
ЧУГУїВЩИНА ПРЕДСТАВЛЯє!



Місця, де обов’язково потрібно побувати!



Історичний та 
паломницький туризм



КОЧЕТОК 
край старожитностей і живої води



Алани – войовничі
вихідці з Північного
Кавказу, жили на
території Кочетка в
VIII–X ст. Тут вони
побудували велике
місто – фортецю.



Історики вважають, що
саме тут перебувала
літописна половецька
столиця – Шарукань, яку
безуспішно шукають багато
поколінь дослідників…



У 1111 році Володимир Мономах очолив похід князів
проти половців, в якому було взято Шарукань…



Учасником походу був князь
Мстислав Великий – син
Володимира Мономаха.

Під час розкопок Кочетоцького
городища археологи знайшли
слід походу 1111 року – тамгу
або власне клеймо князя
Мстислава.



За переказами, ченцям довколишньго
монастиря біля джерела явилася
чудотворна Влодимирська ікона Божої
Матері. На честь цієї ікони в середині
19 століття в Кочетку була побудована
церква.

У давні роки в Кочетку було
відоме на всю Слобожанщину
чудодійне джерело



Саме в Кочетку юний
Ілля Рєпін –
майбутній всесвітньо
відомий художник
підгледів сюжет своєї
картини «Кресний хід
в дубовому гаю».

Двічі на рік, на
урочистий хресний
хід від церкви до
джерела приходило
безліч паломників.



Всього лише півтори
сотні років тому Кочеток
був популярним водним
курортом, конкуруючим з
кавказькими і кримськими
здравницями.



Сьогодні селище постачає воду для всьго
Харкова. При виробничому управлінні водного
господарства «Донець» діє унікальный Музей
води.



ЦЕРКОВНА АРХІТЕКТУРА



КОЧЕТОК
Біло-блакитна Церква Свято-Володимирської ікони

Божої Матері по праву займає перше місце в ряду візитівок
Чугуївщини. Побудована на честь чудотворної ікони. На
території храму похований філософ-ідеаліст Микола Грот
(1852 – 1899 рр.)



ВВЕДЕНКА
Пам’ятник дерев’яного зодчества – старовинна церква

Введення в храм Пресвятої Богородиці вважається
найдавнішим храмом Харківської області, адже
побудований у 1654 році, одночасно із заснуванням
Харкова.



ГРАКОВЕ
Свято-Троїцька церква побудована

мешканцями села вскладчину 200 років
тому. Зруйнований в часи радянської
влади храм ще реставрується, але служби
проводяться. У храмі знаходиться
мироточива ікона «Всіх Скорботних
Радість».



МАЛИНІВКА
На південній околиці селища 14 жовтня 2007 року відновлено святе місце

кількох поколінь мешканців Малинівки – курган на місці могили гетьмана
козацтва, засновника міста Чугуєва Якова-Яцко Стефана Іскри-Острянина
(Остряниці), загиблого 26.04.1641 року у козацьких міжусобицях. Малинівці
щиро вважають, що могила засновника Чугуєва, легендарного гетьмана Якова
Остряниці знаходиться саме в їхньому селищі.

Пам’ятка монументального мистецтва в
Чугуївському районі. Пам’ятник Т.Г. Шевченко
встановлено 25 серпня 2001 року до 10 річниці
Незалежності України.



250 років тому на нашій землі народився Єфрем
Йосипович Мухін - видатний вчений, хірург, анатоміст,
фізіолог, гігієніст, педагог, яскрава особистість, яка несла в
собі заряд високої духовності. Єдине в Україні погруддя
великого лікаря виготовив відомий харківський скульптор
Сергій Ігорович Ястрєбов, чиї роботи виховали не одне
покоління харків’ян.

ЗАРОЖНЕ



В селі Коробочкине розташовані аракчеєвські будівлі,
збудовані у 1853р., які використовувались як Волосна управа.
Також в цьому приміщенні була розташована загальноосвітня
Коробочкинська школа, а тепер ще й сільський клуб.

КОРОБОЧКИНЕ



ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ

Фестиваль авторської пісні
«Осінній Есхар».

Фестиваль обрядового та
сучасного весільного дійства
«Весілля в Малинівці плюс».



Сюжет відомої кінокомедії
«Весілля в Малинівці», за
задумом авторів, розвивався в
Малинівці Чугуївського району.

З 2013 року в Малинівці
на Чугуївщині красується
єдиний в Україні пам’ятник
Попандопуло.

ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ



Візитівкою Чугуївщини є фестиваль «Весілля в
Малинівці плюс», який встиг стати популярним далеко
за межами Харківщини та збирає близько 100 тис.
глядачів з усієї України.



Фестиваль має на меті популяризацію
бардівської пісні та виявлення й
підтримку талановитих авторів і
виконавців.

Насичена програма фестивалю включає
заходи, які дозволяют любителям поезії
та авторської пісні почути кращі зразки
жанру, відомим авторам – показати своє
мистецтво, а початківцям – отримати
професійну пораду й оцінку своєї
творчості. І все це в неофіційній
обстановці, атмосфері взаєморозуміння,
доброзичливості й душевного тепла.

Свято поезії і пісень під гітару
ОСІННІЙ ЕСХАР



СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
Вело-Мандри стежками Чугуївщини



СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ
Вело-водні мандри стежками Чугуївщини



ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ



Ішутінови Ольга і Євген
переїхали до Зарожного із
Харкова, щоб реалізувати свою
мрію по створенню екосадиби
«Прополіс», яка вже сьогодні
входить до туристичних
маршрутів Харквської області та
має високий попит серед
відвідувачів.

E-mail: ishutinovao@gmail.com
Tel: +380973617281
- Євген, Ольга.

mailto:ishutinovao@gmail.com


ІНДУСТРІАЛЬНИЙ АБО ПРОМИСЛОВИЙ ТУРИЗМ

Враховуючи, що на території району знаходяться такі
потужні і цікаві об’єкти як «Прайм», «Новопокровський
комбінат хлібопродуктів», «Агрокомбінат «Слобожанський»,
«Харківська фруктова компанія», розроблено новий маршрут
за напрямком промислового туризму «Під градусом».
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