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Туристичний паспорт Луганської області 

 
 

1. Туристичні об’єкти, які розташовані в Луганській області ( 606 ): 
 

➢ 152 релігіозних закладів  ✓ Собори, монастирі,  храми,  церкви тощо  
 

➢ 21 музеїв ✓ Народні, краєзнавчі, меморіальні музеї 

  

➢ 1 ландшафтний парк ✓ ДТ Луганська лісомеліоративна агро-науково-дослідна станція, Юницьке 

лісництво 
 

➢ 95 природоохоронихі території Луганської  

області – об’єкти відвідування туристів 
 

✓ Ботанічні, геологічні, ландшафтні, ентомологічні пам’ятки природи тощо 

➢ 1 печера ✓ Печера під Пристіном створена першими переселенцями у 17 ст. для відправ-

лення релігіозного  культу. 
 

➢ 19 джерел  ✓ З яких 11 гідрологічних пам’яток природи 

➢ 4 пішохідно-кінних екскурсії ✓ З яких 2 державної форми власності, 2 -  приватної 

➢ 14 оздоровчих комплексів ✓ З яких: 4 лікувально-оздоровчі ,6  дітячого оздоровлення, 4 інші  

з  них: 9 оздоровчі заклади  державної (комунальної) форми власності,5 – приватні 
  

➢ 20 баз відпочинку ✓  З яких: 8 державної (комунальної ) форми власності, 12 приватної 
 

➢ 11 закладів дозвілля та розваг 

 

➢ 3 заклади культурного дозвілля                               

➢ 68 екскурсійних маршрутів, відвідання яких сприяє          

національно-партріотичному вихованню 

➢ 194  пам’ятників 

➢ 3 інше 

✓ 10 – акваленд, позаміські, пляжні клуби приватної форми власності, 1-

комунальної  

✓ Об’єкти спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської 

області 

 

 

*упам30 об’єктів туристичної діяльності на даний час не функціонують у зв’язку з проведенням АТО та/або потребують відновлення  

 

2. Готелів – 25, садиб - 11     

3. Турагентів, які працюють на території області – 27 суб’єкти 
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Туристична карта Луганської області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінія розмежування 

 

 

Готелі 

 

 

 

Туристичні об’єкти 

 

 

 

Природоохоронні 

території  

 

 

Бази відпочинку, 

санаторії тощо 
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Інформаційна довідка туристичних потоків в Луганській області  
 

Роки 

Кількість туристів, 
обслугованих суб'єктами 
туристичної діяльності 

України – усього 

Із загальної кількості туристів: 

Кількість екскурсантів 
іноземні туристи 

туристи-громадяни України, 
які виїжджали за кордон 

внутрішні туристи 

2000 23710 476 1931 21303 9487 

2001 28788 439 2852 25497 13342 

2002 41335 515 3714 37106 23615 

2003 42126 850 4655 36621 26215 

2004 41662 603 5147 35912 28639 

2005 48898 17 6913 41968 34889 

2006 50881 162 10761 39958 30993 

2007 59096 158 14088 44850 39984 

2008 53279 126 15487 37666 21022 

2009 44341 163 11584 32594 29940 

2010 35880 162 13304 22414 20062 

2011 15558 94 9284 6180 1854 

2012 21981 120 12231 9630 6839 

2013 34699 33 21709 12957 6684 

2014 791 2 762 27 – 

2015 939 - 872 67 - 

2016 1896 - 1814 82 - 

  

У 2015 році розпорядженнями голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.04.2015 

№ 127 та від 26.10.2015 № 511 заборонялося  проведення туристичних подорожей, екскурсій і походів в регіоні. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації  – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.08.2016 № 464 

скасовано заборону проведення туристичних подорожей, екскурсій і походів на території області, окрім Станично-Луганського, 

Новоайдарського і Попаснянського районів, розташованих уздовж лінії зіткнення сторін між блокпостами першого та другого 

рубежів (розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2015  

№ 511). 
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Інформація щодо туристичних об’єктів та послуг, які розташовані в Луганській області 

 
№ 

з/п 

Назва 

турис-

тичного 

об’єкту  

на 

терито-

рії 

Наймену-

вання 

суб’єкту 

господа-

рювання 

Індетифі

каційний 

номер 

юридич-

ної/фізич

ної особи 

(код 

ЄРДОУ 

тощо) 

Місце 

розташу

вання 

турис- 

тичного 

об’єкту  

Форма 

власності 

туристич

-ного 

об’єкту  

Короткий 

опис 

туристич-

ного 

продукту, 

який 

надається  

Вид 

туризму  

Максим. 

пропускна 

спромож-

ність 

відвідуван-

ня об’єкту  

Сезон-

ність 

надання 

туристич-

них 

послуг 

(на весні, 

восени, 

влітку, в 

зимовий 

період чи 

цілий рік) 

Наяв-

ність 

турис-

тич-

них 

марш-

рутів 

на 

терито

рії 

(так / 

ні) 

Якщо 

«так», 

короткий 

опис 

маршру- 

тів  

Суб'єкт, 

що   

здійснює 

та/або  

забезпе-

чує  

туристич

ну  

діяль-

ність  

Разом  606 туристичних об’єктів  

Релігійні заклади (церкви, храми, монастирі) 
Всього 152  
1.  Українсь-

ка 

православ-

на  

церква 

Московсь-

кого 

патріархат

у (Приход 

Бориса та 

Гліба) 

  Церква 

Бориса та 

Гліба,  

м.. 

Новодру-

жеськ, 

вул. 

Чехова, 

буд.1 

        

2.  Українсь-

ка 

православ

на церква 

Московсь-

кого 

патріар-

хату(Свято

-Ілінський 

прихід) 

   

Свято-

Ілінський 

храм,  

м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Єрмака, 

б.39 

        

3.  Українськ            
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а 

православ

на церква 

Московськ

ого 

патріархат

у 

(Свято-

Тихвін-

ський 

прихід) 

Храм 

Свято-

Тихвінськ

ої Божої 

Матері,  

м. 

Лисичан-

ськ, кв. 40 

ро-ків 

Перемоги 

4.  Церква 

Євангель-

ських 

Християн 

Баптистів 

   

Молитовн

ий дім, м. 

Лиси-

чанськ, 

вул. 

Європейсь

ка, б. 95 

        

5.  Українськ

а 

православ

на церква 

(Свято-

Троїцька 

Парафія) 

   

м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Геть-

манська,  

114 

        

6.  Релігійна 

громада 

Свідків 

Ієгови 

   

Будівля 

«Зал 

Царства»,  

м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

9-го 

Травня, б. 

8-б 

        

7.  Українськ

а 

православ

на церква 

Московськ

ого 

патріарх-

хату 

  м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Клубна, б. 

1 
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(Свято-

Ксеніївськ

ий прихід) 

8.  Українськ

а 

православ

на церква 

Московськ

ого 

патріархат

у 

(Свято-

Митрофа-

нівський 

прихід 

№2) 

   

 

Митрофан

івська 

церква,  

м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

ім. 

М.Грушев

-ського, б. 

2 

        

9.  Українськ

а 

православ

на церква 

Московськ

ого 

патріархат

у 

(Свято-

Миколаївс

ький 

прихід) 

  Свято-

Миколаївс

ька 

церква, 

м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Базарна, 

б. 2 

        

10.  Українськ

а 

православ

на церква 

Московськ

ого 

патріархат

у 

(Свято-

Митрофа-

нівський 

прихід 

№1) 

  м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

К.Маркса, 

б. 126 

        

11.  Українськ

а 

православ

  м. 

Привілля,  

вул. 
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на церква 

(Свято-

Вознесен-

ській 

Прихід 

Дружби, 

б. 10 

12.  Українськ

а 

православ

на церква 

«Великом

учениці 

Варвари» 

   

.Лисичан-

ськ, вул. 

ім. В. 

Сосюри, 

район б. 

261 

        

13.  Християнс

ька церква 

повного 

Евангелія 

«Слово 

життя» 

(Дом 

царства 

Свідків 

Ієгови) 

  м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Незалежн

ості, 26 

        

14.  Свято-

Успенськи

й приход 

Луганської 

єпархії 

Українськ

ої 

Православ

ної 

Свято-

Успенський 

приход 

Луганської 

єпархії 

Української 

Православн

ої 

23479353 

 

 

м. 

Рубіжне, 

вул. 

Володими

рська, 42 

Приватна   350 цілий рік 

 

   

15.  Релігійна 

організаці

я «Парафія 

на честь 

ікони 

Божої 

матері 

«Почаївсь

ка» 

Українськ

ої 

православ

ної церкви 

Релігійна 

організація 

«Парафія на 

честь ікони 

Божої 

матері 

«Почаївська

» 

Української 

православн

ої церкви 

 

 

25892270 

 

м. 

Рубіжне, 

вул. 

Чехова,9-а 

 

Приватна   150 цілий рік 
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16.  Релігійна 

організаці

я «Свято – 

Георгіївсь

кий храм» 

Северодон

ецької та 

Старобільс

ької 

єпархії 

Українськ

ої 

православ

ної церкви 

 

Релігійна 

організація 

«Свято – 

Георгіївськ

ий храм» 

Северодоне

цької та 

Старобільсь

кої єпархії 

Української 

православн

ої церкви 

 

21845345 

 

м. 

Рубіжне 

вул. 

Визволите

лів, 47 

 

Приватна   500 цілий рік 

 

   

17.  Релігійна 

організаці

я «Парафія 

святителя 

Луки 

Кримськог

о 

Українськ

ої 

Православ

ної церкви 

 

Релігійна 

організація 

«Парафія 

святителя 

Луки 

Кримського 

Української 

Православн

ої церкви 

 

36659196 

 

м. 

Рубіжне 

вул.  

Б. 

Хмельниц

ького, 66 

б 

 

Приватна   100 цілий рік 

 

   

18.  Релігійна 

організаці

я «Парафія 

на честь  

блаженної 

Матрони 

Московськ

ої міста 

Рубіжне»  

 

Релігійна 

організація 

«Парафія на 

честь  

блаженної 

Матрони 

Московсько

ї міста 

Рубіжне»  

 

 

37904468 

 

м. 

Рубіжне 

вул.Волод

имирська, 

6 

 

 

Приватна   100 цілий рік 

 

   

19.  Християн 

ська 

церква 

«Слово 

життя» 

 

Християнсь

ка церква 

«Слово 

життя» 

 

25804030 

 

м. 

Рубіжне 

пр.Москов

ський, 23 

(біля кафе 

«Гурман») 

В оренді 

 

  80 цілий рік 
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20.  Християнс

ька 

помісна 

церква 

«Перемога

» 

 

Християнсь

ка помісна 

церква 

«Перемога» 

 

 

26180212 

м.  

Рубіжне 

вул.Волод

имирська,

5 

 

В оренді 

 

  50 цілий рік 

 

   

21.  Релігійна 

громада  

християн 

божої 

церви віри  

Євангільсь

кої «Місто 

хвали» 

 

Релігійна 

громада  

християн 

божої церви 

віри  

Євангільськ

ої «Місто 

хвали 

 

25963751 

 

 

м.  

Рубіжне 

вул.Волод

имирська,

5 

 

Приватна   30 цілий рік 

 

   

22.  Релігійна 

організаці

я 

«Релігійна 

громада 

свідків 

Єгови в 

місті 

Рубіжне 

Луганської 

області» 

 

 

Релігійна 

організація 

«Релігійна 

громада 

свідків 

Єгови в 

місті 

Рубіжне 

Луганської 

області» 

 

25926081 

 

м.  

Рубіжне   

вул. 

Визволите

лів,5 

 

Приватна   300 цілий рік 

 

   

23.  Рубіжансь

ка міська 

іудейська 

релігійна 

Громада 

«Шалом» 

Рубіжанськ

а міська 

іудейська 

релігійна 

Громада 

«Шалом» 

 

25876294 

м. 

Рубіжне 

вул. 

Пушкіна, 

13 

В оренді   30 цілий рік 

 

   

24.  Свято-

Троїцький 

Храм 

Северодоне

цько-

Старобільсь

ка Єпархія, 

Батарчуков 

Георгій 

Васильович   

 92800, 

Луганська 

область, 

смт. 

Біловодсь

к, вул.. 

Філоненко

, 1 

Єпархіальна Книги 

духовного 

змісту, ікони 

та інші 

Культурно-

пізнавальни

й 

500 Цілий рік -  Сєвєродоне

цько-

Стробільсь

ка Єпархія, 

настоятель 

Свято-

Троїцького 

храму 

25.  Свято- Українська  Біловодсь Єпархіналь Книги Культурно- 70 Цілий рік Ні   
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Михайлівс

ька 

парафія 

православна 

церква 

Свято – 

Михайлівсь

кого храму 

кий район  

с 

Данилівка 

на духовного 

змісту, ікони 

та інші 

предмети 

культового 

призначення 

пізнавальни

й 

26.  Свято-

Покровськ

а парафія 

 

 

Українська 

православна 

церква 

Свято – 

покровськог

о храму 

  

Біловодсь

кий район 

с 

Городище 

Єпархіальна Книги 

духовного 

змісту, ікони 

та інші 

предмети 

культового 

призначення 

Культурно-

пізнавальни

й 

60 Цілий рік Ні   

27.  Свято-

Успенська 

парафія 

Українська 

православна 

церква  

Свято – 

Успенськог

о храму 

 Біловодсь

кий район 

с 

Литвинівк

а 

Єпархіальна Книги 

духовного 

змісту, ікони 

та інші 

предмети 

культового 

призначення 

Культурно-

пізнавальни

й 

50 Цілий рік Ні   

28.  Свято-

Різдво-

Богородіч

на 

парафія 

Українська 

православна 

церква 

Свято – 

Різдво – 

Богородічн

ого храму 

 Біловодсь

кий район 

с 

Бараників

ка  

Єпархіальна Книги 

духовного 

змісту, ікони 

та інші 

предмети 

культового 

призначення 

Культурно-

пізнавальни

й 

50 Цілий рік Ні   

29.  Свято-

Вознесенс

ька 

парафія 

Українська 

православна 

церква 

Свяпо-

Вознисенсь

кого храму 

 Біловодсь

кий район 

с 

Зеликівка 

Єпархіальна Книги 

духовного 

змісту, ікони 

та інші 

предмети 

культового 

призначення 

Культурно- 

призначаль

ний 

70 Цілий рік Ні   

30.  Приход 

взыскания 

погибших 

- - сел. 

Лісова 

Дача, вул. 

Піонерськ

а, 1 

        

31.  Свято-

Христоро

ждественс

кий Храм 

- - м. 

Сєвєродон

ецьк       

пл. 
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Соборна, 

1 

32.  Церковь 

Умиления 

- - м. 

Сєвєродон

ецьк . вул. 

Енергетик

ів, 35 

        

33.  

Релігійна 

організаці

я «Парафія 

Свято-

Тихонівсь

кий Храм»  

 

Релігійна 

організація 

«Парафія 

Свято-

Тихонівськ

ий Храм»  

 

24188965 

Луганська 

обл., 

Білокура-

кинський 

район., 

смт.Білок

уракине, 

вул.. 

Коцюбинс

ького 163 

        

34.  Релігійна 

організаці

я «Свято – 

Пантелей 

монівська 

парафія 

села 

Шапарівка 

Сєвєродо 

нецької 

єпархії» 

Релігійна 

організація 

«Свято – 

Пантелеймо

нівська 

парафія 

села 

Шапарівка 

Сєвєродоне

цької 

єпархії» 

24199360 

Луганська 

обл., 

Білокураки

нський 

район., 

с.Шапарів 

ка 

       Сєвєродоне

цько-

Старобіль 

ська 

Єпархія, 

настоятель 

Свято-

Троїцького 

храму 

35.  

