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ВСТУП
«Навкруги нас розсипане золото,
що дорожче від звичайного золота.
Віками творив його наш народ,
у ньому – наша сила, на нього у жорстокій
сучасній боротьбі – єдина наша надія.
Це золото – наслідки нашої культурної роботи»
М.Біляшівський
Туристична індустрія сьогодні – це одна з найбільш перспективних
галузей економіки, яка може стати стабільним джерелом доходів як для
конкретного регіону, так і для національної економіки загалом.
Багатий історико-культурний потенціал України сприяє розвитку
туристичної діяльності. Важливими туристично-екскурсійними об’єктами в
нашій країні є різноманітні історико-культурні пам’ятки археології, історії,
архітектури та мистецтва. В сучасних умовах розвиток туризму все більше
впливає на економіку України та її регіонів.
Історико-культурні ресурси є важливою складовою туристичнорекреаційного потенціалу. Пам’ятки історії і культури відіграють особливу
роль в розвитку туристичної діяльності, являючи собою наочне свідчення
таланту українського народу, його тисячолітньої історії. Крім того, історикокультурні ресурси є важливим джерелом поповнення державного та
регіонального бюджетів.
Завдяки розвитку туристичної галузі стало можливим підвищення
життєвого рівня населення, розвиток інформаційних та інших технологій,
транспорту, громадського харчування, сфери розваг, водночас забезпечується
збереження та відновлення пам’яток історії, архітектури, культури.
В Указі Президента України «Про Основні напрями розвитку туризму в
Україні до 2010 року» наголошується, що «пріоритетним видом туризму для
України залишається іноземний (в’їзний) туризм як вагомий чинник
поповнення валютними надходженнями державної скарбниці та створення
додаткових робочих місць» [1, 1].
Луганська область – один з регіонів, який ніколи не вважався туристично
привабливим. Для багатьох Луганщина є такою собі Теrrа Іncоgnіtа, яку
уявляють лише краєм териконів і труб. Попри цей хибний стереотип, східна
брама України є одним з найбагатших регіонів як на природні дива, так і на
цікавинки, створені руками людей.
Кожен об’єкт історико-культурної спадщини є унікальним, має
індивідуальні особливості, що формують його історико-культурний потенціал,
який є складовою національного багатства країни, та може використовуватись
для розвитку культурного туризму.
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Актуальність визначається тим, що історико-культурна спадщина є
важливим чинником не тільки для розвитку туризму, а також для формування
національної свідомості та історичної пам’яті українців.
Мета полягає у дослідженні привабливих об’єктів, як складової
туристичних ресурсів Луганської області.
Поставлена
мета
обумовила
необхідність
вирішення
ряду
взаємопов’язаних завдань, а саме:
- визначити основні привабливі туристичні об'єкти Луганської області.
- надати загальну характеристику розвитку туристичної галузі в Україні;
Туризм – важливий соціальний інструмент, який за ефективного
використання стимулює регіональний розвиток.
Кожна територія України є потенційно привабливою та цікавою для
розвитку культурного туризму. Збереження історико-культурної спадщини
українського народу є невід’ємною частиною й важливим явищем вітчизняної
історії.
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РОЗДІЛ 1
Розвиток туристичної галузі в Україні
Україна – це країна, яка займає одне з найвигідніших розташувань у
Європі. Стратегічною метою туризму в нашій державі є створення
конкурентоспроможного туристичного продукту, що зможе гідно зайняти свою
нішу на світовому ринку. Це не випадково, адже зараз туризм є невід'ємною
складовою частиною національного і світового ринку. Розвиток туристичної
сфери позитивно вплине на економічне зростання виробництва, зокрема,
предметів споживання, агропромислового комплексу, підприємств торгівлі й
харчування, закладів культури тощо [12, 262].
Туризм
стає
ефективним
засобом
формування
ринкового
господарювання, надходження чималих коштів до державного та місцевих
бюджетів, оскільки туристична галузь має взаємний зв’язок з багатьма сферами
народного господарства, насамперед: побутове, готельне, торговельне
обслуговування, транспорт, будівництво, виробництво товарів широкого
вжитку, медицина, освіта, спорт, культура.
Природно-кліматичні та історичні умови створили в Україні потужну
ресурсну базу для розвитку туристично-рекреаційної індустрії та розбудови
відповідної інфраструктури.
Сьогодні Україна виступає державою, яка динамічно розвивається і
прагне більш активно включитися в суспільно-економічні процеси сучасного
світу, інтегруватися в європейське співтовариство.
Туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку національної
культури і економіки, але складна політична та економічна ситуація в Україні
стримує розвиток туристичної індустрії. Невизначеність ситуації відлякує
потенційних іноземних туристів, тому з метою покращення ситуації, в першу
чергу, необхідно проводити грамотну інформаційну політику, спрямовану на
створення позитивного іміджу [6, 2].
Основною проблемою розвитку туризму є слабке фінансування з боку
держави та відсутність необхідних інвестицій для розвитку туризму – як
внутрішніх (через тривалу економічну кризу), так і іноземних (через
несприятливий інвестиційний клімат). Несприятливим для розвитку
туристичного бізнесу став той факт, що з майже 3000 українських туристичних
підприємств, які мають дійсні ліцензії на надання туристичних послуг,
фактично на ринку працюють лише близько третини [11, 35].
Також одними з головних причин повільного розвитку туризму в Україні
є військовий конфлікт на сході України, політична та соціально-економічна
криза, а також окупація АРК.
Туристична галузь, хоч і повільними кроками, збільшує свої показники,
не зупиняється на досягнутому. Саме від того, яким шляхом піде зараз розвиток
галузі, залежить все її майбутнє зокрема та майбутнє економіки, а отже, і життя
України загалом.
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Сьогодні можна впевнено сказати, що туризм став одним із невід’ємних
складників життєдіяльності людей у більшості країн світу та є одним із
найперспективніших напрямів соціально-економічної діяльності.
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РОЗДІЛ 2
Туристичні ресурси Луганської області
Луганська область є адміністративно-територіальною одиницею України,
яка розташована на Сході країни.
Луганська область утворена 3 червня 1938 року та має давню історію.
Перші пам'ятки відносяться до епохи палеоліту. В епоху міді-бронзи тут
мешкали скотарські та землеробські племена, які залишили після себе численні
курганні могильники та поселення.
Найбільш древнім народом, що жив на території області, про що є згадки
в письмових джерелах, були кіммерійці.
З початком залізної доби з’являються кочові племена іранського
походження – скіфи і сармати, потім – алано-болгарські племена (праболгари).
У IX – XIII століттях басейн Сіверського Дінця заселяли кочові племена
тюркського походження: печеніги, торки, половці. На території області
виявлено та досліджено половецькі курганні поховання, поблизу яких, як
правило, знаходилися кам’яні статуї (баби).
Традиційно Луганщина вважається краєм степів, великих промислових
підприємств та териконів. Але далеко не кожен знає, що Луганська область –
унікальний регіон, Світанок України, який поєднує потужні промисловий,
аграрний та природно-ресурсний потенціали, найстаріші в державі кінні заводи,
об’єкти природно-заповідного фонду та архітектурні пам’ятки, найбільший
лісовий природний масив на сході країни, розташований уздовж головної
водної артерії – річки Сіверський Донець, рідкісну флору і фауну та багато
дивовижних історичних і природних окрас.
До початку військових дій Луганщина мала значний економічний
потенціал і входила до п’ятірки найбільших міцних промислово-економічних
регіонів держави. Хоча територія області ніколи не була серед лідерів
