ради при управлінні з питань містобудування та архітектури 

міськвиконкому від 06.09.2018 №Пр/01-02/08, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Полтавська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План організації території Державного історико-

культурного заповідника «Поле Полтавської битви», розроблений НДІ 

пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України (нині – 



Український державний інститут культурної спадщини Міністерства культури 

України).  

2. ДІКЗ «Поле Полтавської битви» (Білан Н.В.) в установленому 

законом порядку забезпечити передачу примірника оригіналу Плану організації 

території Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської 

битви» управлінню з питань містобудування та архітектури (Шевельов М.А.). 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Полтавської 

міської ради (відділам, управлінням та комунальним організаціям) урахувати 

План організації території Державного історико-культурного заповідника 

«Поле Полтавської битви» під час здійснення повноважень та при розробленні 

чи внесенні відповідних змін і доповнень до планів землекористування, 

проектів землеустрою, пам’яткоохоронних заходів, іншої технічної, науково-

проектної та містобудівної документації, у тому числі історико-архітектурного 

опорного плану м. Полтава.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, 

транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, 

туризму (Сенчакович Д.І.) та з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, 

спорту та молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 

(Кудацький О.М.).   

 

 

Секретар міської ради       О.Шамота 

 

 

 
 

 

 

 