Релігійна 

організа 

ція 

«Святого 

Пророку 

Іллі» 

Релігійна 

організація 

«Святого 

Пророку 

Іллі» 

- 

Луганська 

обл., 

Білокура- 

кинський 

район., 

с.Цілуйко

ве 

 

        

36.  Храм 

"СВЯТИТ

ЕЛЯ 

ФЕОДОСІ

Я 

ЧЕРНІГІВ

СЬКОГО" 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"СВЯТИТЕ

ЛЯ 

ФЕОДОСІЯ 

ЧЕРНІГІВС

ЬКОГО" 

35968080 92941, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

село 

Михайлів

ка, вул. 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   ФЕДОРЧЕН

КО 

ОЛЕКСІЙ 

МИКОЛАЙ

ОВИЧ – 

керівник 

Телефон 1: 

38095058091

6 
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"СВЯТИТЕ

ЛЯ 

ФЕОДОСІЯ 

ЧЕРНІГІВС

ЬКОГО") 

Шевченко

, будинок 

1 

Телефон 2: 

38064523500

9 

37.  СВЯТО-

ІЛЛІНСЬК

ИЙ 

ЧОЛОВІЧ

ИЙ 

МОНАСТ

ИР  

СВЯТО-

ІЛЛІНСЬК

ИЙ 

ЧОЛОВІЧИ

Й 

МОНАСТИ

Р 

СЄВЕРОДО

НЕЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

(СВЯТО-

ІЛЛІНСЬК

ИЙ 

ЧОЛОВІЧИ

Й 

МОНАСТИ

Р) 

34219348 92934, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

село 

Варварів 

ка, вул. 

Соборна,б

удинок 9 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   ІЄРОМОНА

Х ІОАСАФ 

ШТАНЬКО 

МАКСИМ 

ВІКТОРОВ

ИЧ – 

керівник 

Телефон 1: 

0955769250 

38.  СВЯТО-

ПЕТРО-

ПАВЛІВС

ЬКИЙ 

ХРАМ 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"СВЯТО-

ПЕТРО-

ПАВЛІВСЬ

КА 

ПАРАФІЯ 

СЄВЄРОД

ОНЕЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ" 

35585532 92911, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

село 

Макіївка, 

вул. 

Клубна, 

будинок 9 

А 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   ЮР'ЄВ 

ІВАН 

ІВАНОВИЧ 

– керівник 

Телефон 1: 

38064537692

6 

39.  СВЯТО РЕЛІГІЙНА 26070920 92917,  Послуги Релігійна  Цілий рік   ЮР'ЄВ 

ІВАН 
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ОЛЕКСА

НДРА-

НЕВСЬКО

ГО ХРАМ 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"СВЯТО- 

ОЛЕКСАН

ДРА 

НЕВСЬКОГ

О 

ПАРАФІЯ 

СЄВЄРОД

ОНЕЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ" 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

село 

Невське, 

вул. 

Перемоги, 

будинок 

10 

релігіозного 

закладу 

ІВАНОВИЧ 

– керівник 

Телефон 1: 

38064549552

4 

40.  СВЯТО-

СЕРГІЇВС

ЬКИЙ 

ХРАМ 

СВ. 

СЕРГІЇВСЬ

КИЙ ХРАМ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

25062404 92900, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

місто 

Кремінна, 

вул. 

Декабрист

ів, б.1 А 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік 1  ДУШЕНКО 

АНДРІЙ 

ОЛЕКСАНД

РОВИЧ - 

керівник; 

Телефон 1: 

38064542158

0 

41.  "ПАРАФІ

Я СВЯТО-

ТРОЇЦЬК

ИЙ 

ХРАМ" 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"ПАРАФІЯ 

СВЯТО-

ТРОЇЦЬКИ

Й ХРАМ" 

23483627 92900, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

місто 

Кремінна,  

вул. 

Центральн

а, буд. 84 

А 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   ПОПОВ 

ВОЛОДИМ

ИР 

ПЕТРОВИЧ 

- керівник з 

05.09.1997 

Телефон 1: 

0957826256 

42.  "СВЯТО- 

ВОЗНЕСЕ

НСЬКА 

ПАРАФІЯ

" 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"СВЯТО- 

ВОЗНЕСЕН

СЬКА 

ПАРАФІЯ" 

32974059 92913, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

сел. Крас 

норіченсь

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   СУШНЯК 

ЗЕНОВІЙ 

НЕСТЕРОВ

ИЧ 

Телефон 1: 

38064549318

1 
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СМТ 

КРАСНОРІ

ЧЕНСЬКЕ" 

ке, пл.  

Соборна, 

буд. 1 

43.  "СВЯТОП

РЕОБРАЖ

ЕНСЬКА 

ПАРАФІЯ 

УКРАЇНС

ЬКОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"СВЯТОПР

ЕОБРАЖЕ

НСЬКА 

ПАРАФІЯ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

КИЇВСЬКО

ГО 

ПАТРІАРХ

АТУ 

МІСТА 

КРЕМІННО

Ї 

ЛУГАНСЬ

КОЇ 

ОБЛАСТІ" 

36074035 92900, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

місто 

Кремінна, 

пров. 

Костянти 

на 

запорожця

, будинок 

19, 

квартира 1 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   КУВІЧИНС

ЬКИЙ 

АНАТОЛІЙ 

ІЛЛІЧ – 

керівник,  

Телефон 1: 

0507725032 

Телефон 2: 

0645423995 

44.  "ПАРАФІ

Я РІЗДВА 

ПРЕСВЯТ

ОЇ 

БОГОРОД

ИЦІ" 

МІСТА 

КРЕМІНН

А" 

РЕЛІГІЙНА 

ОРГАНІЗА

ЦІЯ 

"ПАРАФІЯ 

РІЗДВА 

ПРЕСВЯТО

Ї 

БОГОРОДИ

ЦІ" МІСТА 

КРЕМІННА

" 

(ПАРАФІЯ 

РІЗДВА 

ПРЕСВЯТО

Ї 

БОГОРОДИ

ЦІ) 

36074119 92900, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

місто 

Кремінна, 

вул. 

Куйбише 

ва 

Лиманськ

абудинок 

51 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік   РЕПЕЦЬКИ

Й СЕРГІЙ 

СЕРГІЙОВИ

Ч - керівник 

з 14.03.2013 

(Обмеження 

згідно 

статуту); 

Телефон 1: 

0505771256 

Телефон 2: 

0645421817 

45.  СВЯТО-

СЕРГІЇВС

ЧОЛОВІЧИ

Й 

26577151 92900, 

Луганська 

 Послуги 

релігіозного 

Релігійна  Цілий рік   КРОХМАЛЬ 

КОСТЯНТИ

Н 
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ЬКИЙ 

МОНАСТ

ИР 

МОНАСТИ

Р НА 

ЧЕСТЬ 

ПРЕПОДО

БНОГО 

СЕРГІЯ 

ІГУМЕНА 

РАДОНЕЗЬ

КОГО 

ЛУГАНСЬ

КОЇ 

ЄПАРХІЇ 

УКРАЇНСЬ

КОЇ 

ПРАВОСЛ

АВНОЇ 

ЦЕРКВИ 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

місто 

Кремінна, 

вул. 

Декабрис 

тів буд. 

1А 

закладу МИКОЛАЙ

ОВИЧ - 

керівник з 

15.12.2014 

(Тимчасово 

виконуючий 

обов'язки); 

Телефон 1: 

38064542158

0 

Адреса 

електронної 

пошти: 

kremonastir

@yandex.ru 

46.  ХРАМ 

СВЯТОГО 

АРХІСТР

АТИГА 

МИХАЙЛ

А 

ХРАМ 

СВЯТОГО 

АРХІСТРА

ТИГА 

МИХАЙЛА 

 92903, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь- 

кий район, 

с. 

Новокрас

нянка, 

вул. 

Централь 

на 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік    

47.  ХРАМ 

ПОКРОВ

А 

ПРЕСВЯТ

ОЇ 

БОГОРОД

ИЦІ 

ХРАМ 

ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТО

Ї 

БОГОРОДИ

ЦІ 

 Луганська 

обл., 

Кремінсь-

кий район, 

с. 

Новоастра

хань 

 Послуги 

релігіозного 

закладу 

Релігійна  Цілий рік    

48.  «Парафія 

Свято-

Троїцька»  

Українськ

ої 

православ

ної церкви 

Українська 

православна 

церква 

26262418 92524 

Міловсь-

кий р-н,  

с. Півнівка, 

вул.Шкіль 

на, буд.12 

«Б» 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 100 осіб Цілий рік ні   

49.  «Парафія 

Свято-

Українська 

православна 

24852819 92500, 

Міловсь-

Організацій

но-правова 

Ікони та інші 

предмети 

Культурно-

пізнаваль 

До  500 осіб Цілий рік ні   
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Благовіще

нська»  

Українськ

ої 

православ

ної церкви 

церква кий р-н, 

смт. 

Мілове, 

вул.Шкіль

на, буд.7 

«А» 

форма –

релігійна 

організація 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

ний 

50.  «Парафія 

Свято-

Введенсь 

ка»  

Українськ

ої 

православ

ної церкви 

Українська 

православна 

церква 

20153198 92520, 

Міловсь 

кий р-н, с. 

Морозівка

вул..Цент

ральна, 

буд.32 

«А» 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 200 осіб Цілий рік ні   

51.  «Парафія 

на честь 

Великому

ченика і 

Цілителя 

Пантелейм

она”  

Українська 

православна 

церква 

35905889 92520, 

Міловсь 

кий р-н,. 

с.Морозів

ка, 

вул..Цент

ральна, 

буд.49«А» 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 200 осіб Цілий рік ні   

52.  «Парафія 

Святителя

Миколая»

с.Микільсь

ке, 

Міловсько

го району 

Українська 

православна 

церква 

26577085 92510, 

Міловсь 

кий р-н, с. 

Микільсь 

ке, 

провулок 

Шкільний, 

буд.24 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 100 осіб Цілий рік ні   

53.  Свято – 

Петро-

Павлівсь 

кий храм 

Українська 

православна 

церква 

 92505, 

Міловсь 

кий р-н, с. 

Велико 

цьк 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового 

призначення,  

Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 100 осіб Цілий рік ні   

54.  Храм 

преподобн

ого 

Серафима 

Саровсько

го 

Українська 

православна 

церква 

 92523, 

Міловсь 

кий р-н, 

с.Зориків 

ка 

Організацій

но-правова 

форма –

релігійна 

організація 

Ікони та інші 

предмети 

культового  

призначення 

.Пам’ятка 

архітектури 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

До 100 осіб Цілий рік ні   

55.  Храм 

Спаса 

Українська 

православна 

 92540, 

Міловсь 

Організацій

но-правова 

Ікони та інші 

предмети 

Культурно-

пізнаваль 

До 100 осіб Цілий рік ні   
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Нерукотво

рного 

церква кий р-н, 

с.Новострі

льцівка 

форма –

релігійна 

організація 

культового 

призначення  

Пам’ятка 

архітектури 

ний 

56.  Приход  на 

честь 

Ікони 

Божої 

Матері 

«Ахтирсь 

ка» (МЗ)  

 

 

УПЦ  

26447603 с. 

Новоохти

рка, вул. 

Централь 

на, 4 А 

колективна Прихожани 

мають змогу 

побачити 

ікону Божої 

Матері 

«Ахтирської

» 

Релігійний 50 прихожан Цілий рік ні - - 

57.  « Парафія 

на честь 

Святого 

Олександ 

ра 

Невського

» (МЗ) 

УПЦ МП 36836984 с.Штормо

ве, вул.. 

Шкільна, 

2 

приватна Знаходиться 

у стадії 

замороженог

о будування 

Релігійний Знаходиться у 

стадії 

замороженого 

будування 

 

- 

ні - - 

58.  Українсь 

ка 

православ

на церква 

Різдва 

Пресвятої 

Богородиц

і(МЗ) 

УПЦ МП 24850720 с.Перемо

жне, 

Центральн

а, 24 а 

приватна Церква має 

ікони 

двунодеся 

тих свят: 

ікона 

Господа, 

ікона Входу 

Господнього 

до 

Єрусалиму 

та Пресвятої 

Трійці. Крім 

того, ікони 

Божої Матері 

та особо 

чтимих  

святих. 

Релігійний 30 прихожан Цілий рік ні - - 

59.  Свято 

Архангело

-

Михайлов

ський 

храм (МЗ) 

Приходська 

рада 

- с.Кримсь 

ке, 

Центрпаль

на, 10 

колективна На даний час 

храм 

переживає 

скрутні часи. 

У зв’язку з 

проведенням 

АТО 

документація 

та всі 

Релігійний 20 прихожан Цілий рік ні - - 
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цінності 

храму 

вивезені до 

Славяносерб

ська. Але 

силами 

місцевих 

жителів та 

військових 

капеланів 

храм діє. 

Військові 

капелани 

проводять 

служби по 

релігійним 

святам, 

населення 

приносить 

вишиті 

рушники, 

ікони. 

60.  Парафія на 

честь 

Святих 

першовер 

ховних 

Апостолів  

Петра та 

Павла  

Луганська 

регіональна 

церковна 

община 

«Свято 

петровськи

й храм» 

25062060 с. 

Денежни 

кове, вул. 

Шкільна, 

11 а 

колективна В храмі 

знаходиться 

ікона 

«Неупіваєма 

чаша» 

Релігійний  10 прихожан Цілий рік ні - -  

61.  Кафедраль

ний храм 

Святого 

Великому

ченика і 

цілителя 

Пантелейм

она  

 

Іщенко 

М.О. 

39138489 с. 

Дмитрівка

, вул. 

Нова, 2   

Приватна Храм 

славиться 

янтарним 

іконостасом 

Релігійний 30 прихожан Цілий рік ні - - 

62.  Храм  

Святого 

Миколая 

УПЦ МП 25363689 с. 

Райгород 

ка, вул. 

Кравцова, 

25 

комунальна Невелика 

будівля, 

дуже 

шановна 

місцевими 

Релігійний 80 прихожан На весні ні - - 
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прихожанам

и. 

63.  Храм 

Святого 

Миколая 

УПЦ МП  с. 

Вовкодає 

ве, вул. 

Мостова  

колективна Засновано у 

1780 році. На 

даний час 

зруйнований. 

Не 

експлуатуєть

ся приблизно 

70 років.  

Релігійний Зруйнована  ні - - 

64.  Українськ

а 

православ

на церква 

патріарха 

Святого 

Духа 

УПЦ МП 05481856 с. 

Бахмутів 

ка  

колективна Церква була 

зведена у 

1795 році.  В 

ній 

знаходяться 

дуже 

старинні 

ікони 

(вдалось 

зберегти 

ікони того 

часу). За цей 

період 

церква 

пережила 

багато лихих 

часів 

(зазнавала 

руйнувань, 

горіла). Але 

ікони 

вдавалась 

виносити, 

тому на 

даний час 

вони 

збережені.  

Релігійний 50 прихожан Цілий рік  ні - - 

65.  Церква 

Артистраї 

га 

Михайла  

Донецьке 

Екзархаль 

не 

Управління 

Української 

Греко-

Католицько

Документи 

в стадії 

розробки 

с. Побєда, 

МТФ № 2 

колективна Було 

возведено 

пам’яті 

трагічних 

подій в с. 

Побєда у 

2014  під час 

Релігійний 10 прихожан На весні, 

восени  

ні - - 
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ї Церкви обстрілу 

Російськими 

військами. 

66.  Свято-

Покровськ

ий Храм 

Трьохізбен 

ська 

громада 

39806685 с. 

Троьхізбе

нка, вул. 

Низовка, 

28 

Комунальна  Збудовано у 

1897 році за 

часів 

правління 

останньої 

династії 

Романових.   

Релігійний 20 прихожан Цілий рік ні - - 

67.  Свято - 

Успенськи

й храм 

Українська 

православна 

церква 

Луганської 

єпархії 

 

34846655 с.Олексіїв

ка, вул. 