туристичного бізнесу, але в останні кілька довоєнних років туризм став
відігравати помітну роль у її житті. Туристична сфера регіону розвивалась у
таких напрямках: лікувально-оздоровчий туризм, спортивний, релігійний,
промисловий [3].
В Луганській області зосереджено багато потенційно привабливих для
туристів об'єктів, визначних місць, природно-рекреаційних ресурсів, територій
та об'єктів природно-заповідного фонду, а також нерухомих па’яток історії та
культури, необхідних для організації як традиційних, так і інноваційних видів
туризму [3]. На території Луганської області на обліку перебуває 106 пам’яток
архітектури.
Регіон має потенціал для оздоровлення населення, представлений
різноманітними санаторіями, санаторіями-профілакторіями та ін. Дані
обставини створюють перспективу для розвитку в регіоні практично всіх видів
туризму, що зможе задовольнити туристів з нашої країни та зарубіжжя.
Треба приділити особливу увагу стану культового туризму на Луганщині.
Тому що основним джерелом для розвитку культурного туризму є достатньо
значні культурні ресурси Луганської області (в першу чергу об’єкти культурної
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спадщини та музеї). Проте на сьогоднішній день використання культурних
ресурсів області, зокрема її культурної спадщини, є недостатнім. Це пов’язано
передусім з відсутністю належного рівня їх реклами, незадовільним станом
культурної інфраструктури і – що особливо турбує – поганою збереженістю
пам’яток, обумовленою відсутністю фінансування та інституту меценатства, а
також відсутністю методик залучення культурної спадщини до туристичної
сфери. Культурна спадщина Луганської області є невід’ємною частиною
культурного надбання України.
Кількість
адміністративно-територіальних
одиниць
області,
підконтрольних українській владі, складає 15, з них: 12 районів та 3 міста
обласного значення. Варто зазначити, що на сьогодні діють тимчасові
обмеження щодо проведення туристичних подорожей, екскурсій і походів
вздовж лінії зіткнення сторін між блокпостами першого та другого рубежів на
території Станично-Луганського, Новоайдарського і Попаснянського районів
Луганської області [2].
На жаль, сьогодні Луганщина не входить у число розвинутих туристичнорекреаційних регіонів України. І тому існує ряд причин, які заважають
розвивати туризм як належно:
- низький рівень економіки;
- низький рівень розвитку різних видів туризму на території Луганщини
через відсутність нормативно–правової бази;
- неякісні дороги, погано розвинута транспортна система;
- недостатньо
розвинута
якість
послуг,
які
пропонуються
підприємствами розміщення;
- відсутність зацікавлених інвесторів для вкладання необхідних коштів у
розвиток того чи іншого виду туризму;
- неналежний стан туристичних маршрутів (брак обладнаних місць
перепочинку, відсутність єдиної системи маркування туристичних об’єктів,
екскурсійних маршрутів тощо);
- недостатність туристичних карт, рекламної продукції, інформації про
туристично-рекреаційні можливості територій локального рівня;
- недостатнє кадрове забезпечення туристично-рекреаційної сфери тощо.
Взагалі ці проблеми вимагають об’єднання зусиль, інтересів та
співробітництва, щоб розвивати наш регіон з економічної точки зору для того,
щоб створити надійну основу для розвитку туризму на Луганщині [8, 28].
В Стратегії розвитку Луганської області до 2027 року зазначається, що
сьогодні в області йде процес відродження туризму – формується платформа
для консолідації зусиль бізнесу, громадськості, науки, органів влади для
створення сприятливих умов з розвитку туристичної сфери. Це також потребує
сприяння розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, створення нових
та підтримка існуючих туристичних продуктів, зокрема на базі конезаводів,
створення історико-культурних заповідників [9, 84].
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2.1. Історико-культурна спадщина Біловодської ОТГ,
Міловського району
Біловодськ – один із давніх населених пунктів Слобідської України,
майже століття був містом, 20 років – центром повіту. На території цього краю
перші мешканці з’явилися 300 – 100 тис. років тому.
Біловодськ, вірогідно, був заснований у 1686 році. Першими його
жителями були козаки Острогозького полку, а також селяни, що тікали від
кріпосницької неволі і знущань поміщиків. Однак через те, що перші жителі
Біловодська поселилися по Деркулу без дозволу царя і брали участь у
Булавінському повстанні, каральний загін князя Василя Долгорукого за
царським указом у 1708 році спалив і зруйнував селище. У 1717 році Петро І
наказав острогозькому полковникові Івану Тевяшову поселити на Деркулі
людей свого полку з Лівен, Старого Осколу, Королі, Землянська та інших міст.
Головною метою переселення було заснування кінних заводів [10, 3].
Найцікавішими туристичними об’єктами Біловодщини є саме кінні
заводи.
Деркульський кінний завод побудований у 1765-1767 роках за Указом
Катерини ІІ, свідченням чому є одна його архітектурна особливість. Виконаний,
якщо дивитися з висоти пташиного польоту, у формі літери Е і римської
літери ІІ.
Деркульський кінний завод – один з найстаріших на території колишньої
Російської імперії й найперший в Україні. Одним з найцікавіших місць на
заводі є так званий «Японський манеж», прозваний так за свою схожість з
пагодами Країни висхідного сонця. Головним же дивом самого манежу можна
вважати його центральний стовп, на якому (і більше ні на чому) тримається вся
конструкція. Аналогів цьому в світі немає. Протягом всієї роботи кінного
заводу його уродженці багаторазово перемагали в забігах, вони високо оцінювалися на аукціонах, а Деркульське підприємство вважалося кращим серед
конярів.
Історія Лимарівського кінзаводу тісно пов’язана з історією розвитку
конярства. Заснований у 1818-1820 роках з метою постачання коней для потреб
російської армії. З моменту створення заводу основним його напрямком було
розведення верхових коней. На конях Лимарівського заводу виграно сім призів
Дербі, чотири рази приз Барса, вісім разів приз Еліти.
Новоолександрівський кінний завод був закладений в 1823 році Як і
інші кінні заводи Біловодщини, він займався розведенням коней різних порід і
напівкровних помісів для потреб армії.
Надзвичайно привабливими пам’ятками архітектури є сакральні споруди.
Собори, культові споруди та духовні центри – це туристичні об’єкти, які
користуються зростаючим попитом. Серед них на особливу увагу заслуговує
храм Святої Трійці – споруджений у XIX сторіччі. Побудований у
візантійському стилі, трьохпрестольний, п’ятикупольний, він є пам’яткою
архітектури [10, 6].
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Покровська церква в селі Городище була побудована в 1881 році і є
пам’яткою архітектури місцевого значення.
Українська православна церква Різдва Богородиці в селі Бараниківка
побудована у 1845році – cьогодні це чи не єдина дерев’яна церква культурного
призначення на сході України [10, 7].
Біловодський регіональний ландшафтний парк – найбільший
заповідний об’єкт на території Луганщини. В межах парку розташований
Юницький ботанічний заказник, в якому діє музей Юницького, степова
ділянка заказника (бл. 12 га) та штучно створений лісовий масив. Весь цей
комплекс належить до мережі Докучаєвських лісодослідних станцій. До складу
парку входить Свинарська балка – комплексна пам’ятка природи місцевого
значення, загальною площею – 5 га. Діброва природного походження, у
трав’яному покриві зростає півонія вузьколиста – вид, занесений до Червоної
книги України (додаток А).
Привабливим туристичним об’єктом є Біловодський районний
краєзнавчий музей. Заснований у 1965 році на громадських засадах. Для
відвідувачів музей було відкрито 5 листопада 1981 року. Його унікальні
колекції збиралися понад 50 років. Гордістю музею є колекції нумізматики
(ХІХ – ХХ століття), етнографії, фотодокументів, археології (XVIII століття до
н.е. – ХІІ століття н.е.). Багато з цих експонатів являють собою історичну та
