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1
Зустріти світанок
першими в Україні.

5
Визнати, що ансамбль
пісні і танцю «Радани»
Луганської обласної філармонії
збирає, вивчає фольклорний
матеріал регіонів України і
створює неперевершені
колоритні програми
народних пісень, танців та
інструментальних творів.

9
Відгадати одну з загадок
минулого – історію появи рукотворної печери XVII ст. біля
села Ікове у високому правому
березі р. Айдар, що називається
Пристін, на Новопсковщині.
Була відкрита у 80-ті роки
позаминулого століття.

13
Відчути подих позаземної цивілізації,
розглядаючи уламки метеориту на
Біловодщині. На захід від Біловодська
знаходиться крейдяна гора. Саме там
колись упала величезна глиба
синюватого кольору – метеорит.
Відбитки ніг якоїсь тварини на
уламках дають можливість
припустити, що колись на цьому
небесному тілі прилетіло на Землю
життя.

17
Завітати до Луганського
державного медичного
університету в Рубіжному,
де відбувається посвята у
студенти майбутніх лікарів церемонійно одягнутих у білі
халати, що є символом
чистоти і святості.

21
Закохатися в неоглядні
Стрілецькі степи,
які на початку ХХ століття
належали чотирьом кінним
заводам – Стрілецькому,
Деркульському,
Ново-Олександрівському,
Лимарівському.

ÏÎ×ÓÒÈ

ÇÀÊÎÕÀÒÈÑß

2

3

Вдихнути оздоровче
повітря соснового лісу на
Старобільщині, що залишив у
спадок майбутнім поколінням
невтомний ентузіаст
Яків Петрович Бутков –
озеленювач кінця ХІХ
початку ХХ століття.

Взяти участь у флешмобі до
Дня Державного Прапора
України разом з креативними
працівниками Луганської
обласної універсальної
наукової бібліотеки
ім. О.М. Горького.

6

7

8

Випити води, збагаченої
іонами срібла, з природного
джерела в Новорозсоші
Новопсковського району.

Випробувати себе у мріях як
актора на зйомках фільму
«Ворошиловград» за
однойменним твором
Сергія Жадана.

Отримати незабутні враження,
сплавляючись на байдарці
річкою Сіверський Донець.

10

11

12

Відзначити етнічну
ідентичність та самобутність
українського костюму в
експозиції Новоайдарського
районного краєзнавчого
музею.

Відкрити для себе нового
Володимира Сосюру під час
екскурсій по однойменному
меморіальному музею міста
Лисичанська. Тут зберігається
перше видання поеми
«Червона зима» 1921 року,
одного з найяскравіших
творів поета.

Відновити для себе події
Української революції 1917-1921
років біля експонатів, присвячених
Шаповалу Микиті Юхимовичу,
який обіймав посаду директора
Департаменту лісових справ у
складі уряду УНР, був міністром
пошт і телеграфу в уряді
Директорії УНР, а також
співавтором IV Універсалу та
автором «Закону про ліси УPН»
музею у Кремінній.

14

15

16

Дізнатися
про пам'ятник природи
«Крейдяні відслонення»
у ботанічному заказнику на
території Міловського району.

Дістатися потягом до Києва від
залізничної станції Сватове,
що була побудована у 1895 році.

Долучитися до історії
збереження пам'яток
народної культури і побуту
у Новопсковській садибі ХІХ ст.

18

19

20

Зазирнути в епоху пізніх
кочівників – половців,
вивчити їх спосіб життя,
відвідавши музей історії
села Смолянинове
Новоайдарського району.

22
Замилуватися бельгійською
архітектурною спадщиною у
Лисичанську.

Заїхати до лісового масиву
«Айдарська тераса», побачити і
закарбувати в пам'яті красу
дикої природи Новоайдарщини.

23

4
Виголосити слова подяки за
талановиту гру акторам
Луганського обласного
академічного українського
музично-драматичного театру
на черговій виставі.

Зайти в аудиторію найстарішого
навчального закладу Луганщини –
Лисичанського державного
гірнично-індустріального коледжу
(1872), де виступали з лекціями
вчений-хімік Менделєєв Д.І. та геолог,
дослідник Донецького
кам'яно-вугільного басейну
Лутугін Л.І.

24

Заспівати завзяту пісню разом з
Захопитися красою
юними патріотами у
Трьохізбенського степу з його
дитячому оздоровчому літньому
чистим повітрям у
таборі «Джура», який
Новоайдарському
розташувався в одному з
районі — відділенні Луганського
мальовничих районів
природного заповідника, що
Луганщини – селі Лиман.
відноситься до Національної
 1957 р. у ньому було
З
Академії Наук.
оздоровлено понад 50000 дітей.

25

26

27

28

Збудити уяву, розмірковуючи,
як працювала перша
Донбаська кам'яновугільна
копальня у Лисячій Балці,
поблизу Лисичанська.