Сонячна 

(Калініна)

, 26 а 

Приватна Невелика 

будівля, 

дуже 

шановна 

місцевими 

прихожанам

и. 

Релігійний 20 прихожан Цілий рік ні - - 

68.  Святоуспе

нська 

церква 

Святоуспен

ська 

парафія 

Луганської 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви  

 

24852009 с. 

Гречишкі

не, 

вул.Істрол

іна, 55 

колективна Збудовано у 

1853 році. 

Спочатку це 

був 

молитвенний 

дім. У 1871 

по проекту 

Данилова 

перебудован

о на церков. 

В церкві 

знаходиться 

Ікона 

Святоуспен 

ської Божої 

Матері. 

Релігійний 20 прихожан Цілий рік ні 

 

 

- - 

69.  Храм  

Різдва 

Пресвятої 

Богородиц

і 

 

УПЦ 23256927 с. 

Смоляни 

нове, вул.. 

Пещана, 

68Б 

колективна Храм має 

розписний 

наливний 

іконостас  

Релігійний 

 

20 прихожан Навесні, 

влітку 

ні - - 

70.  Домовий 

Храм ім. 

Серафіма 

Саровсько

го 

УПЦ 23256927 с. 

Смоляни 

нове, 

вул..Пеща

на, 68А 

колективна Храм має  

різний 

дерев’яний  

іконостас 

Релігійний  20 прихожан Восени, 

взимку 

ні - - 
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71.  Свято 

Архангело 

– 

Михайлів 

ський 

прихід 

УПЦ 21846511 смт. 

Новоай 

дар, вул. 

Незалеж 

ності 48  

колективна Збудовано в 

середині 19 

ст. Під час 

Великої 

вітчизняної 

війни церква 

піддалась 

руйнуванням

. В 1947 р. 

силами 

прихожан 

церкву 

вдалось 

відновити.  В 

2001 була 

проведена 

остання 

реконструкці

я. 

Релігійний 20 прихожан Цілий рік ні 

 

- - 

72.  Собор 

Святої 

Єкатерини 

Святоєкате 

ринська 

парафія 

 

21848273 м. Щастя, 

вул. 

Гагаріна, 

3а 

колективна В Соборі 

знаходиться 

ікона святої 

Катерини 

(для її 

створення 

були 

привезені 

частиці з 

Синаю) 

Релігійний 30 прихожан Цілий рік ні - - 

73.  Храм 

Успіння 

Божої 

матері 

Пам’ятка 

національ

ного 

значення  

Осинівська 

сільська 

рада 

 с. 

Осинове 

Новопсь 

ковського  

району 

комунальна Храм 

Успіння 

Божої матері 

в 1802 р, 

який 

належить до 

архітектурни

х пам’яток 

України(коза

цьке бароко) 

 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

40 чол. Цілий рік Так  

 

74.  Храм на 

честь 

ікони 

Божої 

Парафія на 

честь ікони 

Божої 

Матері 

34403897 Луганська 

область 

Попаснян

ський 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігійний 700 осіб цілий рік так Огляд 

діючого 

храму, 

джерело, 

_ 
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Матері 

«Призри 

на 

смирення» 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви 

район, 

сел. 

Мирна 

Долина 

(за 

межами 

населеног

о пункту) 

релігії та 

християнськ

их традицій 

купель 

75.  Свято-

покровськ

ий храм 

Свято-

покровська 

парафія смт 

Мирна 

Долина 

Луганської 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви 

33870839 Луганська 

область 

Попаснян

ський 

район, 

сел. 

Мирна 

Долина, 

вул. 

Совхозна, 

48 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 200 цілий рік - - 

- 

76.  Церква 

«Спорите 

льниця 

хлібів»  

«Споритель

ниця 

хлібів» 

Парафія 

Луганської 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви 

24847557 Луганська 

область 

Попаснян

ський 

район, 

сел. 

Малоря 

занцеве, 

вул. 

Центральн

а, 

183 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 400 осіб цілий рік 

_ _ _ 

77.  Свято-

Миколаївс

ький храм 

Свято-

Миколаївсь

кий приход 

м. Попасна 

Української 

православн

ої церкви 

23484182 Луганска 

обл., м. 

Попасна, 

вул. 

Першотра

внева, 

буд. 43 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 700 цілий рік 

_ _ _ 

78.  Храм на 

честь 

трьох 

вселенськ

их 

святителів 

Парафія  

трьох 

вселенських 

святителів 

Василя 

Великого, 

36954104 Луганска 

обл., м. 

Попасна,  

вул. 

Кошово 

го, 2 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

релігійний 200 цілий рік 

_ _ _ 
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Василя 

Великого, 

Григорія 

Богослова 

і Іоанна 

Златоуста 

Григорія 

Богослова і 

Іоанна 

Златоуста 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви  

их традицій 

79.  Храм на 

честь 

святих 

Костянтин

а і Єлени  

Парафія на 

честь 

святих 

Костянтина 

і Єлени 

Української 

православн

ої церкви 

 

36954303 Луганска 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

Білогорів 

ська 

селищна 

рада,. с. 

Золотарів

ка, вул.. 

Лісова, 36 

А 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 100 цілий рік 

- - - 

80.  Храм на 

честь 

святителя 

Спиридон

а 

Трифунсь 

кого 

 

Парафія на 

честь 

святителя 

Спиридона 

Трифунсько

го с. 

Шипілівка 

Української 

православн

ої церкви 

37928798 Луганска 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

Білогорів 

ська  

селищна 

рада,. с. 

Шипилів 

ка, пр. 

Шкільний, 

1А 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 100 цілий рік 

- - - 

81.  Храм на 

честь 

ікони 

Божої 

Матері 

«Нєопалі 

мая 

купіна» 

Парафія на 

честь  ікони 

Божої 

Матері 

«Нєопалі 

мая купіна» 

35706737 Луганска 

обл., 

Попаснян

ський 

район, смт 

Білогорів 

ка, вул. 

Бардунова

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 100 цілий рік 

- - - 



25 

 
, 3 

82.  Свято-

Нікольс 

кий храм 

«Парафія 

святителя 

Миколая»  

Української  

православ 

ної церкви 

 

23257902 Луганска 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

Врубівсь 

ка 

селищна 

рада, с-ще 

Миколаїв 

ка пл. 

Револю-

ції,1 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 180 цілий рік 

_ _ _ 

83.  Свято-

Успенсь 

кий храм 

Свято-

успенська 

парафія  

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії  

Української 

православн

ої церкви 

33170768 Луганська 

область, 

м. Гірське 

вул. 

Соборна, 

10 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнсь 

ких традицій 

релігійний 900 цілий рік 

- - - 

84.  Церква  

Святого 

праведно 

го Іоана 

Братство на 

честь 

Святого 

праведного 

Іоана 

Кронштадсь

кого 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії  

Української 

православн

ої церкви 

35706904 Луганска 

обл., 

Попаснян

ський 

район,смт 

Комишува

ха, вул. 8 

Марта, 

буд. 1 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 120 цілий рік 

_ _ _ 

85.  Свято-

Миколаїв 

ський 

храм 

Свято-

миколаївськ

а парафія 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії 

Української 

православн

 Луганська 

обл., м. 

Золоте 

вул. 

Базарна,17 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 200 Цілий рік 

- - - 
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ої церкви 

86.  Храм на 

честь 

Святого 

Воскресін

ня 

Христова 

Парафія на 

честь 

Святого 

Воскресіння 

Христова  

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії 

Української 

православн

ої церкви 

 Луганська 

обл., м. 

Золоте 

вул. 

Гагаріна,1 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 200 Цілий рік 

- - - 

87.  Храм на 

честь 

Святого 

Апостола 

Андрія 

Первозва 

ного 

Парафія 

Святого 

Апостола 

Андрія 

Первозвано

го Сєвєрдо-

нецької 

єпархії  

Української 

православ 

ної церкви 

храм  (в 

стадії будів-

ництва) 

 Луганська 

обл., м. 

Золоте 

вул. 

Луначарсь

кого 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 50 Цілий рік - - - 

88.  Свято-

Георгіївсь

ка церква 

Свято-

георгіївська 

парафія сел. 

Вовчоярівка 

Луганської 

єпархії  

Української 

православн

ої церкви 

34502099 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

сел.. 

Вовчоярів

ка, вул. С. 

Мамонтов

а, 6 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 150 Цілий рік - - - 

89.  Церква 

Петра і 

Павла 

Свято-

Петропавлі

вська 

парафія 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії 

Української 

35530129 Луганська 

область, 

сел. 

Нижнє 

вул. 

Слободсь 

ка, 14 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 40  Цілий рік _ _ _ 
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православн

ої церкви 

храм  

90.  Свято-

Миколаїв 

ський 

храм  

 

Свято-

Миколаївсь

ка парафія 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії  

Української 

православн

ої церкви 

26522457 Луганська 

область,  

смт 

Тошківка 

вул. 

Миру, 

буд.№3,  

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 100 цілий рік - - - 

91.  Свято-

Троїцкий 

храм 

Свято-

Троїцька 

парафія 

Сєвєрдоне 

цької 

єпархії  

Української 

православн

ої церкви 

25059785 Луганська 

область, 

Попаснян

ський 

район, 

сел. 

Троїцьке 

вул. 
Оборон 

на, 1А 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії та 

християнськ

их традицій 

релігійний 100 цілий рік - - - 

92.  Церков 

євангельсь

ких 

християн -

баптистів 

Релігійна 

громада 

євангельськ

их християн 

-баптистів 

24052616 

 

Луганска 

обл., м. 

Попасна, 

вул. 

Щербаков

а, 1-в 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії  

релігійний 100 цілий рік _ _ _ 

93.  Зал 

Царства 

Свідків 

Єгови 

Релігійна 

громада 

свідків 

Ієгови м. 

Попасна 

 Луганска 

обл.,  

м.Попасна

вул.Красн

их 

Партизан 

приватна Огляд храму, 

просвіта в 

області 

культури, 

релігії 

релігійний 100 цілий рік _ _ _ 

94.  Церква 

євангельсь

ких 

християн -

баптистів 

Релігійна 

громада 

євангельськ

их християн 

-баптистів 

25939534 Луганска 

обл.,  

м.Попасна 
вул. 

Соснова, 7 

 

приватна Просвіта в 

області 

культури, 

релігії 

релігійний 50 цілий рік - - - 

95.  Церква Релігійна  Луганська приватна Просвіта в релігійний 100 цілий рік _ _ _ 
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євангельсь

ких 

християн -

баптистів 

громада 

євангельськ

их християн 

-баптистів 

область,  

м. Гірське 

вул. 

Михайла 

Грушевсь

кого, 1 

області 

культури, 

релігії 

96.  Церква 

євангельсь

ких 

християн -

баптистів 

Релігійна 

громада 

євангельськ

их християн 

-баптистів 

 Луганська 

область  

Попаснян

ський 

район 

м. Гірське 

вул. 

Первомай

ська,6 

приватна Просвіта в 

області 

культури, 

релігії 

релігійний 50 цілий рік 

_ _ _ 

97.  Церква 

євангельсь

ких 

християн -

баптистів 

Релігійна 

організація 

«Християнс

ька місія 

«Світло на 

сході» 

об’єднаної 

церкви 

християн 

віри 

євангельськ

ої» 

38817984 Луганська 

область  

Попаснян

ський 

район,  

смт 

Тошківка, 

вул. 

Весняна, 4  

приватна Просвіта в 

області 

культури, 

релігії 

релігійний 50 цілий рік 

- - - 

98.  Релігійна 

організаці

я 

Християнс

ька Церква 

«Слово 

життя» 

Релігійна 

громада 

«Християнс

ька Церква 

«Слово 

життя» 

 Попаснян

ський 

район, м. 

Золоте кв. 

Сонячний,

8а 

приватна Просвіта в 

області 

культури, 

релігії 

релігійний 50 Цілий рік ні - - 

99.  Свято-

Успенсь 

кий прихід 

Сєвєродо 

нецької- 

Старобіль 

ської 

єпархії 

УПЦ  

(пам’ятник 

- - 92600, м. 

Сватове, 

пл. Волі, 1 

- церква - - - - - - 
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архітекту 

ри) 

100.  Храм 

Ікони 

божої 

матері 

"Спорите 

льниця 

хлібів" 

Сєвєродо 

нецької- 

Старобіль 

ської 

єпархії 

- - 92600, м. 

Сватове, 

вул. 

Весела 

- церква - - - - - - 

101.  Церква 

Іоана 

Предтечі 

Сєвєродо 

нецької- 

Старобіль 

ської 

єпархії 

УПЦ 

- - с. 

Мілуватка 

 

- церква - - - - - - 

102.  Свято-

Преображе

нський 

храм 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії 

УПЦ 

- - с. Преобра 

женне 

 вул. 

Шевченка,

5Г 

 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

103.  Св. 

Рівноапост

ольних 

Кирила та 

Мефодія 

прихід 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії  

- - с. 

Райгород 

ка 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 
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УПЦ 

104.  Церква Св. 

Великому

ченика 

Георгія 

Победонос

ця 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії 

УПЦ 

- - с. 

Свистунів

ка 

вул. 

Весела, 14                                                                                                                                                                                                           

- церква - - - - - - 

105.  Храм 

Святого 

Олександ 

ра 

Невського 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії  

УПЦ 

- - смт. Н-

Дуванка, 

вул. 

Каштанов

а, 133 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

106.  Храм 

Блаженної 

Матрони 

Московськ

ої 

- - смт. Н-

Дуванка, 

вул. 

Покровсь 

ка, 1 

- церква - - - - - - 

107.  Свято-

Миколаївс

ька церква 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії  

УПЦ 

- - с. 

Куземівка 

 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

108.  Свято-

Троїцька 

церква 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

- - с. Містки - церква - - - - - - 
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ської  

єпархії  

УПЦ 

109.  Українсь 

ка 

православ

на церква 

Святих 

мучеників 

страстотер

пців царя 

Миколая 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії  

УПЦ 

- - с. 

Петрівка, 

 вул. 

Фруктова, 

6/2,  

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

110.  Свято-

Успенська 

церква  

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії 

УПЦ 

- - с. Хомівка 

вул. 

Садова, 

42/1 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

111.  Свято-

Духівськ 

ий прихід 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії   

УПЦ 

- - м. 

Сватове, 

 пров. 

Вишневий

, 9, 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

112.  Свято-

Петро-

Павловсь 

кий прихід 

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

- - с. 

Новоселів

ка 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 
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єпархії  

УПЦ 

113.  Свято-

Миколаїв 

ський 

храм 

- - с. 

Кармазині

вка 

- церква - - - - - - 

114.  Свято-

Покровсь 

ка парафія 

Харківсь 

ко-

Полтавсь 

кої єпархії 

Українсь 

кої 

Автокефа 

льної 

православ

ної церкви 

- - м. 

Сватове,  

майдан 

Злагоди, 

42 

 

- церква - - - - - - 

115.  Релігійна 

громада 

Євангель 

ських 

християн-

баптистів 

- - м. 

Сватове,  

вул. 

Роз’їздна, 

35 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

116.  Релігійна 

громада 

Євангель 

ських 

християн-

баптистів 

- - с. Рудівка 

вул. 

Калинова 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

117.  Християни 

церкви 

Адвентист

ів Сьомого 

дня 

- - м. 

Сватове, 

вул. 

Садова, 

105/а 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

118.  Християн 

ська 

церква 

Повного 

Євангелія  

«Слово 

життя» 

- - м.Сватове, 

вул. 

Набережн

а, 74 

- молитовний 

будинок 

- - - - - - 

119.  Парафія - - с. - молитовний - - - - - - 
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Іоанна 

Богослова  

Сєвєродо 

нецької-

Старобіль 

ської  

єпархії 

УПЦ 

Гончарівк

а 

 

будинок 

120.  Парафія на 

честь 

Архістра 

тига  

Михаїла 

- - с. Рудівка, 

пл. 