культурну цінність, вони унікальні і при втраті не можуть бути відновлені
[10, 8].
Міловський район
Мілове – порівняно молодий населений пункт в Луганській області.
Перші згадки про нього в літературі стосуються кінця ХІХ століття. Заснування
селища пов’язане з завершенням у 1872 році будівництва залізничної лінії
Воронеж – Ростов-на-Дону Південно-Східної залізниці. Назва хутора походить
від назви невеликої річки Мілової.
Міловський район засновано 20 грудня 1920 року, у теперішніх межах – з
8 березня 1966 року [6, 530].
З Міловського району почалося відновлення радянської влади в Україні у
роки Другої світової війни. Село Півнівка – перший населений пункт
Української РСР, яке звільнили від нацистських окупантів під час Другої
світової війни (18 грудня 1942 року).
На честь цієї події в смт Мілове був споруджений меморіальний комплекс
«Україна – визволителям». Пам’ятник був встановлений в травні 1972 року.
На території району знаходяться такі унікальні туристичні об’єкти як
заповідник «Стрільцівський степ» – філія Луганського державного
природного заповідника, де є понад 400 видів рослинності, налічується близько
200 видів птахів і звірів. У 1805 році територія Стрілецького степу належала
кінному заводу. А в 1931 році степ стає заповідником. Метою створення
заказника було збереження популяції бабака степового.
Стрілецький кінний завод був побудований у 1805 році. Старовинні
споруди заводу стоять з XIX століття (на жаль, не всі вони збереглися).
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Ще однією визначною пам’яткою є орнітологічний заказник місцевого
значення «Зоріновський». Цей лиман є верховим озером, розташованим на
вододілі річки Комишної і річки Крейдяної.
Із церковних споруд слід виділити Свято-Троїцьку церкву, яка
побудована у 1905 році на околиці села Півнівка Міловського району
(додаток Б).
Міловський районний краєзнавчий музей засновано у 2009 році в
якості музейної кімнати. Спочатку експонати (станом на 2018 рік – понад 2
тис.) зберігали в приміщенні районного будинку культури, нині містяться в
окремій будівлі. Приміщення для формування майбутнього музею виділено у
2008 році, раніше у приміщенні розташовувався банк «Аваль».
Неповторним явищем сучасної культури є Луганський обласний Козачий
кінний театр. Спектаклі про боротьбу з монголо-татарами, джигітовка, битви з
бойовою зброєю, історичні костюми – все це створює особливу емоціональну
атмосферу, спортивну і театральну майстерність.
2.2. Історико-культурна спадщина Новопсковського,
Старобільського районів
Новопсковський район
Новопсков – один з найстаріших населених пунктів Слобідської України.
Його заснували в 1636 році селяни і козаки. Втім, називався він тоді інакше –
Закамянка. На честь річки Ка’янки.
Мирний хід життя Закам’янки був порушений в 1707 році, коли район
Айдара виявився театром військових дій між царськими військами і козацькоселянськими загонами Кіндрата Булавіна. Результат відомий: Петро I покарав
всіх жителів тих місць. За наказом царя всі поселення на річці Айдар були
спалені.
Закамянка піднялася з руїн лише через 24 роки, коли в 1732 році сюди
було переселено сотню козаків на чолі з сотником Акимом Ємановим.
При Миколі I неподалік розквартирували Псковський полк 2-ї
кірасирської дивізії. Таким чином, Закам’янка в 1829 році перетворилася в
Новопсков.
З 1931 року Новопсков – районний центр. В сучасних межах утворився 4
січня 1965 року.
Але по-справжньому прославився Новопсков лише одного разу, вже за
радянської влади. На її вильоті через Новопсковський район пройшов
знаменитий газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» [20].
Новопсковський район славиться своєю чудовою природою. Дивним
куточком чистої й природної краси є заповідне урочище «Луг» – що
розташоване на правому березі річки Айдар. Завдяки різноманітності
рослинного світу, зібраного на невеликій ділянці землі, урочище «Луг» чарівне
у всі пори року. У заповіднику є артезіанська свердловина глибиною 353 м з
мінеральною водою, що має бальнеологічне значення. За хімічним складом
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вода аналогічна відомій «Миргородській», містить сірководень і кремнієву
кислоту [21, 14].
Справжньою перлиною цих місць є церква Успіння Пресвятої
Богородиці в селі Осинове. Побудована у 1802 році коштом місцевої громади.
Кам'яний храм об’єднує стилі бароко й класицизму. Вважається, що таких
унікальних храмових будівель залишилося тільки три: в Москві, Острогозьку
(Воронезька обл.) і в селі Осиново.
Родзинкою села Рибянцеве є Свято-Георгіївська церква побудована на
кошти місцевих жителів, які вирішили на початку ХХ століття прикрасити свій
населений пункт величними храмом. Будівництво розпочалося у 1903 році.
Церкву було відкрито у травні 1907 року – на свято Георгія
Побєдоносця [22, 8].
Не менш цікавими архітектурними об’єктами є Свято-Троїцька церква
збудована в 1862 році у смт Білолуцьк; Церква Різдва – 1832 рік, розташована
в селі Новобіла, та на превеликий жаль, залишки церкви, що збереглися до цих
пір, служать сумною пам’яткою людського варварства і безгосподарності
[6, 453] (додаток В).
Працює КЗ «Новопсковський краєзнавчий музей» в смт Новопсков.
Музей був відкритий у 1963 році, але у 1973 році його було розформовано, а
експонати передані на збереження у Будинок культури.
У 1978 році, за ініціативи Олексія Соболєва, почалося відродження
музею. У 1980 році завершено формування експозиції, а у 1984 році музей
отримав окреме приміщення. У 1988 році музею присвоєно статус музею –
відділу Луганського обласного краєзнавчого музею [21, 25].
На початку 1990-х роках експозиція музею поповнилася майданчикомекспонатом – було придбано сільську садибу кінця XIX століття, розташовану
поруч з основним корпусом музею. Туди зібрали меблі й експонати того часу.
Після введення садиби Новопсковський краєзнавчий музей став найкращим на
Луганщині музеєм сільського типу.
Старобільськ – це місто районного значення в Луганській області, місто
студентів, велосипедистів, величних храмів. Місто має стати справжньою
туристичною перлиною. Колишнє повітове місто Харківської губернії вже цим
суттєво відрізняється від решти міст на півночі області.
Старобільськ – одне з найдавніших міст Слобідської України, внесених
до Списку історичних населених місць України. Перші поселення на територі
сучасного міста, як підтверджують матеріали археологічних розкопок, що
проводилися у 1939 році, з’явилися ще під час неоліту (VI – IV тисячоліття до
н.е.). Знайдені також рештки поселень, які належать до епохи міді-бронзи (ІІІ –
І тисячоліття до н.е.) та скарб, що його залишили сарматські племена. [2, 842].
Заселення території теперішнього Старобільська почалося в кінціXVI – на
початку XVII століття. Воно проходило одночасно з будівництвом у 1598 –
1600 роках на Сіверському Дінці міста Цареборисова, здійснюваним під
наглядом окольничого Богдана Яковича Бєльського. Вдруге, починаючи з
1686 року, ця територія заселялася вихідцями з Полтавщини і Чернігівщини –
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служивими людьми Острозького слобідського козачого полку. До цієї другої
хвилі й відносять заснування міста. Роком народження Старобільська офіційно
вважається 1686 рік [2, 843].
Старобільщиною прокотилася хвиля козацько-селянського повстання на
чолі з Кіндратом Булавіним у 1707 році.
Царським указом від 1 травня 1797 року слобода Старо-Біла
перейменовується в місто Старобільськ і стає повітовим містом , яке ввійшло
до складу Слобідсько-Української губернії. Старобільський повіт був
найбільшим за територією і найчисельнішим за населенням у Харківській
губернії. Місто стає великим торговим центром. У ньому щорічно проходять
чотири великих ярмарки
Старобільськ – цікаве історичне місто, де збереглося чимало старовинних
архітектурних пам’яток і чарівний блюр давності.
Будинки багатих купців, дві гімназії (в одній з яких у Другу світову
