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ПРИРОДА
На східній околиці  міста розташовуються

Крейдяні гори – один з туристичних магнітів Вовчанська.



ПРИРОДА

Через місто протікає річка Вовча – притока Сіверського Дінця.



На околицях міста – поля, ліси.



Вовчанськ був заснований у 1674 році як козацьке слобідське містечко. 

Вид на місто з південної сторони. Початок ХХ ст.



До 1917 року Вовчанськ поступово розвивався, будучи повітовим центром.

Вовчанський Пивоварний завод – до 1917 року. 

В радянські часи – текстильна фабрика.



У місті було кілька навчальних закладів.

Вчительська семінарія. 

В ній навчався відомий археолог Бабенко В. О. Реальне училище

Жіноча гімназія
Вовчанська земська школа/музей, 

у якій працював Бабенко В. О.



В радянські часи у Вовчанську з’являється «Вовчанське авіаційне училище 

льотчиків «ВАУЛ ДТСААФ», яке стає популярним далеко за межами  міста. 

Сьогодні колишній аеродром є місцем, яке відвідують туристи з усієї України.



З’являються нові підприємства. Найбільш відомі – Вовчанський агрегатний й 

олійний заводи. Окрім них, в місті працювало близько 15 підприємств.

Вовчанський олійний завод Вовчанський агрегатний завод



Картина місцевого художника 

Леоніда Кухаренка

Картина Андрія Сірого

Картина 

Карини Кучеренко



В 1960-х роках у місті був збудований Районний будинок культури.

За імперських часів у Вовчанську був

Народний дім, у якому проводилися

творчі заходи: відбувалися поетичні

читання, виступи музикантів і кобзарів,

театральні вистави (одного разу завітала

трупа М. Л. Кропивницького) тощо.



Едвард Бальцежан – польський 

письменник, літературознавець, 

вчений, перекладач

Олесь Досвітній –

радянський письменник

Сомов Орест –

письменник, журналіст

У ВОВЧАНСЬКУ НАРОДИЛИСЯ:



Вовчанський Троїцький собор. Побудований у ХІХ

столітті на місці першого вовчанського дерев’яного

храму Святого Миколая. Знищений в 1930-х рр.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці. 

Побудований з цегли на місці дерев’яної 

церкви XVIII ст. Зруйнований в 1930-х рр.

Храм Святих Жон Мироносиць. 

Побудований з цегли на місці 

дерев’яної церкви XVIII ст. 

Зруйнований в 1930-х рр.



Новий Вовчанський храм Святих Жон Мироносиць. Побудований у 2000-х рр.



Бабенко В. О. – археолог ,

історик, вчитель

Треньов К. А. – письменник, 

драматург

Колокольцов В. Г. – голова 

Вовчанської земської управи, 

міністр землеробства в часи 

Директорії, меценат



Єшко Г. – радянський 

футболіст, тренер з футболу 

та боксу

Будянський В. – футболіст Пивоваров А. –

поп-музикант



Ця презентація – не все, що 
можна розповісти і показати 

про Вовчанськ. Адже щоб 
пізнати місто та відчути всю 

його атмосферу, слід 
ознайомитися особисто з 

містом. Чекаємо вас у 
Вовчанську. 



Дякую за увагу!