Перемоги, 

32 

- часовня - - - - - - 

121.  Покрова 

божої 

Матері 

- - с. 

Коломий 

чиха 

- храм - - - - - - 

122.  Свідки 

Ієгови  

- - м. 

Сватове, 

вул.. 

Садова, 

142-144 

 

- оренда 

житлового 

приміщення 

- - - - - - 

123.  Парафія на 

честь 

апостолів 

Петра і 

Павла 

- - Сватівсь 

кий район 

с. 

Маньківка 

- каплиця - - - - - - 

124.  Свято – 

Миколаїв 

ський 

кафедраль

ний собор 

 

Володимир 

Соловей 

 м. 

Старобіль

ськ, вул. 

Світлично

го ,11 

 Після смерті 

імператора 

Миколи I  

Священний 

Синод у тому 

ж 1858 році  

прийняв 

рішення в 

якому 

говориться: 

"В пам'ять 

усопшего в 

бозє 

почившего 

Государя 

Миколи I  

побудувати в 

  Протягом 

року 
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місті 

Старобіль 

ську 

Харьківської 

епархії 

камінний 

храм з ім'ям 

Миколаївсь 

кий. 

Миколаївсь 

ка церква. 

Архітектурне 

оформлення 

виконати в 

стилі бароко, 

вважаючи 

найвищим 

досягненням 

будівельної 

майстерності 

і високої 

культури 

давнини" 

125.  Жіночий 

монастир 

«Всіх 

скорбот 

них 

радість» 

 

Наставниця 

– ігуменя 

Катерина 

Беспалова  

   Жіночий 

монастир 

виник на 

основі 

притулку для 

дівчат-сиріт, 

в 1849 р.  У 

1862 р. 

притулок був 

перетворе 

ний в жіночу 

громаду на 

честь ікони 

Божої Матері 

"Всіх 

скорботних 

Радість". У 

1870 р. 

споруджено 

зимовий 

храм на 

  Протягом 

року  
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честь Святої 

Живоначальн

ої Трійці. У 

1886 р. 

громада 

зведена в 

ступінь 

монастиря. У 

1992 р. 

храми були 

повернені 

православної 

церкви, а в 

1993 р. знову 

почав діяти 

монастир. 

Головна 

святиня - 

чудотворна 

ікона Божої 

Матері "Всіх 

скорботних 

Радість".  

 

126.  Релігійна 

організаці

я «Парафія 

Свято-

Троїцька» 

Сєвєродоне

цька 

єпархія 

Українська 

Православн

а церква 

Московськи

й 

патріархат 

21758563 смт. 

Троїцьке, 

вул. 

Паркова, 4 

приватна церква екскурсія 200 осіб Цілий рік ні   

127.  Свято-

Троїцька 

парафія  

Сєвєродо 

нецкої 

єпархії 

Українсь 

кої 

православ

ної церкви 

Сєвєродоне

цька 

єпархія 

Українська 

Православ 

на церква 

Московсь 

кий 

патріархат 

26271506 с. 

Покровсь 

ке, вул. 

Слобожа 

нська 

приватна храм екскурсія 25 Цілий рік Ні   

128.  Релігійна Сєвєродоне 26271958 с. приватна церква екскурсія 25 Цілий рік ні   
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органі 

зація 

«Парафія 

Свято – 

Миколаїв 

ська» 

цька 

єпархія 

Українська 

Православ 

на церква 

Москов 

ський 

патріархат 

Тарасівка, 

вул. 

Центральн

а, 5 

129.  Храм 

Успіння 

Присвятої 

Богороди 

ці 

Марківсь 

кий Храм 

Успіння 

Присвятої 

Богородиці 

--- смт 

Марківка, 

Марківсь 

кого 

району 

УПЦ --- --- --- --- --- ---  

130.  Храм 

Свято-

Вознесень

кий 

Просянсь 

кий Свято-

Вознесень 

кий Храм 

--- с. Просяне 

Марківсь 

кого 

району 

УПЦ --- --- --- --- --- ---  

131.  Храм 

Миколи 

Чудотвор 

ця 

Курячівсь 

кий Храм 

Миколи 

Чудотворця 

--- с. 

Курячівка, 

Марківсь 

кого  

району 

УПЦ --- --- --- --- --- ---  

132.  Храм 

Покрови 

Присвятої 

Богороди 

ці 

Кабичівськ

ий Храм 

Покрови 

Присвятої 

Богородиці 

--- с. 

Кабичівка, 

Марківсь 

кого 

району 

УПЦ --- --- --- --- --- ---  

133.  Храм 

Кирила і 

Мефодія 

Тишківсь 

кий Храм 

Кирила і 

Мефодія 

--- с. 

Тишківка 

Марківсь 

кого 

району 

УПЦ Пам’ятка 

культури 

українського 

зодчества 

--- --- --- --- ---  

134.  Собор 

Присвятої 

Богороди 

ці 

 

 

Височінівсь

кий Собор 

Присвятої 

Богородиці 

--- с. 

Височинів

ка 

Марківсь 

кого 

району 

УПЦ --- --- --- --- --- ---  

135.  Свято-

Різдва 

Пресвятої 

Богороди 

ці жіночій 

монастир 

  с.Красний 

Деркул 

Станично 

–

Лугансько

го району  

  Релігійний          
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136.  Свято-

Миколаїв 

ська УПЦ  

  смт. 

Станиця-

Лугансь 

ка, вул 

Лінія,15 а 

  Релігійний      

137.  Свято-

Покровсь 

кий храм  

  смт.Стани

ц я-

Луганська

вул. 

Деповсь 

ка, 1 

  Релігійний      

138.  УПЦ 

Петра і 

Павла 

  смт. 

Петропав 

лівка, , пл 

Петропав 

лівська, 17 

  Релігійний      

139.  Свято-

Варваріїн 

ський 

храм 

УПЦ(Вели

комучени 

ці 

Варвари) 

  с-ще 

Широкий  

  Релігійний      

140.  УПЦ 

Преподоб 

ного 

Андрія 

Критсько 

го  

  с.Плотина

вул. 

Первомай

ська  

  Релігійний      

141.  Свято-

Покрівсь 

кий прихід  

  с. 

Н.Вільхо 

ва, 

  Релігійний      

142.  Свято-

Серафимів

ська УПЦ 

(Преподоб

ного 

Серафіма 

Саровсько

го) 

  с-ще 

Вільхове  

  Релігійний      

143.  Свято-

Троїцька 

УПЦ  

  с.Гараси 

мівка  

  Релігійний      
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144.  Свято-

Вознесен 

ська УПЦ 

(рік 

будівниц 

тва 1897 

рік) 

  с. 

Камишне  

  Релігійний      

145.  Свято-

Петро-

Павлівська 

УПЦ 

(чоловічій 

монастир) 

  с. 

Чугинка,   

вул. 

Централь 

наНова, 

11 б 

  Релігійний      

146.  Храм 

Різдва 

Богородиц

і УПЦ  

  с.Тепле, 

вул.Миру, 

68 

  Релігійний      

147.  Свято-

Успенська 

УПЦ 

  с. 

В.Мінчен

ок  

  Релігійний      

148.  Іоано -

Богословс

ька УПЦ 

(рік 

будівницт

ва 1912 ) 

  с.Н.Тепле, 

вул..Цент

ральна, 

18,а  

  Релігійний      

149.  Свято-

Троїцький 

храм УПЦ 

(рік 

будівницт

ва 1814 

рік)  

  с. В 

.Чернігів 

ка 

  Релігійний      

150.  Архістратє

га Михаїла 

УПЦ (рік 

будівницт

ва 1771) 

  с. Ст. 

Айдар,вул

Кільцева, 

12  

  Релігійний      

151.  Свято-

Казанська 

УПЦ 

(Казансько

ї ікони ) 

  с.Сотенне, 

вул.Садо 

ва,115 

  Релігійний      
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152.  Свято-

Благовіще

нський 

храм УПЦ  

  с.Чугинка, 

(Кісєлєва 

балка) 

  Релігійний      

Музеї 
Всього 21 
1.  Комуналь

ний заклад 

«Лисичанс

ький 

міський 

краєзнав 

чий 

музей» 

Юридична 

особа 

20187905 93120, 

Луганська 

обл., м. 

Лисичан 

ськ, пр. 

Перемоги, 

буд. 94 

Комунальна Екскурсійне 

обслуговуван

ня експози-

ційними 

залами 

музею, в 

яких зібрані 

краєзнавчі 

експонати 

від найдав-

ніших часів 

до 

сучасності. 

Культурно-

пізнаваль-

ний 

До 120 чол. 

одночасно 

Цілий рік Так 1.  «Лисичан-

ськ – колиска 

Донбасу»  

2.«Подорож у 

минуле» 

3.«Пам’ятник

и та пам’ятні 

місця 

Лисичан-

ська» 

4.«Сосюринсь

кими 

містами» 

(опис надана 

нижче у 

інфораціїї 

щодо 

екскурсійних 

маршрутів)   

 

2.  Меморіаль

ний музей  

В.М. 

Сосюри 

 

- 36238839 93107, 

Луганська 

обл. м. 

Лисичан 

ськ,  

вул. 

Героїв 

Сталінгра

ду, 1 

 

на громад-

ських 

засадах 

Основна 

направлен 

ість 

експозицій 

музею – 

життєвий і 

творчий 

шлях 

українського 

поета  В. 

М.Сосюри, 

представлені 

його 

особисті 

речі, пода-

рунки книги 

поетів і 

письменникі

Культурно-

пізнавальни

й 

20 чол. Цілий рік Ні - - 
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в. 

3.  Музей 

бойової та  

трудової  

слави 

Лисичансь

кого 

склозаводу 

- 36238839 93107, 

Луганська 

обл. м. 

Лисичан 

ськ,  

вул. 

Героїв 

Сталінгра

ду, 1 

 

на 

громадських 

засадах 

В музеї 

представлені 

експозиції, 

присвячені 

історії 

народженя 

склозаводу, 

його 

становленню 

і розвитку. 

Музей має у 

своєму 

розпоряджен

ні великий 

об'єм 

документів і 

матеріалів, у 

тому числі 

унікальних, в 

яких 

містяться 

відомості 

про кон- 

структорів, 

технологів, 

людей 

робочих 

професій. 

Культурно-

пізнавальни

й 

20 чол. Цілий рік Ні   

4.  Народний 

музей 

історії 

Лисичан-

ського 

содового 

заводу 

- 02655811 м. 

Лисичан-

ськ, вул. 

Красна, 

буд.30 

на громад-

ських 

засадах 

Проведення 

екскурсій по 

експозиціям, 

присвячена-

ним історії 

содового 

заводу, 
трудовим 

подвигам 

судовиків. 

Культурно-

пізнавальни

й 

20-25 чолі. Цілий рік Ні -  

5.  КЗ 

«Міський 

музей» 

Рубіжансь

кої міської 

Рубіжансь 

ка міська 

рада 

33871227 м. 

Рубіжне, 

пр. 

Перемож 

ців, 21 

комунальна Вивчення 

історії 

рідного краю 

та міста 

Екскурсії 

по залах 

музею 

9,9 тис. осіб 

(за рік) 

цілий рік так Розроблено 

карту-

путівник 

пам’ятників 

та пам’ятних 

- 
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ради 

Луганської 

області 

місць 

Великої 

Вітчизняної 

війни на мапі 

міста з 

історичним 

описом 

6.  Біловодсь 

кий 

районний 

краєзнав 

чий музей 

Відділ 

культури  

Біловодсь 

кої райдерж 

адміністра 

ції 

02227110 Біловодсь

кий район 

смт.Білово

дськ, 

вул.Цент 

ральна, 

109 

Комунальна Продукція 

майстрів 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва, 

фотографії 

пам’ятників 

та пам’ятних 

місць 

Біловодщини

, буклети. 

Культурно-

пізнавальни

й 

200 Цілий рік Ні  Відділ 

культури 

райдержад

міністрації, 

директор 

музею 

7.  

Білокура 

кинський 

районний 

краєзнав 

чий музей 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

33914619 

Луганська 

область, 

Білокура 

кинський 

район, смт 

Білокура 

кине, вул. 

Історична, 

61 

комунальна 

Зберігання 

музейних 

предметів, 

які належать 

до державної 

частини 

Музейного 

фонду 

України 

 5398 Цілий рік так 

Православні 

храми 

Білокуракин

щіни, Історія 

Білокуракин 

ського 

району, 

Сила, 

давнина 

Білокуракин 

ської землі 

Чайка О.В. 

Ситнік В.С. 

8.  КУ 

«Кремінсь

кий РКМ 

«Кремінськ

ий 

районний 

краєзнавчий 

музей» 

25054468 92900, 

Луганська 

обл., 

Кремінсь 

кий район, 

місто 

Кремінна, 

площа 

Красна,16 

Комунальна Культурне 

обслуговуван

ня населення 

Культурно-

пізнавальна 

 Цілий рік так Виїзні 

екскурсії до 

партизансь 

кої землянки 

«Партизансь

кими 

стежками» 

Директор 

музею 

Єжова  

Людмила 

Олександрі

вна 

(06454) 3-

19-78 

9.  Комуналь

на 

установа 

«Міловськ

ий 

районний 

краєзнав 

Міловська 

районна 

рада 

40891023 

92500,Луг

анська 

обл., 

Міловсь 

кий р-н., 

смт. 

Мілове, 

Комунальна  Експозиції 

музею роз-

повідають 

про історію 

Міловщини, 

Стрілецького 

кінного 

Історично-

освітній, 

культурно-

пізнаваль 

ний 

3000 Цілий рік ні  Комуналь 

на установа 

«Міловсь 

кий 

районний 

краєзнав 

чий музей 
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чий музей 

Луганської 

області» 

вул..Крас 

на, буд.2-

А 

заводу, про 

подвиги 

земляків у 

роки війни, 

видатних 

земляків  

Міловщиние

тнографічна 

кімната, 

розвиток 

освіти   

Луганської 

області» 

10.  Новоайдар

ський 

районний 

краєзнав 

чий музей 

Відділ 

культури 

Новоайдар 

ської РДА 

36179281 с. Новоай 

дар, вул. 

Незалеж 

ності,7 

комунальна Музейні 

уроки, 

екскурсії 

серед 

найцінніших 

пам’яток 

музею  -  

колекція 

народного 

костюму  

Новоайдар 

щини кінця 

Х1Х-початку  

ХХ ст., яка 

складається  

з більш ніж 

двадцяти 

святкових та 

повсякден 

них жіночих 

костюмів 

майже всіх 

сіл району 

.Археологіч 

на  колекція 

складається з 

предметів, 

які було 

знайдено під 

час розкопок  

біля села 

Капітанове 

Новоайдарсь

Культурно-

пізнаваль 

ний 

50 Цілий рік ні - - 
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кого району  

археологом 

К.І.Красиль 

никовим. 

Знахідки 

датуються 3-

1 тис. до н.е.  

11.  Відділ 

Новоайдар

ського 

районного 

краєзнавчо

го музею - 

музей 

«Історії с. 

Колядівка

» 

Відділ 

культури 

Новоайдар 

ської РДА 

36179281 с. 

Колядівка, 

вул. 

Централь 

на, 1 «а» 

комунальна Музейні 

уроки, 

екскурсії 

(Музей має 

стаціонарні 

експозиції: 

«Історія села 

Колядівка від 

первісного 

суспільства 

до 1861 року 

– відміни 

кріпацтва»; 
«Історія села 

Колядівка від 

1861 року до 

1917 року»; « 

Історія села 

Колядівка з 

1917 р. по 

1949 рік»; « 

Історія села 

Колядівка в 

роки війни 

1941-1945 

років та 

післявоєнної 

відбудови, 

сучасного 

періоду»; 

«Історія села 

Колядівка в 

часи 

незалежності 

України».  В 

музеї 

зберігається 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

20 Цілий рік ні - - 
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понад 3260 

предметів 

основного 

фонду). 
12.  Відділ 

Новоайдар

ського 

районного 

краєзнавчо

го музею  - 

«Музей 

історії с. 