квартирував штаб Фрідріха Паулюса), «Кімнати Руднєва», з балкону цього
будинку дивиться на місто батько Махно. Тут він лікувався від поранення,
звідси вирушив у свій останній похід на Захід (в поході тому, десь під
Черкасами, Нестор смертельно поранив уродженця Луганщини Олександра
Пархоменка) [30].
А під балконом стереже стільці своєї тещі Іполит Матвійович
Вороб’янинов. Чекає на зустріч із молодим своїм другом Остапом Бендером. А
той на Чмирівському тракті затримався, спілкуючись зі спритним
безпритульним… [30].
Однією з визначних па’яток міста Старобільська, його чудовою
архітектурною прикрасою є Свято-Скорботний жіночий монастир «Всіх
скорботних Радість». Історія виникнення жіночого монастиря пов’язана з
ім’ям Ганни Іванівни Булич.
У 1849 році відкрита богодільня, згодом притулок для дівчаток-сиріт
духовного звання. У 1862 році притулок перетворився у жіночу громаду на
честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». У 1870 році за
погодженням зі Священним Синодом Старобільська община перетворена в
жіночий монастир. Згодом спорудили зимовий храм на честь Святої
Живоначальної Трійці, а в 1886 році громаду звели до ступеня монастиря.
Головний храм монастиря зводили 28 років.
У передвоєнний час на території обителі розміщувався табір для
польських військовополонених, а в період німецької окупації – табір полонених
червоноармійців. У повоєнні роки там довго розташовувалася військова
частина: в Троїцькій церкви знаходився клуб і військторг, а в Скорботному
храмі – склад. І тільки в 1992 році за клопотанням віруючих храми колишнього
монастиря були повернуті Луганській єпархії і почалося відродження обителі
[4, 53].
Давньою
архітектурною
пам’яткою
є
Свято-Миколаївський
кафедральний собор. У 1855 році помер імператор Микола І. Священний
синод у 1858 році затверджує рішення збудувати в місті Старобільську
Харківської єпархії кам’яний храм з іменем Миколая. З 1924 року по 1994 рік
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Миколаївська церква була єдиною з церков міста, в якій велась служба. У
1997 році церква була перейменована у Свято-Миколаївський Кафедральний
Собор [4, 47].
Наступною архітектурною пам’яткою, яка у хорошому стані збереглася
до наших днів є Катеринська гімназія, побудована у 1909 році. Тут навчалися
дівчата з дворянських сімей, духовенства, чиновників, і просто багатих людей.
Наразі в приміщенні будівлі знаходиться державний заклад «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка».
«Ремісниче училище вдови дійсного статського радника Деменкової».
У 1893 році запрацювало ремісниче училище, будівля якого збереглася дотепер.
Кошти на будівництво училища були заповідані Домною Андріївною
Деменковою.
З 1991 року в будівлі розміщувався Старобільський музей-відділ
Луганського обласного краєзнавчого музею. У 2015 році, у зв’язку з військовим
конфліктом на сході України, на фонди Старобільського краєзнавчого музею
переміщено Луганський обласний краєзнавчий музей.
В центрі міста збереглися пам’ятки архітектури ХІХ століття.
Торгові ряди Ф. Склярова
Ця будівля зведена купцем Ф. В. Скляровим для торгівлі господарськими
і бакалейними товарами. На вулиці, під навісами, розміщувалося затишне кафе,
де можна було випити філіжанку запашної кави, тут же випікалися свіжі
кондитерські вироби. Зараз в цій будівлі знаходиться банк «Аваль».
Будинок Руднєва
Найбільшу в місті будівлю було побудовано купцем Руднєвим в 1908
році. На першому поверсі розташувалася мережа крамниць на різних
господарів – булочна, ковбасна, канцелярія. На другому поверсі розміщувався
красивий та багатий ресторан, готель, варьєте. У мебльованих кімнатах готелю
жили свого часу письменники Ільф і Петров. За словами очевидців, саме з
балкона цього будинку Н. Махно звертався до народу.
Комплекс пожежного депо
У 1908 році за ініціативи й на кошти мецената, старобільського купця
першої гільдії М. О. Кожухова, створили Перше типове пожежне депо на
Донбасі. Висока цегляна каланча та будівлі Кожухівського пожежного депо
збереглися до нашого часу [4, 71].
Не менш цікавими туристичними об’єктами міста є й інші історичні
будівлі.
Найстарішою будівлею є Олександрівська чоловіча гімназія, збудована
в 1878 році. У колишній будівлі Олександрівської чоловічої гімназії
розташовується Старобільська гімназія, а на місці будинку Ковтунова –
спортивний майданчик. У роки Другої Світової війни при німецькій окупації у
будівлі школи розташовувався окупаційний штаб. Із визволенням
Старобільська 1943 року у будівлі розташовувався військовий госпіталь. Після
війні на території школи розташовувалися Старобільські СШ № 1, СШ № 2,
СШ № 4.
Училище для дівчаток, побудоване Кожуховим М. О.
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Гострою проблемою у Старобільському повіті була народна освіта.
Кожухов не залишився байдужим і побудував за свої кошти найкращу
чотирикласну школу для дівчат. Вона налічувала чотири великі класи,
бібліотеку, їдальню, учительську. Пропрацювала з 1894 року до 1919 року, а з
1924 року і до сьогодні в ній розташовується міська поліклініка [4, 71].
Найдавнішою архітектурною пам’яткою у селі Байдівка Старобільського
району є Хрестовоздвиженська церква, побудована в 1844 році.
У Байдівського Хрестовоздвиженського храму щаслива доля: на відміну
від інших храмів він ніколи не закривався і ось уже більше 170 років виконує
своє високе призначення [28] (додаток Г).
2.3. Історико-культурна спадщина Білокуракинської ОТГ,
Сватівського району
Сватівський район
Сватівський район вважається найстарішим поселенням в Луганській
області. Точної дати заснування Сватової Лучки, або, як її ще називали,
Сватової Пристені не встановлено. Проте в грамоті Петра І за 1704 рік
вказувалося, що ці землі почали освоюватися ще в 60-х роках XVII століття.
Тоді ж мабуть і засноване поселення. Щодо виникнення його назви є кілька
легенд. За однією – родини перших поселенців були між собою сватами, що і
дало назву поселення. Інша – повязує її з річкою Свахою, на берегах якої козаки
і збудували свої оселі. Ця легенда, мабуть ближча до істини, бо на плані
Сватової Лучки 1763 року зазначена річка Сваха, що впадала в Красну.
У 1923 році відбулися зміни в адміністративному становищі Сватової
Лучки. ЇЇ було перетворено на районний центр Харківської губернії і
перейменовано у місто Сватове [2, 705].
У 1938 році місто Сватове було віднесено до категорії міст. Тут виявлено
понад 680 археологічних пам’яток. Збереглися до наших днів і 5 церковних
будівель, побудованих ще в позаминулому столітті. [3, 712].
Один із найстаріших (108 років) і постійно діючих храмів в Сватівському
районі – це храм Різдва Іоанна Предтечі в селі Мілуватка. Ця церква має своє
славне історичне минуле. Розповідають, що у 1924 році сторож Тимофій
вчергове обходив храм і біля південних воріт побачив людську постать. Таке
повторилося і наступного дня. На третій день, побачивши людську постать,
Тимофій почув, що чоловік щось говорить. Коли підійшов ближче, то почув:
«Тільки збережіть храм». Постать вимовила ці слова тричі. Сторож відійшов у
здивуванні і зрозумів, що до нього звертався пророк Іоанн Хреститель [23].
Не менш цікавими туристичними об’єктами Сватівського району є
Петропавлівська церква, побудована наприкінці XVIII – початку ХІХ ст.,
Георгіївська церква – 1855 році; Андріївська церква – 1750 році; церква
Святого Великомученика Георгія Побідоносця побудована в 1854 році
старанням прихожан; Свято-Успенська церква у місті Сватово побудована у
1788 році. У 1934 році церква була закрита і перетворена під колгоспний склад.
Під час війни в 1941 році вона була підірвана.
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Сватівський район відомий своєю археологічно-архітектурною пам’яткою
– Преображенськими крейдяними печерами. Ці підземні споруди
складаються з мережі галерей, тупиків і приміщень, є культовим комплексом,
на що вказують християнські зображення на стінах, написи, архітектурні