Згадати події 1918 року на
могилі воїнів Запорізького
корпусу УНР, які захищали
кордон Української Держави
гетьмана Павла Скоропадського
у липні-жовтні 1918р. в селі
Можняківка
Новопсковського району.

Здійснити паломництво до
Старобільського жіночого
монастиря «Всіх скорботних
радість» та отримати там
найцінніше, що ми втрачаємо,
перебуваючи у мирській
суєті, – можливість побути
наодинці з собою.

На власні очі побачити
сірководневе джерело у
Новопскові, мінеральні води
якого широко використовують
у медицині та теплоенергетиці.

29

30

31

32

Навідатися до археологічного
об'єкта «Літня ставка ханів
Золотої Орди XIV століття»,
що є у селі Шипилівка
Попаснянського району.
Існує припущення, що колись
це місце на все літо ставало
повноцінною столицею однієї з
найпотужніших держав
середньовічної Європи.

Натрапити на «слід» Ордену
тамплієрів біля підніжжя
Кирило-Мефодіївського храму
села Тишківка Марківського
району і подивитися на світ
через арочні шестигранні
вікна, виконані у стилі
культури загадкових лицарів.

33

34

Ознайомитися з творчістю
скульптора
Чумака Івана Михайловича
та побувати
на його батьківщині в
Новоайдарському районі.

37
Піднятись сходами
Олександрівської чоловічої
гімназії у Старобільську,
де зараз знаходиться сучасна
гімназія, яка є найстарішим
навчальним закладом області.

Опинитися на студентських
лавах одного з кращих вузів
України - Луганського
Національного університету
ім. Т. Шевченка.

38
Пірнути в події Булавинського
повстання, вдивляючись в
картину О. Фільберта і
М. Вальштейна «Вступ
булавинців до Старобільська»,
розглядаючи некрасівський
прапор, металеві ядра,
що зберігаються в залах
Луганського обласного
краєзнавчого музею.

Обійняти 150-річні
сосни-велетні
та почути пісні рідкісних
птахів у так званій
«Білоусовій садці»,
що в Кремінському районі.

Оздоровитися у санаторії
«Перлина», що розташований
на півночі Луганської
області у смт. Новопсков.

35

36

Очистити душу перед
унікальними стародавніми
іконами у
Хресто-Воздвиженському
храмі («Лісна дача»)
Сєвєродонецької єпархії.

Перечитати казки
Всеволода Гаршина у
затишному подвір'ї біля
будинку, де пройшло
дитинство майбутнього
письменника,
в місті Старобільську.

39

40

Побувати на Батьківщині
Поблукати підземними
Івана Приблудного - поета,
галереями печерного монастиря,
автора відомої пісні з фільму
де є трапезна кімната і церква з
«Место встречи изменить
висіченим вівтарем, поблизу
нельзя» – «Мурка» в с. Безгинове
села Преображенного
Новоайдарського району, про
Сватівського району.
творчість якого Сергій Єсенін
писав: «Замечательная стерва и
талантливый поэт…».

Управління культури національностей та релігій
Луганської обласної державної адміністрації
Луганський обласний краєзнавчий музей
Дизайн розроблено ФОП Пронькіна К.В.
Адреса: 93113, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244
Телефон: +38(095) 330-44-20
e-mail:foxprint20@gmail.com

41

42

43

44

Повалятися у траві
на квітучих луках,
що огортають Троїцьке.

Повернутися на мить у
дитинство та зазирнути у
Сєверодонецький мотузковий
парк «Фієста», що в
«Мішкиному яру»,
та подолати перешкоди з
мотузок та канатів.

Погортати сторінки
книжкового фонду Луганської
обласної універсальної
наукової бібліотеки
ім. О.М. Горького, що працює
нині у місті Старобільську.

Податися у світ кіномистецтва
Миколи Мащенка – видатного
українського кінорежисера,
сценариста, письменника,
що народився на Сватівщині.

45

46

47

48

Подивитися на «польових
спостерігачів» - байбаків.
У Луганській області ці вартові
вітрів мають славу
тварини-символу краю.
Байбак зображений на гербі
Луганської області і Луганського
природного заповідника
НАН України.

Познайомитися з
сучасною спортивною базою
«ОЛІМП» у м. Кремінній,
де тренуються
рекордсмени світу,
олімпійці та паралімпійці.

Покласти квіти до
меморіальної дошки, що
позначає місце, де колись
на початку Другої світової
містився табір польських
військовополонених, у
Старобільську.

49

50

51

Помолитися за щастя в Україні
у Свято-Троїцькому храмі,
Помилуватися рослинами та
побудованому в першій
квітами у ландшафтному
половині ХІХ століття у
заказнику «Самсонівська заводь»
візантійському стилі,
Білокуракинського району.
в селищі міського типу
Біловодськ.