Смоляни 

нове» 

Відділ 

культури 

Новоайдар 

ської РДА 

36179281 с. 

Смоляни 

нове, вул. 

Миру, 106 

а 

комунальна Музейні 

уроки, 

екскурсії  

(експозиції: 

«Археологія» 

«Історія села 

Смолянинове  

з 1917 до 

1940 року»; 

«Історія села 

Смолянинове 

у роки війни 

1941-1945»  

« Історія села 

в сучасні 

роки»; 

експозиція 

присвячена 

поету і 

письменнику 

Микиті Чер-

нявському, 

уродженцю 

села 

Смолянинове

В стилізова-

ній селянсь-

кій хаті 

відтворені 

інтер’єри 

селянських 

помешкань 

кінця ХІХ - 

початку ХХ 

століття). 

Культурно-

пізнавальни

й 

20  

Цілий рік 

ні - - 

13.  Слобожан

ське 

подвір’я 

Новопсков 

ський 

краєзнавчий 

музей 

38763269 
Новопсков-

ський 

краєзнав 

чий  музей 

комунальна Етнографічн

ий комплекс 

(селянська 

садиба) 19-20 

ст. 

Культурно-

пізнаваль 

ний 

15 чол. Цілий рік Так  Культура та 

побут 

слобожан 

 

Новопсков 

ський  

краєзнав 

чий музей 
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14.  Районний 

краєзнав 

чий музей 

Комунальна 

форма 

власності 

26447974 Луганська 

обл., м. 

Попасна 

вул. 

Герцена 

буд.3 

Комунальна Колекція 

музею 

нараховує 

понад 13 

тис.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 350 

млн.років). 

Гордістю 

музею є 

фестивальна 

«Катюша», 

що прилетіла 

на 

повітряних 

кульках у 

Попаснянсь 

кий район з 

Москви у 

1985р., де 

проходив 

Всесвітній 

фестиваль 

молоді. 

інше 30 - 35 чол. цілий рік 

- - - 

15.  Комуналь Бондарєва - вул. Комунальна музей - 10 - - -  
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ний заклад 

«Сватівсь 

кий 

районний 

народний 

краєзнав 

чий 

музей» 

Яна 

Володими 

рівна 

(06471)3-

37-04 

Садова, 

72, 

 м. 

Сватове 

власність 

16.  Лугансь 

кий 

обласний 

краєзнав 

чий музей 

Луганська 

Обласна 

Рада 

02226228 м.Старобі

льськ, вул. 

Гімназич 

на, 53 

Комунальна екскурсії Культурно-

пізнаваль 

ний 

50 осіб Протягом 

року 

Так  1. Пам'ятними 

місцями 

визволення 

Луганської 

області від 

нацистських 

загарбників.  

2. Шляхами 

польських 

військовопо 

лонених. 

3. В.М. 

Гаршин - 

видатний 

письменник. 

4. Нерухома 

спадщина 

Старобільщи

ни (опис 

надана 

нижче у 

інфораціїї 

щодо екс-

курсійних 

маршрутів)   

Луганський 

обласний 

краєзнав 

чий музей 

17.  Троїцький 

районний 

історико-

краєзнав 

чий музей 

«Витоки» 

у Лугансь 

кій області 

Відділ 

культури 

Троїцької 

РДА 

40293932 смт. 

Троїцьке, 

вул. 

Маяковсь

кого, 20а 

Комунальна   екскурсія 25 Цілий рік ні   

18.  Народний 

музей 

історії 

Відділ 

культури 

Станично-

02227251 с. Велика 

Чернигів 

ка 

Державна  Тематичні 

екскурсії 

Культурно-

пізнавальни

й 

500 Протягом 

року 

Ні Ні  Відділ 

культури 

Станично-
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села 

Велика 

Чернигів 

ка 

Луганської 

РДА 

Станично-

Лугансько

го району 

Луганської 

РДА 

19.  Народний 

музей 

історії 

села 

Чугинка 

Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

02227251 с. Чугинка 

Станично-

Лугансько

го району 

Державна Тематичні 

екскурсії 

Культурно- 

пізнавальни

й 

500 Протягом 

року 

Ні Ні Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

20.  Народний 

музей 

історії 

села 

Передільсь

ке 

Віділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

02227251 с. 

Переділь 

ське 

Державна Тематичні 

екскурсії 

Культурно- 

пізнавальни

й 

500 Протягом 

року 

Ні Ні Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

21.  Краєзнав 

чий музей 

Марківсь 

кий  

районний 

історичний 

музей 

--- 92400, 

Луганська 

обл., 

Марківськ

ий район, 

смт 

Марківка, 

вул 

Централь 

на, 29 

Комунальна Марківський 

районний 

краєзнавчий 

музей 

Загальний 100 осіб за 

зміну 

Протягом 

року 

Ні - Бабенко 

Вікторія 

Іванівна 

Ландшафтний парк 
Всього 1 
1.  Регіональн

ий 

ландшафт

ний парк 

«Біловодсь

кий» у 

складі з 

Юницьким 

ботаніч 

ним 

заказни 

ком  

запгально 

державно 

го 

значення 

ДП 

Луганська 

лісомеліора

тивна агро-

науково-

дослідна 

станція,  

Юницьке 

лісництво 

00994118 92835, 

Луганська 

область, 

Біловодсь

кий район, 

с. 

Городище, 

Юницьке 

лісництво 

Державна - Зелений 

туризм 

500 Цілий рік Так Будинок 

музей 

К.Юницько 

го, 

дендрарій, 

цілинний 

степ, 

дослідні 

лісові 

культури в 

контейнерах 

Юницьке 

лісництво, 

лісничий 
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Печери 

Всього 1 
1.  Печера під 

Пристіном 

Осинівська 

сільська 

рада 

- гора 

Пристін 

комунальна Печера  

створена 

першими 

переселенця

ми у 17 ст. 

для відправ-

лення 

релігіозного  

культу.  

Культурно-

пізнавальни 

50 чол. Цілий рік - - Осинівська 

сільська 

рада 

Джерела 
Всього 19 

1.  Відраднів 

ська 

криниця 

 

  смт. 

Білокурак

ине 

вул. 

Підгірна 

 

 У 

мальовничо 

му куточку 

на правому 

березі річки 

Білої ще на 

початку 

ХVІІІ 

століття було 

знайдено 

джерело з 

прозорою як 

сльоза 

крижаною 

водою. 

Сьогодні, як і 

триста років 

потому,  

можна 

пройтися 

тими самими 

стежками, 

якими 

ходили наші 

великі 

пращури та 

помилувати 

ся дивними 
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краєвидами, 

що так 

зачарували 

князя 

Куракіна та 

Петра І ще на 

початку 

ХVІІІ 

століття. 

 

2.  «Золоті 

родники» 

  Кремінсь 

кий р-н, с. 

Стара 

Краснянка 

        

3.  Панська 

Криниця 

  Кремінсь 

кий р-н, с. 

Нововодя

не 

        

4.  Бювет  КП 

«Кремінна-

комунсервіс 

37796267 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

біля 

житлового 

будинку  

№ 12 по 

пр. 

Дружби 

        

5.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

місцевого 

значення 

«Калмича

нка»  

Стрільців 

ська 

сільська 

рада 

 

 92508 

Луганська 

обл, 

Міловсь 

кий р-н, 

с.Стріль 

цівка 

Комунальна Пам’ятка 

природи 

Оздоров 

чий 

 Цілий рік ні   

6.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

місцевого 

значення 

«Новомикі

льське 

Стрільцівсь

ка сільська 

рада 

 92508 

Луганська 

обл, 

Міловсь 

кий р-н, 

с.Стрільці

вка 

Комунальна Пам’ятка 

природи 

Оздоров 

чий 

 Цілий рік ні   
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джерело»   

7.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

Джерело 

«Ковалівсь

ке-1» 

- 

 
на землях 

Ковалівсь

кої с/р 

Сватівсь 

кого 

району 

- - - - - - - - 

8.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

Джерело 

«Ковалівсь

ке-2» 

 

 
на землях 

Ковалівсь

кої с/р 

Сватівсь 

кого 

району 

- - - - - - - - 

9.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

Джерело 

«Містки» 

- 

 

с. Містки 

Сватівсь 

кого 

району 

- - - - - - - - 

10.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

Джерело 

«Попівсь 

ке» 

- 

 
на землях 

Ковалівсь

кої с/р 

Сватівсь 

кого 

району 

- - - - - - - - 

11.  Гідрологіч

на 

пам’ятка 

природи 

Джерело 

«Козаче» 

 

- 

 на землях 

Маньківсь

кої с/р 

Сватівсь 

кого 

району 

- - - - - - - - 

12.  Джерело з 

іонами 

срібла 

Новорозсо

шанська 

сільська 

рада 

04336582  

с.Новороз

сош  

Природне 

джерело 

Вода,яка 

насичена 

іонами 

срібла 

 

Екотуризм  50 чол. Цілий рік Ні  - Новорозсо

шанська 

сільська 

рада 

13.  Джерело 

сірко-

водневе 

Новопсковс

ька 

селищна 

рада 

04335594 смт. Ново-

псков 

Природне 

джерело 

Джерело, 

насичене 

мініралами 

сірко-

Екотуризм 30 чол. Цілий рік Ні  - Новопсков 

ська  

селищна 

рада 
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водню,про-

тягом року 

має  

температур.1

8 град. 

 

14.  Пантелей 

монова 

криниця 

Закотненсь 

ка сільська 

рада 

04337553 с. Закотне Природне 

джерело 

Криниця, 

яка 

знаходиться 

у Водяномі 

лісі. 

Екотуризм 50 чол. Цілий рік ні - Закотненсь

ка сільська 

рада 

15.  *Пам’ятка 

природи 

гідрологіч

на  

«Золотівсь

ке 

джерело» 

  

Громада м. 

Золоте 

- Попаснян

ський 

район,  

м. Золоте 

Золотівська 

військово-

цивільна 

адміністрац

ія 

Огляд 

гідрологічної 

пам’ятки 

природи 

місцевого 

значення.  За 

хімічним 

складом вода 

з 

«Золотівсько

го джерела» 

є аналогом 

Новоіжевськ

ої 

мінеральної 

води.   

інше  цілий рік 

- - - 

16.  Пам’ятка 

природи 

гідрологіч

на 

«Лозовсь 

ке 

джерело» 

  Старобіль

ський 

район, за 

3 км на 

південний 

захід від 

с.Лозовів 

ка, на 

правому 

схилі 

балки 

Кринични

й яр, 

котрий 

відкриваєт

ься в 

долину 
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р.Айдар 

17.  Пам’ятка 

природи 

гідрологіч

на  

«Новоборо

вське 

джерело» 

  Старобіль

ський 

район, за 

1 км на 

північ від 

с.Новобо 

рівське у 

підніжжя 

правого 

схилу 

долини 

річки 

Гнила 

Плотва 

     

   

18.  Пам’ятка 

природи 

гідрологіч

на  

«Шпотин 

ське 

джерело» 

 

  Старобіль

ський 

район, 

с.Шпотин

о, на схилі 

балки 

Кипучої. 

     

   

19.  Джерело 

мінераль 

ної води 

Джерело 

мінеральної 

води 

13400860 92430, 

Луганська 

обл., 

Марківськ

ий район, 

село Лісна 

Поляна 

Приватна Джерело 

мінеральної 

води 

Загальний Без обмежень     

 Пішохідно-кінні екскурсії 
Всього 4 

1.  Деркульсь

кий кінний 

завод 

 

Деркульськ

ий кінний 

завод №63 

00846234 Біловодсь

кий район 

с.Новодер

кул 

Державна - Культурно-

пізнаваль 

ний 

100 Цілий рік Ні  Деркульськ

ий кінний 

завод, 

нач.конюш. 

2.  КУ ЛОФЦ 

«ОЛІМП», 

кінна школа 

Комунальна 

установа 

«Луганський 

обласний 

фізкультур 

ний центр 

«Олімп « 

35585574 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Центральна

, б.3 

державна Спортивний Заняття та 

прогулянки  

з верхової 

їзди 

* Цілий рік так Стежками 

Кремінських 

лісів 

Іщенко Юрій 

Володимиро

вич, 

050-51-28-

900 

Семиволос 

Борис 

Григорович 
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066-073-85-

11 

3.  Громадсь 

ка організа 

ція 

«Любителі 

полювання 

та коней 

Старобіль

щини» 

 

Цилюрик 

Олександр 

Віталійович 

050-935-49-

23 

 

 Україна,  

Луганська 

область, 

Старобіль

ський 

район, 

с.Підгорів

-ка, 

вул. 

Інтернаціо

нальна, 8 

 

приватна До  послуг: 

катання на 

конях; 

відпочинок 

на дикій 

природі; 

полювання; 

катання на 

велосипеді  

 

Органі- 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

    так Туристичні 

маршрути  з 

оглядом  

природи та 

місцевих 

краєвидів. 

 

      ФОП 

4.  Громадсь 

ка організа 

ція 

«Конярі-

любителі 

«Корнілов

ець» 

Корнилов 

Валерий 

Никифоров

ич 

т. 

0952451629 

http://konev

ody-

kornilovec.l

g.ua/ 

  смт. 

Станиця 

Луганська, 

вул. 

Ломоно 

сова, буд. 8 

Станично-

Лугансь 

кий район 

 

приватна Організація  

досуга 

Організа- 

ція  досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Оздоровчі комплекси 
Всього 14 
1.  Медичний 

центр 

«Здоров’я

» 

ФОП 

Мілашова 

Є.Ф 

 93000, 

Луганська 

область, 

м.Рубіжне

вул.. 

Менделєє

ва, буд.10 

приватна Оздоровлен 

ня, 

профілактич

не лікування, 

організація 

досуга 

Лікуваль-

но-оздоров-

чий, 

оздоровчо-

розвиваю 

чий  

 Упродовж 

року 

ні  Медичний 

центр 

«Здоров’я» 

2.  КУ ЛОФЦ 

«ОЛІМП», 

стадіон, 

басейн, 

кінна школа 

Комунальна 

установа 

«Луганський 

обласний 

фізкультур 

ний центр 

«Олімп» 

35585574 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Центральна 

б. 3 

державна Спортивний Навчально-

тренува 

льна 

підготовка 

провідних 

спортсменів 

Луган 

щини 

 Цілий рік ні - Іщенко Юрій 

Володимиро

вич 

050-51-28-

900 

3.   «Санато 

рій 

«Озерний» 

Державне 

підприємст

во 

02649153 92900, 

Луганська 

обл., м. 

державна Розміщення 

(в корпусах), 

лікування, 

лікуваль-

но-оздоров-

чий 

434 чол. цілий рік ні       - ДП 

«Санаторій 

Озерний» 
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«Санаторій 

Озерний» 

ЗАТ 

лікувально-

оздоровчих 

закладів 

профспілок 

України 

«Укрпрофоз

доровниця» 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на, 1 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня), 

транспортні 

послуги 

(автобус), 

екскурсійні 

послуги. 

4.  Позамісь 

кий заклад 

оздоров 

лення та 

відпочин 

ку «Мрія» 

Комунальна 

установа 

«Позамісь 

кий заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Мрія» на 

дольових 

засадах» 

33264206 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

,  25 

комунальна Розміщення 

(корпуса), 

харчування 

(їдальня), 

оздоровлен 

ня дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

транспортні 

послуги 

(автобус), 

екскурсійні 

послуги 

дитячий 280 дітей влітку ні      - КУ 

«ПЗОВ 

«Мрія» 

5.  Позамісь 

кий заклад 

оздоров 

лення та 

відпочин 

ку 

«Соснова 

роща» 

Дорожня 

профспілко

ва 

організація 

Донецької 

залізниці 

02664945 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на,  27 

державна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку), 

оздоровленн

я дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

харчування 

(їдальня). 