особливості окремих приміщень та широкі аналогії подібних галерейних
монастирів [13, 6] (додаток Д).
Будівлю, де зараз розміщується КЗ «Сватівський районний народний
краєзнавчий музей», збудували у 1888 році в стилі класицизму. Сьогодні це
єдина будівля у місті зі шпилем на даху. І їй вже 130 років. Будівля належала
місцевому торгівцю зерном – Федору Мороці. Він скуповував зерно у
поміщиків та селян і продавав за кордон. У роки революції 1917-1921 років
родина Федора Мороки емігрувала.
Сватівський музей створили у 1962 році. Тоді він був у районному
будинку культури імені Кірова. У 1969 році музей переїхав у колишній будинок
Мороки. Фондова колекція музею нараховує більше 200 картин місцевих
художників, ікон, старовинних монет і грошових знаків, самоварів і безліч
інших експонатів.
У 2009 році громадський музей став районним комунальним закладом і
отримав звання «народний» [22].
Білокуракинська ОТГ
Селище міського типу Білокуракине – адміністративний, господарський
та культурний центр Білокуракинського району.
Білокуракине має багату історію. Тут проходив славнозвісний
Валуйський шлях, яким протягом віків мігрували різні племена і народи з
Європи в Азію. Тут кочували племена скіфів, сарматів, половців. Осілі племена
облюбували цей край і першою назвою було Відрадове (Відрадне).
Перші офіційні повідомлення про Білокуракине відносяться до початку
ХVIII століття. В архівах князів Куракиних знаходимо згадку, що «у 1700 році
Петро І, повертаючись з другого Азовського походу в супроводі свого свояка,
князя Бориса Івановича Куракина, зупинився у мальовничій місцевості, що
розкинулася уздовж річки з крейдяним дном. Красива місцевість сподобалася
Куракину, і Петро І віддав її князю, надавши право останньому визначити межі
володіння». У цьому ж році Куракин заснував слободу Біла Куракина, яка
дістала назву від назви річки і прізвища князя.
У 1923 році село стало центром Білокуракинського району
Старобільського округу Донецької губернії.
З 1938 року Білокуракине стало районним центром новоутвореної
Луганської області [2, 219]. У 1957 році Білокуракине зараховане до категорії
селища міського типу. У сучасних межах Білокуракинський район було
утворено в 1965 році.
Білокуракинський район привабливий для туристів перш за все
заказниками. На його території розташований ентомологічний заказник
«Роздолянські ставки», організований з метою охорони місць перебування
комах-запилювачів сільськогосподарських культур, в тому числі диких бджіл.
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Ще однією визначною пам’яткою району є загальнозоологічний заказник
місцевого значення «Лісова перлина», який створено з метою збереження
унікального для південно-східної частини України ландшафту: заплавнотерасові ділянки, цілинний степ, штучні водоймища, болота, представники
рослинного та тваринного світу. Краса місцевого ландшафту зберігається також
у ландшафтному заказнику «Самсонівська заводь», розміщеному на площі
310 га [3, 5].
Привабливим об’єктом сакральної архітектури є Свято-Тихонівський
храм початку ХVІІІ століття. Частково зруйнований в 1933-1934 роках,
використовувався для зберігання зерна та коней. Храм відреставровано. На
сьогодні діє за прямим призначенням.
У 2012 році в центрі селища побудована церква Святих царствених
мучеників страстотерпців. Фундамент церкви було закладено у 2000 році
єпископом Луганським і Старобільським Іоанікієм. Поблизу церкви
споруджено фонтан, встановлено лавочки. Головним спонсором будівництва
церкви
виступив
Михайлик
Олександр
Григорович,
уродженець
Білокуракинщини (додаток Е).
Культурним надбанням селища є КЗ «Краєзнавчий музей
Білокуракинської об’єднаної територіальної громади». Створений на
громадських засадах за рішенням сесії районної ради у 1978 році. У 2001 році
музей одержав статус районного та був перенесений в окреме приміщення. У
березні 2002 року нові експозиції музею були відкриті для відвідувачів. В музеї
зберігаються колекції предметів археології, нумізматики, документів,
фотографій, одягу і рушників та колекція предметів побуту [24].
2.4. Історико-культурна спадщина Марківської ОТГ,
Кремінський район
Марківський район вперше утворений у 1923 році, з 1938 року у складі
Ворошиловоградської області, в сучасних межах з січня 1965 року.
Історія Марківського району нерозривно пов’язана з історією селища
Марківка. Виникнення Марківки відноситься до кінця ХVІІ – початку ХVІІІ
століття. В 1703 році переселенці із Чернігівщини і Полтавщини заснували
поселення, яке назвали Марківкою. Значну частину жителів слободи складали
ремісники і кріпосні селяни, які втекли від поміщицького гноблення із
центральних районів Росії.
Жителі Марківки взяли активну участь в антифеодальному селянськокозацькому повстанні.
В 1708 році Марківку було зруйновано, і лише через 25 років поселення
почало відроджуватись [2, 517].
У Марківському районі розташований унікальний пам’ятник архітектури
початку XX століття – Кирило-Мефодіївський храм – в селі Тишківка. Церква
святих Кирила і Мефодія нагадує храм Ордена тамплієрів. Нібито «слід»
братів-хрестоносців проглядається у восьмикутних формах будівлі з арочними
шестигранними вікнами й восьмиконечними хрестами на віконницях. В
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2008 році Кирило-Мефодіївська церква була визнана пам’яткою архітектури та
містобудування, її внесли до Державного реєстру пам’яток культурної
спадщини [7, 183].
В селі Просяне є старовинна Вознесенська церква побудована ймовірно
у 1781 році. З 1930-х років храм був закритий. 1 липня 2005 року будівлю
культової споруди було передано Луганської єпархії УПЦ (додаток Ж).
КЗ «Марківський районний історичний музей» заснований в
1969 році. Звання народний присвоєно в 1972 році. Знаходиться на другому
поверсі районного будинку культури. Кількість експонатів налічує близько
1154.
Кремінський район розташований у західній частині Луганської області.
Першими поселенцями на території теперішньої Кремінної були донські
козаки, яких царський уряд заслав на береги рік Красної і Сіверського Дінця у
другій половині XVII століття за участь у повстанні під керівництвом Степана
Разіна. Близько 1680 року вони заснували при впадінні річки Бахмутської у
Сіверський Донець Сухарів Городок, який став центром козачих поселень.
Майже одночасно з козаками у цьому районі почали селитися і селяни-кріпаки,
що тікали від поміщиків з Правобережної України. Так у 1680 році поряд з
козачим містечком виросла на берегах річки Кремінної, притоки річки Красної,
селянська слобода Кремінна, де в 1688 році розмістилася одна із сотень
Ізюмського слобідського полку.
Район був утворений у вересні 1940 році, в сучасних межах – від 4 січня
1965 року [2, 417].
На території Кремінського регіону є багато заповідних місць, але немає
найкращого куточка природи і відпочинку, ніж Кремінський ліс. Кремінський
район – найзеленіший район Луганської області. Його величають «Зеленими
легенями» Донбасу. Кремінські ліси є унікальними не тільки в природному
відношенні, але й в археологічному плані. Як встановили археологи, людське
життя у цій місцевості не припинялося протягом останніх 9 тисячоліть. На
території лісництва розвідано понад 30 древніх поселень.
Заповідне урочище «Дубовий гай» загальною площею 5,0 га, краса і
велич якого вражає. Близько 300 років тому цей ліс зявився природнім шляхом
і дожив до наших днів. Дуби тут досягають 25 метрів росту, а обхват стовбура
дерев становить близько 6 метрів [4, 5].
Дуже цікавими об’єктами релігійного туризму та паломництва в цьому
районі є окремі сакральні споруди, які розташовані на території Кремінщини.
Це храмові споруди Свято-Іллінського чоловічого монастиря, утворений на
базі Свято-Іллінської парафії в 2005 році, розташований у селі Варварівка.
Головний храм обителі досить древній, він побудований, приблизно в 1861
році. У 2013 році було освячено монастирський храм на честь великомучениці
Варвари [14].