53

54

Посміхнутися біля пам'ятника
Остапу Бендеру та хлопчикуПослухати чаруючі мелодії,
безпритульнику, що просить
голоси та звуки у
монетку у великого комбінатора,
Сєвєродонецькому коледжі
у Старобільську.
культури і мистецтв імені Сергія І снує легенда, що саме повітове
Прокоф'єва – сучасному
місто Старобільськ – Старгород
музичному навчальному закладі. надихнуло І. Ільфа та Є. Петрова
написати роман
«Дванадцять стільців».

Поринути в часи царської
епохи та відчути себе ученицею
престижної Старобільської
Катеринівської жіночої гімназії.

Поласувати медом з різнотрав'я
Луганщини.

52
Порибалити на
березі річки Деркул – лівої
притоки Сіверського Дінця.

55

56

Постояти біля підніжжя
шахтного терикону на
Луганщині.

Поснідати у степу – визначній
пам'ятці Білокуракинського
району – зоологічного заказника
«Лісова перлина», поблизу
селища Лозно-Олександрівка.

60

57

58

59

Поспілкуватися з нащадками
українців - лемків
Новоайдарщини, які були
депортовані з території
Польщі в 1944 році і змогли
зберегти історичну пам'ять,
звичаї, мовні, культурні та
побутові традиції.

Потиснути руки представникам
інтелектуальної краси Сходу,
що працюють у
Східноукраїнському
національному університеті
імені Володимира Даля.

Почути шквал оплесків після
закінчення неперевершеної
вистави Луганського обласного
Козачого кінного театру,
годинний виступ якого
закінчується катанням всіх
бажаючих на конях і поні,
частуванням традиційною
козацькою стравою – кулешем.

61

62

63

Приєднатися до веселої
квест-гри у дитячому таборі
«Зоря» – найкращому
заміському закладі
оздоровлення
та відпочинку для дітей у
Кремінній.

Присвятити один день свого
життя відвідуванню
справжнього українського
Єрусалиму - Кисельової балки,
що у Станично-Луганському
районі.

66

67

Прогулятися ботанічним
заказником Юницького – одним
з об'єктів природно-заповідного
фонду Біловодського району,
що має загальнодержавне
значення.

Проїхатися вулицями
Сєвєродонецька, наймолодшого
міста Луганщини.

70

71

72

Розважитись на обласному
фестивалі «Байбак-fest»
на Луганщині,
насолодитися звуками
народних пісень, взяти участь
в іграх і розвагах,
пригоститися стравами
домашньої кухні.

Розчесати гриву найкращого
породистого рисака у першому
в Україні палацовому іменному
Деркульському кінному заводі.

Скупатися у морі хвиль
спілої пшениці
на ланах Луганщини.

73

74

75

76

Скористатися
можливістю взяти
участь у обласному
фестивалі української
народної іграшки та
гри, на якому
відроджуються кращі
зразки народної творчості.

Спостерігати за
водоплаваючими птахами
в орнітологічному заказнику
місцевого значення
«Зоріновський»
у Міловському районі.

Спробувати вирізати з дерева
байбака – символ Луганщини,
під керівництвом заслуженого
майстра народної творчості
України Романенка Олександра
Івановича, що мешкає в селі
Гричишкіне
Новоайдарського району.

Ступити на землі степних
сарматів Подонців'я

77

78

79

80

Сфотографуватися на фоні
Баранячих лобів – геологічної
пам'ятки природи місцевого
значення, що поблизу села
Айдар-Миколаївка
Новоайдарського району.

Схилити голову біля монумента
«Україна – визволителям» у
Міловому, звідки почалось
визволення України від
нацистських загарбників в
роки Другої світової війни.

Уявити себе учасником подій,
що відбувалися у Старобільську
після вступу армії
Нестора Махна, і припустити:
де він заховав свої скарби.

Пригостити солоденьким
деркульського скакуна, який
граціозно виступає на
«японському манежі».
Манеж має таку назву через
свою схожість з пагодами
Країни сонця, що сходить.

65
Провести чудовий вечір у
Луганській обласній філармонії
міста Сєверодонецька.

69
Прокинутися вранці на березі
найкрасивішого озера, схожого
на дзеркало, біля невеличкого
піщаного пляжу Кремінського
будинку відпочинку і
насолодитися тишею,
вдихнути свіже повітря та
аромат соснового лісу.

Привідкрити браму часу і
поринути в давнє минуле рідного
краю, відвідавши музеї
Луганщини.

64
Прикластися до мощей місцевого
праведника Дмитра Горського в
Церкві Успіння пресвятої
Богородиці – унікальної
архітектурної споруди початку
ХІХ ст., яку, за легендами,
відвідував мандруючий філософ
Григорій Сковорода, в селі
Осинове Новопсковського району.

68
Пройтися безкрайніми
Марківськими полями
соняшника – маленького
сонечка.

Святкуючи 80-ту річницю
утворення Луганської області,
запустити жовті та сині кульки
у блакитне небо.

