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Краєзнавча тематика сьогодні є одним із найбільш популярних напря-
мків історичних досліджень. Тому увага до історії міста, в якому ми живемо, 
є цілком виправданою. Точний час виникнення Полтави невідомий. Архео-
логічними розкопками на території сучасного міста виявлено залишки люд-
ських поселень VII – VI ст. до н. е. Літопис, датований 1174 р., розповідає, 
що князь Ігор Святославович Сіверський, переслідуючи половців, перепра-
вився через Ворсклу біля Лтави. Цей запис вважається першою писемною 
згадкою про Полтаву. Під час татарської навали у XIII ст. Лтава зазнала ве-
ликих руйнувань, прийшла в повний занепад. За польської доби спостеріга-
ється певне пожвавлення у житті міста. З 1648 р. воно стає полковим адміні-
стративним центром Полтавського полку і налічує 812 хат. Першим полков-
ником був Мартин Пушкар. У роки Північної війни Полтава за розпоря-
дженням Петра I була значно укріплена. Після знищення полкового адмініс-
тративного поділу України Полтава була призначена повітовим містом Ка-
теринославського намісництва (1784 р.), а в 1797 р. при утворенні Малоро-
сійської губернії ввійшла до її складу як повітове місто. В Полтаві тоді існу-
вали казенні будови та будови міської громади, в яких розміщалися різні мі-
ські та повітові установи і два гостинних двори − кам’яний та дерев’яний. 
Щодо походження назви «Полтава» існує ряд версій. Одні виводили її від 
річки Лтави, як поселення по Лтаві. Історик XIX ст. М. Арандаренко вважав, 
що перше поселення було в урочищі Олтава, по якому текла невелика річеч-
ка. Від «усічення» цього позначення виникла назва «Полтава» і річечка на-
звана Полтавкою. Інші вважали і прагнули вивести назву «Полтава» від 
слов’янського кореня «пълътъ», «пълотъ» (українське «плетінь», «ліса», 
«огорожа»). Висловлювалася і думка про скіфсько-сарматські корені назви. 
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уваги те, що згідно українського законодавства кожен громадянин нашої 
держави має право користуватися, володіти і розпоряджатися земельними 
угіддями різного призначення. Згідно офіційних даних земельного перепису 
1905 року, усього на Полтавщині було 4 197 460 десятин сільськогосподар-