Давніми архітектурними прикрасами у Кремінському районі є церква
святого Феодосія Чернігівського у селі Михайлівка. Будівництво церкви в
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селі було розпочато в 1890 році. У будівництві брали участь як поміщики, так і
місцеві жителі [14].
Церква Покрови Пресвятої Богородиці у селі Нова Астрахань –
будівництво храму розпочато в 1874 році, закінчено в 1888 році.
Свято-Петропавлівська церква у селі Макіївка – побудована, ймовірно,
Олександром Сошальським, існувала до 1811 року. Новий храм почали
будувати в 1819 році, а закінчили – в 1827 році [14] (додаток И).
КУ «Кремінський районний краєзнавчий музей» заснований 1966 році
рішенням виконкому Кремінської районної Ради народних депутатів
Луганської області. Музей розташований у будівлі, яка є пам’яткою архітектури
кінця XIX століття (збудована у 1898 році), а також пам’яткою історії – у грудні
1919 року тут розміщувався штаб Першої кінної армії С. М. Будьоного. У
1968 році музей отримав статус «народний», а в 1979 році став відділом
Луганського обласного краєзнавчого музею. У 1990 році – реорганізований у
Кремінський краєзнавчий музей [15].
Кремінський районний краєзнавчий музей зберігає пам’ятки прадавніх
культур, експонати дореволюційних, воєнних та післявоєнних часів.
Виникнення міста Лисичанська нерозривно пов’язане із зародженням
вугільної промисловості Донбасу. Офіційною датою заснування міста Лисичий
Байрак вважається 1710 рік, засноване за указом Петра І для захисту кордонів
від нападу кримських та ногайських татар. Першими його мешканцями були
українські козаки. Покрита лісом балка, де вони поставили свої курені, була
багата на лисиць. Тому поселення дістало назву Лисичий Байрак [12, 452].
Територія нинішнього міста Лисичанська і прилеглі до нього землі, як і
територія всього Донецького басейну, до середини XVIII століття залишалася
малозаселеною. У 1795 році за указом Катерини ІІ був побудований
Луганський ливарний завод, а поруч з Лисичанськом закладений перший
рудник Донбасу.
У 1938 році Лисичанськ було віднесено до категорії міст. У 1952 році
місто Лисичанськ отримав статус міста обласного підпорядкування.
Лисичанськ – одне з найстаріших міст Донбасу, історія міста втілилася в
збережених до наших днів історичних та архітектурних пам’ятках різних епох.
До визначних памяток церковної архітектури відноситься СвятоМитрофанівський храм – побудований ще в 1859 році (1840 рік). В стінах
святині православних зберігається частина мощей покровителя даного храму.
Свято-Миколаївський храм є однією із найдавніших культових споруд
міста. Побудований у 1901 році за рахунок коштів акціонерів Донецького
(Лисичанського) содового заводу суспільства Любимов, Сольвє і Ко. Служба
проходить без перерви з 1901 року [25].
Справжньою перлиною міста Лисичанськ є Бельгійский квартал. У
1890-х роках бельгійський інженер та підприємиць Ернест Сольвє вирішив
вкласти свій капітал у будівництво содового заводу на Донбасі. У складі
бельгійського спадку відносно добре зберігся житловий робочий квартал. На
момент зведення двоповерхові будинки були справжньою дивиною для
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місцевих жителів. Бо це не просто кілька квартир під одним дахом, а в деяких
навіть планування з подвійним рівнем: на першому поверсі – господарчі
кімнати, на другому – спальні. Будинки, побудовані в минулому столітті
практично повністю зберегли свій первинний вигляд.
Унікальний гідрологічний об’єкт – Конгресів яр – розташовується у
Лисичанську. Свого часу у цій місцевості відбувся контакт палеозою з
мезозоєм, тому вугілля об’єдналося з крейдою. А у результаті ПівнічноДонецького зсуву порода почала нашаровуватися ярусами, відтак зараз
відкривається прекрасний вид дивного ландшафту [26] (додаток К).
2.5. Історико-культурна спадщина Троїцької ОТГ,
Попаснянського району
Смт Троїцьке розташоване у північно-західній частині області.
Заселення краю почалося в XVII – XVIII столітті. Початкова назва – хутір
Микитин, яка походить від імені першопоселенця. Згодом жити на хутір
переїхали зі слободи Уразової 5 сімей, які походили від спільного предка
Калини. Усі члени цих родин носили прізвиська Кальні. Звідси пішла нова
назва хутора – Кальнівка (Калинівка). Землі, на яких виникло поселення
належали князю Олександру Голіцину.
У 1820 році в слободі Кальнівка була побудована церква на честь Святої
Трійці, і з моменту її освячення село Кальнівка було перейменоване в село
Троїцьке. На честь освячення церкви в селі Троїцьке день Сходження Св. Духа
на апостолів (Пресвятої Трійці) став щорічним престольним святом [16].
У вересні 1958 року село Троїцьке стало районним центром (був
приєднаний Покровський район), а в 1961 році отримало статус селища
міського типу.
Протягом багатьох століть духовне життя жителів району складалося під
впливом церкви, її моральних цінностей, обрядів і, нарешті, церковної
архітектури, яка стала невід'ємною частиною народної культури.
Цікавою архітектурною пам’яткою є Миколаївська церква, що в селі
Тарасівці. Побудована була в 1825 році на утримання прихожан.
Не менш цікавим туристичним об’єктом в селі Покровське є церква в
ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Храм закрили в 1934 році, довгий час
тут знаходився клуб, потім частина церкви і прилеглих будівель була
зруйнована. Нажаль, зараз збереглися лише стіни Покровського храму, які
вражають своєю величчю і монументальністю (додаток Л).
КЗ «Троїцький районний історико-краєзнавчий музей «Витоки» у
Луганській області» створено згідно з рішенням Троїцької районної ради
сьомого скликання, п’ята сесія від 22 лютого 2016 року, № 5/15. Відкриття
експозицій музею відбулося 10 червня 2016 року. Заклад веде широку науководослідну та освітньо-виховну роботу: збирає, зберігає, вивчає та популяризує
пам’ятки матеріальної та духовної культури українського народу.
Місто Попасна
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Побутують дві версії появи назви міста «Попасна», і обидві мають під
собою як міфологічну, так і цілком історичну підстави.
Версія перша – загальновідома.
Через цю місцевість проходив один з «Чумацьких шляхів». Саме в цьому
місці була стоянка «чумаків», які зупинялися тут, відпочивали і пасли худобу,
тобто тут був їх «попас». Хоча, виходячи з такого історичного документу, як
«Описи г. Бахмута и его уезда со всеми лежащими в них дачами со внесением
экономических приложений» за 1795-1802 роки, випливає, що в XVIII столітті
трави тут росли.
Версія друга – оповита загадковою таємницею.
З 1660 року через місцевість нинішніх сіл Чорнухине і Червоного Кута
пролягав «секретний козацький шлях» з Січі Запорізької на Дон і Кагальник.
Біля річки Чорнухине була одна з головних попутних станцій з запасами
продовольства для перехожих козаків. Розташовувалася вона в районі села
Надєждіна (нинішнє Калинове – Попасна). Тут, за розпорядженням Коша
Запорізького, перебувала ікона Святителя Миколи Чудотворця. Оскільки при
іконі проживав священик, балку і назвали «Поповий Яр» (кримсько-татарською
мовою звучить як «Попасна»). Поповий Яр простирався між нинішніми селами
Калинове – Попасна і Троїцьке.
Офіційна історія Попасної починається з середини XIX століття. Селище
Попасна виникло у період будівництва Донецької Кам’яновугільної залізниці.
При станції, яка була побудована в 1878 році, утворилося селище, жителі якого
в основному були пов'язані із залізницею. Будівля залізничного вокзалу
збудована в 1893 році. У 1938 році Попасній офіційно присвоїли статус міста
[17].
30 грудня 1977 року центр Лисичанського району перенесений до
Попасної, Лисичанський район перейменований на Попаснянський.
Надзвичайно привабливими пам’ятками архітектури є сакральні споруди
Тут важливим показником цінностей виступає не стільки вік пам’яток
архітектури, як стильові ознаки, за якими криється вік споруди, навіть
мистецька цінність об’єкту.
Привабливими архітектурними спорудами у Попаснянському районі є:
Миколаївська церква, 1882 рік, смт Борівське; Миколаївська церква, кінця
ХІХ – початку ХХ ст., селище Миколаївка; Георгіївська церква, 1855 рік, смт
Комишуваха (додаток М).
КЗ «Попаснянський районний краєзнавчий музей ім. Семена Іофе»
заснований на базі колишнього шкільно-заводського музею. Автором його
створення є місцевий краєзнавець Семен Іофе. Спочатку музей розташовувався
на базі школи, Іофе був керівником біологічного і краєзнавчого гуртка,
експонати для майбутнього музею були зібрані разом з дітьми. У 1975 році
відбулося урочисте відкриття установи в нинішній будівлі. Іофе зібрав близько
восьми тисяч експонатів. 15 лютого 2002 року рішенням сесії районної Ради
колишньому шкільно-заводському музеєві присвоєно статус районного
краєзнавчого музею.
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Колекція районного краєзнавчого музею міста Попасна нараховує понад
13 тисяч одиниць зберігання – це пам’ятки археології, зібрання нумізматики,
документи, твори мистецтва й побутові речі. Серед унікальних експонатів
виділяємо: «Амоніти» – великі раковини, у яких жили головоногі (їхній вік
більше 350млн. років) [18].
2.6. Історико-культурна спадщина Новоайдарської ОТГ,
Станично-Луганського району
Вперше Новоайдар як козацька слобода з’являється на карті України у
1687 році, коли на річці Айдар будують свої військові укріплені містечка
козацькі вихідці з Дону, які звали себе новодонцями, про що в переписному
листі козацьких містечок за 1707 рік вказано «тому 20 років збудовано
Новоайдарський городок і в ньому 70 мешканців».
На початку XVIII століття новоайдарці активно підтримали збройне
повстання Кіндрата Булавіна. Разом із придушенням повстання у 1708 році
було знищено дотла й Новоайдарську слободу, а всіх її мешканців було
страчено. Лише через кілька десятиліть селяни Судженського уїзду Курської
губернії відновлять поселення.
У 1779 році Новоайдарська слобода стала повітовим містом Азовської
губернії і дістала сучасну назву Новоайдар.
В 1962 році в зв'язку з укрупненням сільських районів Новоайдарський
район був ліквідований, а у 1965 році знову відновлений [19].
Новоайдарщина славиться своєю винятковою природою. Район включає
сім об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких виділяється пам’ятник
природи загальнодержавного значення «Айдарська тераса» – її родзинкою є
надзвичайно рідкісні дубові насадження.
Поблизу села Айдар-Миколаївка Новоайдарського району знаходиться
геологічна пам’ятка природи «Баранячі лоби» – це унікальне наскальне
утворення верхньокрейдяних відкладень заввишки близько 50 метрів,
розташовано на правому березі річки Айдар. Біля підніжжя в 1993 році до 60-ї
річниці встановлено пам’ятний знак Жертвам Голодомору 1932-1933 років на
Луганщині. На верхів’ї збудовано каплицю Святого Миколи Чудотворця, бо
колись в схилах була вирубана печерна церква, яку зруйнував зсув [19].
Серед рукотворних пам’яток заслуговує на увагу унікальний
Бурштиновий храм на честь великомученика Пантелеймона Цілителя у
селі Дмитрівка Новоайдарського району. У храмі розміщено більше 50 ікон, що
написані бурштиновим пилом, натуральними природними фарбами, сусальним
золотом і прикрашені камінням. На оздоблення храму витрачено близько 500 кг
бурштину [3, 6].
У місті Щастя Луганської області є храм, зведений на честь Святої
Великомучениці Катерини. Побудова церкви датується 1914 роком. Храм
було споруджено Петром та Катериною Ковалинськими за священика Василя
Соколовського, про що свідчить табличка на церкві (додаток Н).
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У Новоайдарському районному краєзнавчому музеї зберігається
колекція «Народний костюм Новоайдарщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.», яка
збиралася протягом 20 років та нараховує більше 30 автентичних костюмів,
кожен з яких є зразком культури і мистецтва тих етнічних груп, які склали
населення Новоайдарського району при заселенні цих територій [13, 7].
Станиця Луганська
Станиця Луган була заснована козацтвом у другій половині XVII
століття. Цей топонім зокрема згадується в листі до Петра І, написаному
1711 році молдавським господарем Д. Кантеміром: «От Бахмута даже до
Лугану, понеже суть места пустые…». Ослов’янений варіант назви – ГородокЛуганський. У 1684 році було знищене татарами, але невдовзі було відновлене і
згодом отримало назву Станиця Луганська.
Офіційною датою заснування вважається 1688 рік [27].
В 1923 році селище стає центром новоствореного Станично-Луганського
району Донецької губернії. Тут створюються районні організації. У 1938 році
Станично-Луганське отримує статус смт [2, 823].
Одним з унікальних місць Луганщини, видатним пам'ятником природи є
заповідне урочище Кисельова балка, яка розташована між селами Чугинка й
Червоний Деркул Станично-Луганського району. Історія Кисельової балки
містить багато цікавих фактів і повір’їв. Назвали її на честь лісника Кисельова,
який розповів про перше зцілення, що відбулося тут у 1720 році.
Серед збережених часом культових споруд є Михайлівська церква, що у
селі Старий Айдар – одна з найстаріших в області. Зведена в 1787 році і є
одним з небагатьох прикладів пам’яток архітектури, що відображають етап
переходу від бароко до класицизму.
Дерев'яна православна церква Іоанна Богослова, село Нижнєтепле –
побудована в 1907 році, відреставрована в 1988 році.
Свято-Троїцька церква Великочернігівської ОТГ відкрита була у
1814 році. У 1883 році при храмі відкрита церковно-приходська школа. У
1936 році церкву було закрито. Богослужіння в храмі відновилися з 1942 року
[29] (додаток П).
Станично-Луганський краєзнавчий музей відкритий 1 вересня
1988 року виставкою, присвяченою 300-річчу Станиці Луганській, а в 1993 році
була створена експозиція «Станиця Луганська, споконвічне поселення
донських козаків». Так музей перетворився з краєзнавчого в музей Донського
козацтва. У Станично-Луганському відділі обласного краєзнавчого музею
зібрані документи, колекції предметів побуту і бойової слави козаків.
Перелік об’єктів, які можуть зацікавити потенційних туристів, є
невичерпним.
Отже, навіть зараз, в умовах обмеженості, область все ще має у своєму
розпорядженні цікаві природні та рукотворні туристично-рекреаційні об'єкти,
наявність яких сприятиме розвитку таких видів туризму як паломницький,
історико-культурний, пізнавальний, сільський зелений туризм.
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Історико-культурний туризм включає відвідання історичних, культурних
або географічних визначних місць України. Основна мета даних мандрівок –
ознайомлення з пам'ятками історії, архітектури, мистецтва; природними та
етнічними особливостями; сучасним життям народу. Туризм відіграє важливу
роль в осмисленні власної ідентичності, у відродженні локальних традицій.
Історико-культурний туризм є одним з основних засобів пізнання власної
країни, формуванню гордості за її культурні надбання.
Луганщина розташована у східній частині України, має сприятливе
фізико-географічне положення та багатий природно-рекреаційний потенціал.
Спираючись на вищесказане, можна зробити висновок про те, що Луганська
область має всі підстави для розвитку рекреаційного потенціалу. Нажаль,
область зараз потерпає від наявного воєнного конфлікту. Важливо не просто
привабити туристів, а й спонукати їх приїжджати регулярно, рекомендувати
територію для відвідування своїм знайомим. Для цього потрібна спеціально
розроблена програма по формуванню туристичного іміджу території [31].
Умовою розвитку туризму в регіоні є створення сприятливого
організаційно-правового і економічного середовища для розвитку цієї галузі,
формування конкурентоздатного на світовому ринку туристичного продукту на
підставі ефективного використання природного та історико-культурного
потенціалу як регіону так і України, забезпечення її соціально-економічних
інтересів і екологічної безпеки.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Потенційні туристичні об’єкти Біловодської ОТГ