дитячий 60 дітей в 1 

зміну 

влітку ні     - Дорожня 

профспілко

ва 

організація 

Донецької 

залізниці 

6.  Дитячий 

позаміськи

й заклад 

оздоровле

ння та 

відпочин- 

ку «Зоря» 

Рубіжансь 

кий  

казенний 

хімічний 

завод 

«ЗОРЯ» 

14308351 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 29 

державна Розміщення 

(корпуса), 

оздоровленн

я дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

харчування 

(їдальня). 

дитячий 320 дітей в 1 

зміну 

влітку ні      - РКХЗ 

«ЗОРЯ» 

7.  Спортивно ДК  Луганська Державна  На території Спортивно- 200 Травень - Ні  - СОК 
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-оздоров 

чий 

комплекс 

«Айдар» 

«Укртранс 

газ» НАТ 

«Нафтогаз 

України» 

обл., Ново 

псковсь 

кий р-н, с. 

Риб’янце 

ве 

бази 

комфортабе 

льні 

будинки, 

стадіон, 

кафе, пляж 

оздоровчий  вересень «Айдар» 

8.  Санаторій 

«Перлина» 

ТОВ 

«Новопсков

ський 

санаторій 

«Перлина» 

05439628 Луганська 

обл., Ново 

псковсь 

кий р-н, 

смт 

Новопс 

ков, 

вул. 

Українсь 

ка, 218 

Приватна Санаторно-

курортне 

оздоровлен 

ня хвороб 

системи 

кровообігу, 

органів 

дихання , 

травлення. 

  SPA 

комплекс. 

Два власних 

джерела 

мінеральної 

води. Одне з 

нововве-

день-бювет з 

Моршин-

ською 

мінераль-

ною водою 

Оздоров 

чий 

120 ліжко-

місць,  

2500 пацієнтів 

на рік  

Протягом 

року 

 

 

ні - 

 

ТОВ 

«Новоп

сковськ

ий 

санато 

рій 

«Перли

на» 

9.  ВП 

«Санато 

рій-

профілак 

торій 

«Привілля

» 

  

ВП 

«Санаторій-

профілакто

рій 

«Привілля» 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

21846988 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка 

Державна Відпочинок 

та 

профілактич

не лікування  

Відпочинок 

та 

профілакти

чне 

лікування 

50 чоловік за 

добу 

цілий рік ні 

_ _ 
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10.  Сватівсь 

кий 

районний 

комуналь 

ний 

позамісь 

кий заклад 

оздоров 

лення та 

відпочин 

ку 

«Гончарів 

ський» 

 Сватівська 

райдержад 

міністрація 

- 92631, 

Луганська 

обл. 

с.Гончарів

ка,  вул. 

Гайового 

Сватівсь 

кого 

району 

комунальна Оздоровлен 

ня дітей в 

літній період, 

розміщення 

(корпусах), 

екскурсійні 

походи, 

плавальний 

басейн, 

культурно-

масові 

заходи 

дитячий  125 

вихованців у 

зміну 

 

влітку 

- - Ананченко 

Галина 

Миколаївна 

0507609047 

11.  Оздоров 

чий 

комплекс 

«Грівал» 

Зайцев 

Анатолій 

Павлович 

 вул.  

Корольова, 

2, с. 

Пшеничне,  

Станично-

Лугансь 

кий  район 

приватна Організація 

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

 

 

 

 

 

12.  Позамісь 

кий 

дитячий 

заклад 

оздоровле

ння та 

відпочинк

у "Лісова 

Галявина"  

Дитячий 

заклад 

оздоровлен

ня "Лісова 

Галявина" 

13400860 92430, 

Луганська 

обл., 

Марківсь 

кий район, 

село Лісна 

Поляна 

Приватна Дитячий 

оздоровчий 

табір 

літнього 

функіонуван

ня 

Дитячий 100 дітей в 

зміну 

Влітку Ні - Бугранов 

Сергій 

Олексійо 

вич 

13.  Приватне 

підприємс

тво  

санаторій 

«Водоліка

рня» 

  92700 

Луганська 

обл 

.м.Старобі

льськ. вул 

Старотага

нрогська, 

109 а 

 

приватна Санаторно-

курортне 

оздоровлен 

ня 

Лікування 

органів 

опори і 

руху 

     

14.  Позамісь 

кий 

дитячий 

заклад 

оздоровле

ння та 

МВС 

України 

 Луганська

обл., 

Старобіль

ський р-н., 

с. Лиман 

державна Дитячий 

позаміський 

заклад 

оздоровлен 

ня та 

відпочинку 

Оздоровчі і 

відпочинко

ві 

220 дітей в 

зміну 

сезонний   (06461) 2-

23-56 
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відпочин 

ку 

"Джура"  

Бази відпочинку 
Всього  20 

1.  Турбаза 

«Клешня» 

- - сел. 

Сиротине, 

р-н 

централь 

ного 

пляжу 

озера 

Клешня 

приватна Організація 

досугу 

Організація 

досугу 

- Протягом 

року 

- - ФОП 

2.  База 

отдыха 

"От заката 

до 

рассвета" 

- - сел. 

Сиротине 

(між 

Кривеньк

им та 

Клешнею) 

приватна Організація 

досугу 

Організація 

досугу 

- - -- - ФОП 

3.  «Аквато 

рия» 

готельний 

комплекс 

 

- - с. 

Боброве, 

пер. 

Озерний, 

1 

приватна Організація 

досугу 

Організація 

досугу 

- - - - ФОП 

4.  База 

відпочину  

«Сосновий 

бір» 

ТОВ 

«Нафтохім-

інвест» 

31845423 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на, 21А 

 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня), 

транспортні 

послуги 

(автомобіль) 

сімейний 52 чол цілий рік ні      - ФОП 

Кіяшко С.І. 

5.  Туристич 

на база 

відпочин 

ку  «Зоря» 

ТОВ 

«Українська 

хіміко-

енергетична 

компанія» 

35981289 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня). 

сімейний до 90 чол.  влітку ні       - ТОВ 

«Українсь 

ка хіміко-

енергетич 

на 

компанія» 

6.  База 

відпочин 

Комунальне 

підприємст

25367345 92900, 

Луганська 

комунальна Розміщення 

(будиночки 

сімейний 80 чол. на весні, 

влітку, 

так Піші, 

велосипедні 

КП «ОТЦ 

«Лісова 

http://sd.ua/ot-zakata
http://sd.ua/ot-zakata
http://sd.ua/ot-zakata
http://sd.ua/ot-zakata
http://sd.ua/ot-zakata


58 

 
ку «Лісова 

поляна» 

во 

«Оздоровчо

-туристич 

ний центр 

«Лісова 

казка» 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на, 23 

відпочинку), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня), 

екскурсійні 

послуги 

восени та водні 

походи (на 

байдарках по 

р. Сіверський 

Дінець),  

походи 

по 

Кремінським 

лісам. 

казка» 

7.  База 

відпочин 

ку 

«Угольок» 

Комунальне 

підприємст

во 

«Оздоровчо

-туристи -

чний центр 

«Лісова 

казка»  

25367345 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Серебрян 

ська, 10  

комунальна Розміщення 

(корпус), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня)  

сімейний 40 чол. цілий рік ні     - КП «ОТЦ 

«Лісова 

казка 

8.  Будинок 

відпочин 

ку 

«Будинок 

мисливця» 

Державне 

підприємст

во 

«Кремінсь-

ке 

лісомислив 

ське 

господарст-

во» 

00993604 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Серебрян 

ська, 11 

державна Розміщення 

(2-поверх. 

будинок), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня) 

сімейний 20 чол. цілий рік ні     - ДП 

«Кремінсь

кий ЛМГ» 

9.  База 

відпочин 

ку «Зелена 

вілла» 

ПП Шимко 

О.М. 

2144125474 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на, 1 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку), 

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(їдальня). 

сімейний 12 чол. цілий рік ні      - ПП Шимко 

О.М. 

10.  Готельний 

комплекс 

«ПриЛісне

» 

ТОВ 

«Донстрейм

» 

33966782 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санатор 

на, 26 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку),

оздоровлен 

ня, 

харчування 

(кафе) 

сімейний 102 чол. цілий рік ні  

 

ТОВ 

«Донстрейм

» 

11.  База 

відпочин 

ку 

«Гражда» 

Дочірнє 

підприємст

во 

«Енергосфе

30824800 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський 

приватна Розміщення,

харчування, 

пункти 

прокат 

сімейний 

 

18 чол. за добу цілий рік ні 
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ра» 

російського 

НПО 

«Енергосфе

ра» 

район, с. 

Шипілівка 

водного 

транспорту 

12.  ***База 

відпочин 

ку   

ВП шахта 

ім. Г.Г. 

Капус-тина 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

26349214 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверсь 

кий 

Донець 

Державна Відпочинок Надання 

койко-

місця в 

будинках 

робітникам 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

32 чоловіка за 

добу 

влітку ні 

  

13.  ***База 

відпочин 

ку   

ВП шахта 

«Привіль 

нянська» 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля 

26349191 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

с. Белого-

рівка, на 

березі р. 

Сіверсь 

кий 

Донець 

Державна Відпочинок  Надання 

койко-

місця в 

будинках 

робітникам 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

30 чоловік за 

добу 

влітку ні 

  

14.  ***База 

відпочин 

ку   

ВП шахта 

«Новодру 

жеська» 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля 

26349208 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок  Надання 

койко-

місця в 

будинках 

робітникам 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

52 чоловіка за 

добу 

влітку ні 

  

15.  ***База 

відпочин 

ку   

ВП шахта 

ім. Д.Ф. 

Мельникова 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля 

26349183 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Державна Відпочинок Надання 

койко-

місця в 

будинках 

робітникам 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

46 чоловіка за 

добу 

влітку ні 
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Сіверсь 

кий 

Донець 

16.  ***База 

відпочинк

у   

ВП ШБУ 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля 

26349160 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок  Надавання 

койко-

місця в 

будинках 

робітникам 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

8 чоловік за 

добу 

влітку ні 

  

17.  База відпо 

чинку 

«Зеленень

ке» 

Будюкін 

Андрій 

Миколайов

ич 

  с. 

Пшеничне,  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

18.  База 

відпочин 

ку 

«Дубрава»

* 

тимчасово 

не 

працюють 

  Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

19.  База 

відпочин 

ку "Лісова  

казка»* 

тимчасово 

не 

працюють 

  смт. 

Петрівка, 

Станично

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

20.  База 

відпочин 

ку 

«Айдар» 

Прокопенко 

Володимир 

Олександро

вич 

0504706405 

Адміністрат

ор Катерина 

0952291788 

 с. 

Переділь 

ське, 

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Дозвілля та розваги 
Всього 11 
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1 Мотузко 

вий парк 

«Фієста» 

 

- - м. 

Сєвєродо 

нецьк,    

050-

4761452- 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

- Весна-осінь - - ФОП 

2 "City 

Smile" 

мега парк 

розваг 

 

 

- - м. 

Сєвєродо 

нецьк,    

пр. 

Гвардійсь

кий, 46, 

ТРК 

«Астрон», 

цокольний 

поверх - 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

- Цілий рік - - - 

3 Боулінг 

клуб «J-

Strike», 

розваги 

 

- - м. 

Сєвєродо 

нецьк, пр. 

Централь 

ний, 46, 

ТРЦ 

«JAZZ» 

http://trc-

jazz.com.u

a/ 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

- Цілий рік - - - 

4 "КІНОПА

ЛАЦ" 

мережа 

кінотеат 

рів 

 

- - м. 

Сєвєродо 

нецьк, пр. 

Централь 

ний, 46, 

ТРЦ 

«JAZZ» 

- Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

- Цілий рік - - - 

5 Кіно 

театр 

«Современ

ник» 

 

- - м. 

Сєвєродо 

нецьк, 

вул. 

Гагаріна, 

20; 4-21-

97, 4-02-

05- 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

- Цілий рік - - - 

 6 Районний 

Центр 

культури 

та дозвілля 

РЦКД 26522434 смт 

Новопс 

ков,  вул. 

Українсь 

комунальна Культурно-

дозвіллєві 

заходи 

Розважаль 

ний  

250 Цілий рік Ні  - РЦКД 
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 ка, 38 

  7 Креатив 

ний клуб 

активного 

відпочинк

у 

«Prado de 

Sol» * 

тимчасово 

не 

працюють 

  смт. 

Станиця 

Луганська

Станично

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

8 Акваленд 

«Катрін» 

Администра 

тор  

0959404242, 

0500543500 

katrin.lg.ua 

 с. Мака 

рове,  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

 9 Пляжний 

клуб 

«Бора-

Бора»* 

тимчасово 

не 

працюють 

  с. 

Вільхове,  

вул.. 

Соняшня, 

№119 

Станично-

Луганськи

й район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

 

10  

Заміський 

клуб 

«Аква-

Ягуар»* 

тимчасово 

не 

працюють 

т. (0642) 71-

12-66 

Герцева 

Ольга 

Евгеньевна 

т. 050-475-

21-45 

 Сайт: 

http://jaguar.l

g.ua 

 с. 

Валуйське, 

вул.. 

Озерна  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

 

11 

Озеро 

«Чистень 

ке» 

  с. Болоте 

не, 

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Організація  

досуга 

Організація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Інше 

Всього 3 
1 Дуб за 

окраїнами 

Гречишкін 

ська с.р. 

 с. 

Гречишкі

 Знайомство з 

історією 

Культурно-

пізнаваль 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні - - 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkatrin.lg.ua&post=-51168273_27
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села 

Гречишкін

е «П’яний 

Дуб» 

не, 

окраїна 

села  

Новоайда

рського 

району 

рідного села 

 

ний 

 

2 **Пам’ят 

ка 

національ

ного 

значення 

"Карта 

миш" 

Громада 

с.Новоіва 

нівка 

- Луганська 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

Троїцька 

військово-

цивільна 

адміністра

ція, 

с. 

Новозвані

вка  

Троїцька 

військово-

цивільна 

адміністрац

ія 

Наказом 

Міністерства 

культури № 

393 від 

15.06.1999 

Картомиський 

архіологічний 

рійон (Червоне 

озеро) цей 

комплекс 

занесено до 

Державного 

реєстру 

національно-

культурної 

спадщини, як 

археологічний 

пам’яток.  

Картамиш — 

давня копаль 

ня міді на 

теренах Луган

ської області 

являє 

унікальну 

територію для 

вивчення 

давнього 

минулого і 

Європи, і 

Євразії 

загалом, для 

відтворення 

розвитку 

техніки й 

технологій 

доби пізньої 

бронзи (ІІ тис. 

до н. е.) . Дані 

пам'ятки 

репрезентують 

всі цикли 

металовиробн

      

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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ицтва, а 

саме — 

гірничовидобу

вний, 

гірничозбагачу

вальний, 

металургійний 

та 

металообробл

ювальний.  

Усього на 

дослідженій 

розкопками 

площі 

техногенної 

ділянки 

132 м², при 

товщині 

культурного 

шару понад 

1 м, виявлено: 

близько 400 

фрагментів кер

аміки від 55 

посудин, у 

тому числі три 

цілих; 234 

кістяних 

знаряддя, в 

тому числі 

рудовидобувні 

копалки; 155 

кам'яних 

знарядь, у 

тому числі 

помельні тіла-

кулі. 

 

3 **Археоло

гічний 

об’єкт 

"Ставка 

хана" 

Громада  с. 

Шипілівка 

- Луганська 

обл., 

Попаснян

ський 

район, 

Білогорівс

ька 

селищної 

ради,  с. 

Шипілівка  

Білогорівсь

ка селищної 

рада 

На даній 

території 

розташовувала

ся ставка ханів 

Золотої Орди 

XIV століття. 

