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Географічне положення

Місто Балаклія – районний центр
у центральній частині Харківщини. Місто
розташоване у 84 кілометрах на
південний схід від обласного центру.
Населений пункт розкинувся при злитті
Середньої і Волоської Балаклійок у єдину
Балаклійку, яка впадає в Сіверський
Донець. До південних кордонів міста
примикають лісові масиви долини Дінця.



Природа

Біля Балаклії Сіверський Донець робить
велику петлю, всередині якої розташований
заказник. Більшу його частину займає
сосновий ліс. У заплаві Дінця луки
чергуються із заростями листяних дерев.

Дороги плутані, часом можуть підводити до
городів, або йти під воду. На луках
можна побачити лелек або цапель. Серед
дерев – різних комах. Протилежний (правий)
берег – крутий, місцями обривистий, з
окремими виходами крейди. Біля с. Байрак
уздовж берега йде стежка, місцями
заболочена. Вздовж річки йти дуже важко:
схил крутий і трав'янистий. З пагорбів
відкривається гарна панорама на
Балаклійський заказник



Походження назви

Назва "Балаклія", найімовірніше, тюркського
походження та означає
"джерело". Археологічні пам'ятки Балаклії
відносяться до 3 – 2 тисячоліття до нашої ери.
У VIII – X століттях тут існувало хазарське
поселення.

У 1571 році вперше в
історичних джерелах згадується
про Балаклію, а у 1617 році з'являється перша
письмова згадка про Балаклійські землі
у "Писцовій книзі по місту Білгороду".

Найрозповсюдженіша версія – місто
отримало свою назву від річки Балаклійки,
що в перекладі з тюркського означає – "рибна
річка".



Історія

Балаклійщина була заселена близько 35 –
40 тис. років тому - в епоху пізнього
палеоліту. Про це свідчать розкопки
численних експедицій Харківського
національного університету імені
В. Н. Каразіна. Саме тут, на берегах
Дінця, недалеко від міста Слов'янська, як
описав давньоруський автор у "Слові о
полку Ігоревім", - у 1185 році трагічно
завершився похід на половців Новгород-
Сіверського князя Ігоря.



Історія

Засновником міста вважається полковник Яків
Чернігівець. До 1677 року на цій території існував
Балаклійський козачий полк. Пізніше тутешня фортеця
увійшла до Ізюмської оборонної лінії.

У XVIII ст. слобода значилася сотенним містечком
Ізюмського полку. У першій половині XIX ст. слободу
перейменували в Ново-Серпухов, але історичну назву
повернули у 1891 році. На той час це був волосний
центр Зміївського повіту та регіональний торговий
центр з 5 ярмарками на рік.

У 1923 році Балаклія стала районним центром, а у 1938
році слободі надали міський статус. У повоєнний час
у місті запустили кілька великих промислових
підприємств. Серед них цементний, ремонтний,
молочний заводи. Балаклійський шиферний завод –
один з найбільших в країні з виробництва покрівельних
матеріалів.



Внесок в історію зробили багато відомих осіб,
які народилися у Балаклії. Серед них варто
назвати географа Якова Едельштейна, історика
Арнольда Шевельова, суддю Конституційного
Суду Василя Бринцева.

Письменник Григорій Данилевський народився
у Балаклії та став відомий своїми історичними
романами, а ще за мотивами його творів було
створено фільм "За стіною". А Всеволод Аверін,
художник, подарував світові графічні ілюстрації
тварин для дитячих книжок. Він намалював
велику кількість анатомічних малюнків, став
автором ілюстрацій "Атласу анатомії людини",
автором ілюстрацій для народних казок, романів
та оповідань титанів російської та української
літератури – Льва Толстого, Максима Горького та
Івана Франка.

Відомі особистості

Григорій Данилевський

Яков Едельштейн



Балаклія подарувала Харківській області та Україні багато

талановитих спортсменів: Андрія Водзинського (збірна

команда СРСР з академічного веслування), чемпіонів

України з легкої атлетики: Олександра Шведа, Людмилу 

Бородавкіну, Сергія Блудова.

Відомі особистості

Давид Кльонов – 5-разовий чемпіон світу і

14-разовий чемпіон України у гирьовому спорті 

серед спортсменів-ветеранів.



Оксана Петрусенко - народна артистка.

Народилася у 1900 році у Балаклії, працювала
в Київському театрі опери та балету,
у театрах Самари, Свердловська, Казані.

Оксана Петрусенко є представницею української в
окальної школи. Співачка володіла голосом
великого діапазону, драматичним талантом.

У 1961 році була випущена платівка
"Українські пісні у виконанні Оксани Петрусенко".
А у 1973 році вийшла платівка
"Співає Оксана Перусенко".

Артистка була нагороджена відзнакою
"Знак Пошани" у 1936 році.

Відомі особистості



Петровська фортеця української лінії

Земляна фортеця, чотирьох бастіонна. Знаходиться

у межиріччі Сіверського Дінця. Була побудована у 1730

– 1740-ті роки. Висота валу фортеці – близько 3 метрів.

Тут можна побачити слід колодязя у центрі кріпосного

валу. Навколо фортеці знаходиться сухий рів. Зміцнення

фортеці вважаються пам'ятками військово-інженерного

мистецтва першої половини XVIII століття.

Станція юних натуралістів

Заснована у 1982 році. Тут знаходяться

літні і зимові вольєри, водойми для птахів,

оранжерея та квітники. Тут можна

відвідати міні-зоопарк, де живуть екзотичні

птахи та тварини. Також працює музей з

опудалами тварин і птахів. Проводяться

семінари і конференції.

Пам'ятки Балаклії



Балаклійський районний будинок культури

Також у Балаклії можна відвідати Митрофанівську

церкву, садибу з флігелем XIX століття,

меморіальну кімнату Оксани Петрусенко. Тут

знаходяться площа Ростовцева, будинок полковника

Степанова, також можна подивитися на пам'ятник

письменнику Григорію Петровичу Данилевскому і

побувати в його кімнаті-музеї.

Пам'ятки Балаклії

Балаклійський районний краєзнавчий музей



Храм Різдва Пресвятої 

Богородиці

Свято-Покровський храм

Балаклійський округ

об'єднує 15 парафій,

розташованих на

території міста

Балаклії Харківської

області та

підпорядкованих

Балаклійській

міськраді населених

пунктів.

Церкви



Сіверський Донець прекрасно підходить для

першого знайомства з походом на байдарках.

Маршрути доступні протягом усього сезону з

березня по листопад і не мають обмежень за

віком.

Туризм



Дякую за увагу!