Деркульський кінний завод
с.Данилівка

Новоолександрівський кінний завод
с.Новоолександрівка

Свято-Покровська церква
с. Городище

Лимарівський кінний завод
с. Новолимарівка

Церква Святої Трійці
Смт Біловодськ

Білово́дський регіональний
ландшафтний парк
біля с. Городище
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Музей Юницького
біля с. Городище і Первомайськ

Додаток Б
Потенційні туристичні об’єкти Міловського району

Стрілецький степ
с. Криничне

Стрілецький кінний завод
с. Новострільцівка

Свято-Троїцька церква
с.Півнівка
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Додаток В
Потенційні туристичні об’єкти Новопського району

Церква Успіння Пресвятої Богородиці
с. Осинове

Свято-Георгіївська церква
с. Рибянцеве

Свято-Троїцька церква
смт Білолуцьк

Церква Різдва
с. Новобіла
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Додаток Г
Потенційні туристичні об’єкти Старобільського району

Свято-Скорботний жіночий монастир
«Всіх скорботних Радість»
м. Старобільськ

Катеринська гімназія
м. Старобільськ

Свято-Миколаївський кафедральний
собор
м. Старобільськ

«Ремісниче училище вдови дійсного
статського радника Деменкової»
м. Старобільськ
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Торгові ряди Ф. Склярова
м. Старобільськ

Будинок Руднєва
м. Старобільськ

Комплекс пожежного депо
м. Старобільськ

Олександрівська чоловіча гімназія
м. Старобільськ

Училище для дівчаток, побудоване
Кожуховим М. О.
м. Старобільськ

Хрестовоздвиженська церква
с. Байдівка, Старобільський р-н

33

Пам’ятник Остапу Бендеру
м.Старобільськ

Скульптурна композиція Кіса
Воробянінова
м.Старобільськ

Додаток Д
Потенційні туристичні об’єкти Сватівського району

Церква Іоана Предтечі
с. Мілуватка

Церква, кін. XIX ст. – поч. XX ст.
с. Свистунівка

Петропавлівська церква кін.XVIII –
поч.XIX ст..
с. Кармазинівка
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Преображенські печери
між с. Преображенне і с. Наугольне

Свято-Успенська церква
м. Сватово

Додаток Е
Потенційні туристичні об’єкти Білокуракинська ОТГ

Церква Свято-Тихонівська
смт Білокуракино

Церква Святих царствених мучеників
страстотерпців
смт Білокуракине
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Додаток Ж
Потенційні туристичні об’єкти Марківської ОТГ

Кирило-Мефодіївський храм
с. Тишківка

Вознесенська церква
с. Просяне

Додаток И
Потенційні туристичні об’єкти Кремінський район

Свято-Іллінського чоловічого монастиря
с. Варварівка

Храм св. Феодосія Чернігівського
с. Михайлівка
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Петропавлівський храм
с. Макіївка

Церква Покрови Пресвятої Богородиці
с. Новоастрахань

Додаток К
Потенційні туристичні об’єкти міста Лисичанськ

Свято-Митрофанівський храм
м. Лисичанськ

Свято-Миколаївський храм
м. Лисичанськ

Бельгійський квартал
м. Лисичанськ
Конгресів Яр
м. Лисичанськ
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Додаток Л
Потенційні туристичні об’єкти Троїцької ОТГ

Миколаївська церква
с. Тарасівка

Покровська церква
с. Покровське

Додаток М
Потенційні туристичні об’єкти Попаснянського району

Миколаївська церква
смт Борівське

Георгіївська церква
смт Комишуваха
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Миколаївська церква, кін. XIX – поч.
XX ст.
с. Миколаївка

Додаток Н
Потенційні туристичні об’єкти Новоайдарської ОТГ

Баранячі лоби
поблизу с. Айдар-Миколаївка

Айдарська тераса
поблизу с. Айдар-Миколаївка

Бурштиновий храм на честь
великомученика Пантелеймона Цілителя
с. Дмитрівка

Катеринська церква
м. Щастя
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Додаток П
Потенційні туристичні об’єкти Станично-Луганського району

Киселева балка
між с. Чугинка і Красним Деркулом

церква Іоанна Богослова
с. Нижнє Тепле

Михайлівська церква
с. Старий Айдар

Свято-Троїцька церква
Великочернігівська ОТГ
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Додаток Р
Туристичні об’єкти Луганщини

– музеї
– церкви
– кінні заводи
– Преображенські
крейдяні печери
– Кисельова балка
– заказники місцевого
значення
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Культурна спадщина Луганщини
як туристичний продукт
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