В ході 

розкопок 

Курганова 

могильника 

вчені розкрили 

інше  цілий рік 

- - - 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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поховання 

різних епох, 

переважно 

епохи бронзи. 

Знайдені 

поховання 

представлені 

різними 

типами 

споруд: 

дерев'яні та 

кам'яні 

гробниці, 

земляні склепи 

(катакомби). 

Всього в 

кургані було 

знайдено 11 

могил, 

 також були 

виявлені 

монети, 

побутові речі, 

вудила, 

фрагменти 

військових 

панцирів, 

величезних 

казанів для 

приготування 

їжі. 

Пам’ятники 

Всього 194 

1 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

Пам'ятний 

знак 

захисникам 

Привіль-

нянського 

плацдарму, 

1943 р. 

(місцевого 

- - м. 

Привілля, 

вул. 

Перша 
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значення) 

2 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

1941-1943 

рр.(місцев

ого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

вул. 

генерала 

Потапенка 

        

3 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

1941-1943 

рр. 

.(місцевог

о 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

Ісаєва 

Балка 

(східна 

околиця 

міста) 

        

4 Пам'ятник 

робітника

м заводу 

«Пролета 

рій» 

1941-1945 

рр (місцво 

го значен-

ня) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

вул. 

Мічуріна, 

сквер 

        

5 Пам'ятник 

Г. Г. 

Капустіну, 

першовідк

ривачеві 

кам'яного 

вугілля в 

Донбасі 

1680 р. 

.(місцево 

го 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

вул. 

Гетьмансь

ка 

        

6 Могила 

Потапенко 

В. С. 

(1896-

1969) 

- - м. 

Лисичансь

к, міське 

кладовище 
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Генерал-

майор, 

командир 

279 

стрілецько

ї дивізії 

1969 р. 

.(місцево 

го 

значення) 

7 Могила 

заслужено

го 

викладача 

штейгерсь

ка школи 

та 

гірничого 

технікуму 

Сергєєва 

П. Д. 

1880-1927 

рр.(місцево

го 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

ім. Д.І. 

Менделєє

ва, біля 

будівлі 

навчально

го центру 

гірничої 

справи 

        

8 Монумент 

воїнам – 

льотчикам 

міста 

Лисичансь

ка 

(місцевого 

значення) 

- - 

м. Лисичан 

ськ, кв. 40 

років 

Перемоги, 

з-д ГТВ 

        

9 Меморіаль

ний 

комплекс 

«Пам'ять» 

на честь 

земляків, 

які 

загинули 

під час 

Великої 

Вітчизнян

- - 

м. Лисичан 

ськ, пр. 

Перемоги, 

сквер 

«Ювілей-

ний» 
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ої 

війни.Мог

ила  

Невідомо 

го солдата 

1941-1945 

рр . 

(місцевого 

значення) 

10 Пам'ятний 

знак 

Землякам - 

чорнобиль

цям 

1986 р. 

(місцевого 

значення) 

- - 

м. 

Лисичан 

ськ, 

вул. 

Незалеж- 

ності 

        

11 Пам'ятний 

знак 

воїнам – 

інтернаціо

налістам 

1989 р. 

(місцевого 

значення) 

- - 

м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

ім. 

Г.Сковоро

ди, сквер 

ім. Ю. 

Гагаріна 

        

12 Пам'ятний 

знак на 

місці 

масового 

розстрілу 

мирних 

жителів 

під час 

окупації 

міста 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - 

м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Красная, 

1, біля 

адмініст-

ративної 

бу-дівлі 

заводу 

ТОВ 

Лисичан-

ська сода» 

        

13 Пам'ятний 

знак на 

місці 

масового 

розстрілу 

- - 

м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

ім. В. Со-

сюри 
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мирних 

жителів 

під час 

окупації 

міста 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

14 Пам'ятний 

знак на 

місці 

масового 

розстрілу 

мирних 

жителів 

під час 

окупації 

міста 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Донецька 

        

15 Пам'ятний 

знак на 

місці 

масового 

розстрілу 

мирних 

жителів 

під час 

окупації 

міста 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Тепла, 

сквер 

банно-

оздоровчо

го 

комплексу 

«Хвиля» 

        

16 Пам'ятний 

знак на 

честь 200-

річчя 

Донбасу, 

1795 р. 

(місцевого 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

ім. Д.І. 

Менделєє

ва, сквер 

гірничого 
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значення) технікуму 

17 Пам'ятний 

знак на 

честь 

робітників 

содового 

заводу, які 

загинули в 

роки 

Великої 

Вітчизнян

ої війни, 

1941-1945 

рр 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Красна, 1, 

у 

адміністра

-тивної 

будівлі 

заводу 

ВАТ 

«Лисичан

ська сода» 

        

18 Пам'ятний 

знак 

воїнам 279 

Стрілець-

кої дивізії, 

які 

загинули 

при 

форсуванн

і Сівер-

ського 

Дінця, 

1943 р. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

сквер Ж/Д 

вокзалу 

        

19 Пам'ятний 

знак 

жертвам 

голодомор

у 

1933 р. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

ул. 

Малинов-

ського,спу

ск до ЖД 

вокзалу 

        

20 Пам'ятний 

знак на 

місці, де 

була 

закладена 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Канатна 
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перша 

шахта в 

Донбасі 

1795 р. 

(місцевого 

значення) 

21 Братська 

могила 

борців за 

Радянську 

владу 1918 

– 1919 р. р. 

.(місцево 

го 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Красна, 1 

        

22 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1942 – 

1943 рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичансь

к, вул. 

Жовтнева, 

сквер КЗ 

«Лисичан

ський 

міський 

Палац 

культури» 

        

23 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1941 – 

1943 рр. 

«Вічний 

вогонь» 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичансь

к, 

вул. ім. 

Д.І. 

Менделєє

ва, район 

універ-

магу  

«Дитя- 

чий світ» 

        

24 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1941 – 

1943 рр. 

«Вічний 

вогонь» 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Жовтнева, 

район ОШ 

№4 
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(місцевого 

значення) 

25 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів. 

1942 – 

1943 рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Першо-

травнева, 

біля 

 КЗ 

«Лисичан-

ський 

палац 

культури 

«Діамант» 

        

26 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів. 

1941–1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 5,вул. 

Філо-

нова, 

Верхнян-

ське 

кладови 

ще 

        

27 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

1943 р. 

(місцевого 

значення) 

- - м. Лисичан 

ськ, вул. 

Литовська, 

міське 

кладо-

вище 

        

28 Братська 

могила 

жертв 

фашизму, 

1942-1943 

рр. 

.(місцево 

го 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, вул. 

Черно-

морський 

тупік 

        

29 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

1942-1943 

- - м. Лисичан 

ськ, вул. 

Дібровка, 

Дібровське 

кладовище 
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рр. 

(місцевого 

значення) 

30 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. Лисичан 

ськ, вул. 

Дніпров-

ська, 

Войків-

ське 

кладовище 

        

31 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1942-1943 

рр. 

.(місцево 

го 

значення) 

- - м. 

Лисичан 

ськ, 

територія 

ПАТ 

«Лисичан

ська 

нафтова 

інвес-

тиційна 

ком-

панія» 

        

32 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Новодру-

жеськ, 

вул. 

Октябрьсь

ка, землі 

Мало- 

рязанцевс

ької 

селищної 

ради (за 

межами 

населеног

о пункту) 

        

33 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

- - м. 

Новодру-

жеськ, 

міське 

кладови 

ще 
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значення) 

34 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Привілля, 

вул. Нова 

        

35 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

1942-1943 

рр. 

.(місцево 

го 

значення) 

- - м. 

Привілля, 

вул. 

Ломоно-

сова 

        

36 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів. 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Привілля, 

ОАО 

«Червоне 

Привілля» 

вул. 

Перемоги 

        

37 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів. 

1942-1943 

рр. 

(місцевого 

значення) 

- - м. 

Привілля, 

вул. 

Паркова, 

сквер в 

нижній 

частині 

міста 

        

38 Пам’ятник 

українсько

му поетові 

В.М. 

Сосюрі.(мі

сцевого 

значення) 

  вул. 

Клубна, 

біля 

Палацу 

культури 

        

39 Пам’ятник 

захисникам 

і 

  Просп. 

Перемоги 
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визволител

ям  

м. 

Лисичансь

ка 

(місцевого 

значення) 

40 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів  

(пам’ятка 

місцевого 

значення 

   

м. 

Рубіжне, 

вул. 

Переможц

ів 

 

 

комунальна 

    

цілий рік 

 

 

ні   

 

41 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

(пам’ятка 

місцевого 

значення 

   

м. 

Рубіжне, 

вул.. 

Першотра

внева 

 

комунальна    цілий рік 

 

 

   

42 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

(пам’ятка 

місцевого 

значення) 

 

 

КП «ШЕП» 

 

  

м. 

Рубіжне, 

міське 

кладови 

ще  

 

комунальна    цілий рік 

 

 

   

43 

 

 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

(пам’ятка 

місцевого 

значення) 

 

  м. 

Рубіжне,  

Південна 

частина 

міста, 

кладови 

ще   

 

комунальна    цілий рік 

 

 

   

44 Братська 

могила 

жертв 

фашизму 

(пам’ятка 

місцевого 

ВАТ 

«Рубіжансь

кий 

Барвник» 

 

 м. 

Рубіжне, 

територія 

ВАТ 

«Рубіжанс

ький 

ВАТ 

«Рубіжансь

кий 

Барвник» 

 

   цілий рік 
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значення) 

 

Барвник» 

 

 

45 Пам’ятник 

воїнам-

визволите

лям, які 

загинули у 

роки 

громадян 

ської та 

Великої 

Вітчизнян

ої війн 

(пам’ятка 

місцевого 

значення 

   

м. 

Рубіжне, 

вул.. 

Визволите

лів 

 

комунальна    цілий рік 

 

 

   

46 Пам’ятник 

воїнам-

рубіжанам

, які 

загинули у 

Великій 

Вітчизняні

й війні 

(пам’ятка 

місцевого 

значення) 

 

   

м. 

Рубіжне, 

вул. 

Перемоги, 

сквер 

 

комунальна    цілий рік 

 

 

   

47  

Пам’ятник 

подвигу 

хіміків-

робітників 

та службов 

ців 

об’єднан 

ня 

“Барвник”, 

які 

загинули у 

Великій 

Вітчизня 

ній війні 

  м. 

Рубіжне, 

вул.. 

Померан 

чука 

 

комунальна    цілий рік 
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(пам’ятка 

місцевого 

значення 

48 Меморіаль

ний 

комплекс 

«Скорбот 

на мати» 

Братська 

могила 

радянсь 

ким 

воїнам.  

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

49 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів  

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокура 

кинський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

50 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів   

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

51 Пам’ятний 

знак з 

нагоди 60-

річчя 

Великої 

перемоги 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 
с.Білокура

кине 
комунальна 

       

52 

Обеліск 

загиблим 

воїнам 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

53 Пам’ятний 

знак з 

Відділ 

культури 
 

Луганська 

обл., 
комунальна 
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нагоди 

300-річчя 

смт. 

Білокурак

ине 

Білокураки

нської РДА 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

54 

Пам’ятний 

знак 

воїнам-

інтернаціо

налістам 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

55 Пам’ятний 

знак на 

честь 

заслужено

го 

працівни 

ка 

фізкульту 

ри і спорту 

України 

В.С.Вірче

нка 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Білок

уракине 

комунальна 

       

56 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Курячівка 

комунальна 

       

57 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

(загиблим 

танкістам)  

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

58 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Лизіне 

 

 

комунальна 
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59 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям які 

загинули в 

роки ВВв 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Шапарів 

ка 

комунальна 

       

60 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

61 

Братська 

могила 

радянськи

м воїнам   

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

смт.Лозно 

– 

Олександр

івка 

комунальна 

       

62 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

с.Нещерет

ове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комунальна 
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63 Обеліск 

загиблим 

воїнам- 

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

64 
Пам’ятник 

загиблим 

воїнам в 

роки 

громад. 

війни 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Паньківка 

 

комунальна 

       

65 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Цілуйкове 

комунальна 

       

66 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

67 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

68 
“Стелла” 

загиблим 

воїнам-

односельц

м 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Павлівка 

комунальна 

       

69 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

(воїнам - 

танкістам) 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

70 Пам’ятник 

загиблим 

воїнам 

ВВв 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       



81 

 
 71 Братська 

могила 

Радянськи

х воїнів  

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

72 

“Стелла” 

загиблим 

воїнам в 

роки ВВв 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Просторе 

 

 

 

комунальна 

       

  73 

Могила 

Радянсько

го воїна 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Плахо-

Петрівка 

комунальна 

       

74 

Братська 

могила 

радянськи

м воїнам   

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Солідарне 

 

 

 

 

 

 

комунальна 

       

75 

Могила 

невідомом

у солдату 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Л

уганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Гладкове 

 

комунальна 

       

76 Братська 

могила 

учасникам 

Відділ 

культури 

Білокураки

  комунальна 

       



82 

 
Громадянс

ької війни 

нської РДА 

77 

Братська 

могила 

радянськи

м воїнам   

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., 

с.Мирне 

 

 

 

комунальна 

       

78 

Пам’ятний 

знак 

«Воїну 

афганцю» 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с 

Конопляні

вка 

 

 

 

 

комунальна 

       

79 

Монумент 

героям 

ВВв 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Дем’янівк

а 

комунальна 

       

80 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

  комунальна 

       

81 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Бунчуківк

а 

комунальна 

       

82 Могила 

невідомог

о солдата  

Відділ 

культури 

Білокураки

  комунальна 

       



83 

 
нської РДА 

83 
Пам’ятник 

загиблим 

воїнам 

1941-1945 

“Стелла” 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Тимошине 

комунальна 

       

84 

Пам’ятник 

загиблим 

воїнам 

ВВв 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Шарівка 

комунальна 

       

85 

Обеліск 

воїнам 

визволите

лям 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Олександр

опіль 

комунальна 

       

86 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

«Стелла» 

 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Олексіївка 

 

 

 

комунальна 

       

87 

Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Відділ 

культури 

Білокураки

нської РДА 

 

Луганська 

обл., 

Білокурак

инський 

район., с. 

Луб’янка 

комунальна 

       

88 Могила 

Титова С.А. 

– активіста 

встановлен

ня  

радянської 

влади у 

Креміньком

у  районі 

Датування  

на пам’ятці 

1918 

 м. 

Кремінна 

міський  

цвинтар 

        

89 Братська  Датування   м.         



84 

 
могила  

радянським  

воїнам 

на пам’ятці 

1941 –1943 

пере-пох. 

1950 

Кремінна 

вул. 

Вокзальна 

(гостовари 

90 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

пере-пох. 

1957, 

1976,  1981 

 м. 

Кремінна 

пл. 

Петровсько

го 

        

91 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1943, 

пере-пох. 

1957 

 м. 

Кремінна 

Веригинськ

е  

лісництво 

Кремінсько

го лісгосп 

пзага, 

кв.18,кварт.

прос 

        

92 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 м. 

Кремінна  

вул. 

Інтернаціон

альна 

        

93 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 м. 

Кремінна 

с-ще ім. 

генерала 

Михайлов 

        

94 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1943, 

пере-пох 

1950 

 м. 

Кремінна 

лісгоспзаг 

Дубовий  

гай, №1 

        

95 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

пере-пох. 

1957-1958 

 м. 

Кремінна 

лісгоспзаг 

Дубовий  

гай, №2 

        

96 Братська  

могила  

радянським  

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1941, 1943 

пере-пох. 

1955 

 м. 

Кремінна 

Територія  

санаторію 

“Озерний” 

        

97 Пам’ятний  

знак  на  

честь 

воїнам 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 м. 

Кремінна 

Ліс  в  

районі   
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партизан  та  

підпільника 

санаторію  

“Озерний” 

98 Пам’ятник  

воїнам 

землякам 

Датування  

на пам’ятці 

1941- 

1945 

 м. 

Кремінна 

пл. Красна 

(парк 

Слави) 

        

99 Пам’ятник  

воїнам – 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 м. 

Кремінна   

вул. 

Куйбишева 

        

100 Будинок, в  

якому  у 

грудні 1919 

знаходився  

польовий  

штаб І 

Кінної армії 

Датування  

на пам’ятці 

1919 

 м. 

Кремінна 

пл.  Красна, 

16 

        

101 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н с. 

Житлівка, 

біля  школи 

        

102 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н, 

с.Бараників

ка, 

цвинтар, 

        

103 Пам’ятник   

воїнам  - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, 

с.Бараників

ка, центр 

        

104 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1942-1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Боровеньки

, біля  

клубу 

        

105 Пам’ятник  

воїнам - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Булгаківка, 

біля  клубу 

        

106 Братська  

могила  

радянських  

воїнів  та  

пам’ятний  

знак  на  

честь воїнів  

односельців 

1.Пам’ятни

Датування  

на пам’ятці 

1942-1944 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Варварівка, 

біля  клубу 

        



86 

 
й  знак  на  

честь воїнів  

односельців

, які  

загинули  у  

Велику  

Вітчизняну  

війну. 

107 Братська  

могила  

радянських  

воїнів  та  

пам’ятний  

знак  на  

честьвоїнів  

односельців 

1.Пам’ятни

й  знак  на  

честь воїнів  

односельців

, які  

загинули  у  

Велику  

Вітчизняну  

війну. 

Датування  

на пам’ятці 

 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Затишне, 

Варварівсь

кої  

сільради, 

біля  клубу 

        

108 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Голубівка, 

цвинтар 

        

109 Могила  

Івашкіна 

І.П. офіцера  

Радянської  

армії 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Голубівка, 

парк, біля  

школи 

        

110 Пам’ятник  

воїнам – 

односельця

м, які  

загинули  в  

роки  

громадянсь-

кої  та  

Великої  

Вітчизняної  

війни 

Датування  

на пам’ятці 

1917-1920 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Голубівка, 

парк 

        

111 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

 

 Кремінськи

й р-н, 

с.Єпіфанівк

а вул. 
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Жданова 

(центр) 

112 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1942-1943 

 Кремінськи

й р-н,  

с. Залиман 

        

113 Пам’ятник  

воїнам – 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

 

 Кремінськи

й р-н,  

с. Залиман 

        

114 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 Кремінськи

й рн,смт. 

Красноріче

нське,вул. 

Леніна 

        

115 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 Кремінськи

й р-н, с.  

Кудряшівка

, центр 

        

116 Пам’ятник  

воїнам - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н,с.  

Кудряшівка

, центр 

        

117 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н,с. 

Макеївка, 

біля  

церкви 

        

118 Пам’ятник  

воїнам - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Макеївка, 

біля  

сільради 

        

119 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1942-1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Михайлівка 

        

120 Пам’ятник  

воїнам - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Михайлівка 

        

121 Братська  

могила  

радянських  

воїнів  та  

пам’ятний  

знак  на  

честь воїнів  

односельців 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Невське, 

біля  школи 

        



88 

 
122 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Новоастрах

ань, парк 

        

123 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Новоастрах

ань Північ 

на околиця 

села 

        

124 Пам’ятник  

воїнам - 

односельця

м 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1945 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Новоастрах

ань, біля  

клубу 

        

125 Братська  

могила  

радянських  

воїнів  та  

пам’ятний  

знак  на  

честь  

воїнів  

односельців 

 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 

 Кремінськи

й р-н, 

с. 

Новокрасня

нка,  

вул. Леніна 

        

126 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Новомикіль

ське, центр 

        

127 Братська  

могила  

радянських  

воїнів та  

пам’ятний  

знак  на  

честь  

воїнів -

односельців

. 

Датування  

на пам’ятці 

1941-1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Червонопо

півка ,   

центр 

        

128 Братська  

могила  

радянських  

воїнів 

Датування  

на пам’ятці 

1943 

 Кремінськи

й р-н, с. 

Червонопо

півка, 

цвинтар 

        

129 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

Новоахтирс

ька с.р. 

Новоайдарс

ький район 

04336493 с. 

Новоахти

рка, 

вул.Центр

альна  

комунальна 

 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   
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пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів 

односель 

ців 

130 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

загиблих 

при 

визволенні 

с. 

Новоахтир

ка в 1943 

році  

Новоахтирс

ька с.р 

Новоайдарс

ький район 

04336493 с. 

Новоахти

рка, вул.. 

Лісна, 

кладовищ

е 

комунальна 

 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

131 Воїн в ріст 

в шинелі з 

автоматом  

на грудях  

Новоахтирс

ька с 

Новоайдарс

ький 

район.р 

04336493 с. 

Новоахти

рка, 

кладовищ

е 

комунальна 

 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік  ні   

132 Пам’ятник 

загиблому 

льотчику 

Дроздову 

О.Й. 

Новоахтирс

ька с.р 

Новоайдарс

ький район 

 

04336493 

с. 

Новоахти

рка, 

кладовищ

е 

комунальна 

 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

133 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів. 

Пам’ятник 

скульпт 

ра 

компози 

ція жінки 

в ріст з 

хлопчиком 

та вінком 

в руках 

Новоахтирс

ька с.р 

04336493 с. 

Степний 

Яр, центр 

села 

комунальна 

 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

134 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

Штормівськ

а с. р. 

04336524 с.Штормо

ве, 

вул.Шкіль

на 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   
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та 

пам'ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односельці

в (МЗ) 

135 Братська  

могила 

радянсь 

ких 

воїнів(МЗ) 

Штормівськ

а с.р. 

 

04336524 

с.Перемо

жне, 

вул.Миру 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

136 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам'ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односельці

в(МЗ) 

Штормівськ

а с. р. 

04336524 с.Петренк

ове 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

137 «Братська 

могила 

радянсь 

ких 

воїнів»   

(МЗ) 

Військово-

цивільна 

адміністрац

ія с. 

Кримське 

39805896 с. 

Кримське, 

вул.Затиш

на,9 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

138 «Пам’ятни

к загиблим 

односель 

цям у 

Велику 

Вітчизня 

ну 

Війну»(МЗ

) 

Військово-

цивільна 

адміністрац

ія с. 

Кримське 

39805896 с. 

Кримське, 

вул. 

Затишна, 

9 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

139 Пам’ятник 

жертвам 

голодомо 

ру в 

Україні 

1932-1933 

Військово-

цивільна 

адміністрац

ія с. 

Кримське 

39805896 с. 

Кримське, 

вул. 

Центральн

а, 10 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   
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(МЗ) 

140 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

(МЗ) 

Денежників

ська с.р. 

 

20187130 

с. 

Денежник

овевул. 

Шкільна  

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний  

Всі бажаючі Цілий рік ні   

141 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

загиблих 

за 

визволен 

ня 

Новоайдар

ського 

району в 

1943 році 

(МЗ) 

Дмитрівськ

а с.р. 

04336464 с 

Дмитрівка

, площа 

Миру 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний  

Всі бажаючі Цілий рік ні   

142 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів 

загиблих 

за 

визволенн

я (МЗ) 

Райгородсь

ка с.р. 

04336501 с. 

Райгородк

а, вул. 

Підгірна 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

143 Стелла 

(МЗ) 

Райгородсь

ка сілька 

рад. 

04336501 с. 

Райгородк

а, вул. 

Підгірна 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні   

144 Братська 

могила 

воїнів, 

загиблих в 

роки 

Великої 

Вітчизня 

ної війни 

(МЗ) 

Побєдівська 

с.р. 

04528790 с. Побєда  комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

145 Пам’ятник 

воїнам 

односель 

цям, які 

Побєдівська 

с.р. 

04528790 с. Побєда  комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   
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загинули в 

роки 

Великої 

Вітчизнян

ої Війни  

(МЗ) 

146 Пам’ятник 

загиблим 

односельц

ям в роки 

ІІ світової 

війни (МЗ) 

 

Колядівська  

с.р. 

04336470 с. 

Колядівка, 

вул. 

Шкільна 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

147 Пам’ятник 

загиблим 

односельц

ям в роки 

ІІ світової 

війни (МЗ)  

 

Колядівська  

с.р. 

04336470 с. 

Вовкодаве

, вул. 

Мостова 

комунальна  Культурно-

пізнавальни

й 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

148 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

загиблих 

за 

визволен 

ня с. 

Царівка 

(МЗ) 

Бахмутівськ

а с.р. 

05481856 с. Царівка, 

вул. 

Говорунов

а 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

149 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

загиблих 

за 

визволен 

ня с. 

Бахмутів 

ка (МЗ) 

Бахмутівськ

а с.р. 

05481856 с. 

Бахмутівк

а, вул. 

Луганська 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

150 Стелла  

(МЗ) 

Бахмутівськ

а с.р. 

05481856 с. 

Бахмутівк

а, вул. 

Центральн

а 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

151 Братська Муратівськ 04336487 с. комунальна  Культурно- Всі бажаючі Цілий рік ні   
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могила 

радянськи

м воїнам 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів 

односель 

ців (МЗ) 

а с.р. Муратове, 

вул. 

Центральн

а 

пізнаваль 

ний 

152 Братська 

могила 

радянськи

м воїнам 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів 

односель 

ців (МЗ) 

Муратівськ

а с.р. 

04336487 с. 

Капітанов

е, вул. 

Шкільна 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  

Цілий рік 

ні   

153 Кіндратій 

Булавін 

(козачий 

отаман) 

(МЗ) 

Трьохізбенс

ька громада 

39806685 с. 

Трьохізбе

нка, вул. 

Тюленина

, 1 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

 Братська 

могила 

воїнів 

Червоної 

армії, 

загиблих в 

роки 

вітчизнян 

ої війни 

(МЗ) 

Олексіївськ

а с.р. 

04336435 с. 

Олексіївка

, 

кладовищ

е 

 

комунальна 

 Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

154 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак 

односельц

Олексіївськ

а с.р. 

04336435 с. 

Олексіївн

а, 

пл.Центра

льна 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

 

Всі бажаючі Цілий рік ні   
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ям (МЗ) 

155 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак в 

честь 

воїнів 

земляків 

(МЗ) 

Олексіївськ

а с.р. 

04336435 с. 

Михайлю

ки, центр 

села 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

156 Пам’ятник 

воїнам 

односельц

ям, які 

загинули у 

ІІ Світовій 

війні (МЗ) 

Чабанівська 

с.р. 

04336441 с. 

Чабанівка, 

центр села 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

157 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

односельці

в, які 

загинули 

(МЗ) 

Чабанівська 

с.р. 

04336441   с. 

Гаврилівн

а, центр 

села 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік ні   

158 Братська 

могила 

радянськи

х 

воїнів(МЗ) 

Чабанівська 

с.р. 

04336441   с. 

Олександр

івка, 

кладовищ

е 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні   

159 Пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів – 

земляків, 

які 

загинули у 

Великій  

Новоайдарс

ька с.р. 

 смт. 

Новоайда

р, центр 

селища 

  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  ні   
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Вітчизня 

ній війні 

при  

визволенні 

Новоайдар

ського 

району від 

німецько  

– 

фашистськ

их 

загарбникі

в  1941-

1942 

160 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

загиблих 

при 

бомбуван 

ні 

залізнично

ї станції в 

липні 1942 

року 

Новоайдарс

ька с.р. 

 смт. 

Новоайда

р, вул. 

Великий 

Шлях, 

біля 

залізничн

ої станції 

  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  ні   

161 Братська 

могила 

радянськи

х воїнів, 

загиблих в 

боях з 

фашистськ

ими 

загарбника

ми в 1942 

році 

Новоайдарс

ька с.р. 

 смт. 

Новоайда

р, вул.. 

Зарічна, 

кладовищ

е 

  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  ні   

162 Братська  

могила 

радянсь 

ких воїнів 

Новоайдарс

ька с.р. 

 смт. 

Новоайда

р, 

перехрест

я вулиць 

Вишневої 

і Дружби, 

  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  ні   
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кладовищ

е 

136 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

загиблих в 

боях за 

визволенн

я села в 

1943 році 

Новоайдарс

ька с.р. 

 с. 

Маловенді

лівка, вул. 

Берегова 

  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі  ні   

164 Братська  

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів – 

односель 

ців 

1. 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

2. 

Пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односель 

ців, які 

загинули у 

Великій 

Вітчизняні

й Війні за 

визволен 

ня села в 

січні 1943 

року (МЗ) 

Гречишкінс

ька с.р. 

04336458 с. 

Гречишкі

не, вул. 

Центральн

а, центр 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні   

165 Братська 

могила 

Гречишкінс

ька с.р. 

04336458 с. 

Гречишкі

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні   
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радянсь 

ких воїнів, 

загиблих в 

боях за 

визволен 

ня села в 

1943 році 

(МЗ) 

не, старе 

кладови 

ще 

ний 

166 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односель 

ців 

1. 

Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

2. 

Пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів – 

односель 

ців, які 

загинули у 

Великій 

Вітчизня 

ній Війні 

загиблим в 

боях при 

обороні 

села у 

1942 році 

(МЗ) 

Гречишкінс

ька с.р. 

Новоайдарс

ький район 

04336458 с. 

Безгинове, 

вул.. 

Коваленка 

комунальна  Культурно-

пізнаваль 

ний 

Всі бажаючі Цілий рік 

 

ні   

167 З 

уточнення

м пам’ятка 

  Будинок, в 

якому жив 

В.М.Гарши

 м.Старобі

льськ, вул. 

Слобожан
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місцевого 

національ

ного 

значення  

та чи є 

списку 

всесвітньо

ї 

спадщини 

ЮНЕСКО) 

Всього 9, 

місцевого 

значення 

 

н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

ська, 60 

168  Будівля 

школи, де 

навчався 

Андрушко 

Н.В. 

 м.Старобі

льськ, пл. 

Гололя,3 

СШ№ 2 

        

169  Пам’ятник 

Гаршину 

В.М., 

радянсько 

му 

письменни 

ку  

 м.Старобі

льськ, вул. 

Чернишев

ського  

        

170  Братська 

могила 

радянських 

воїнів та 

залізнични 

ків  

 м.Старобі

льськ, 

перон 

залізничн

ого 

вокзалу  

        

171  Братська 

могила 

танкістів  

 м.Старобі

льськ, вул. 

Айдарська

, парк  

        

172  Братська 

могила 

борців 

революції  

 м.Старобі

льськ, вул. 

Айдарська

, парк  

        

173  Братська 

могила 

радянських 

воїнів   

 м.Старобі

льськ, 

вул.Миру 

, парк  
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174  Братська 

могила 

танкістів та 

радянських 

воїнів  

 м.Старобі

льськ, вул. 

Миру, 

парк 

        

175  Братська 

могила 

працівни 

кам 

держбезпе 

ки  

 м.Старобі

льськ, вул. 

Миру, 

парк 

        

176 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів, 

партизан 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

земляків 

Троїцька 

селищна 

рада 

 смт. 

Троїцьке, 

вул. 

Паркова 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

177 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

Троїцька 

селищна 

рада 

 смт. 

Троїцьке 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік Ні   

178 Пам’ятник 

воїнам-

односель 

цям 

Лантратівсь

ка сільська 

рада 

 с. 

Бабичеве, 

вул. 

Садова 

 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

179 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односель 

ців 

Новочервон

енська 

сільська 

рада 

 с. 

Новочерв

оне, вул. 

Садова  

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

180 Братська 

могила 

Покровська 

сільська 

 с. 

Покровсь 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік Ні   
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радянсь 

ких воїнів 

та 

пам’ятний 

знак на 

честь 

воїнів-

односель 

ців 

рада ке, вул. 

Слобожан

ська 

181 Пам’ятник 

знак на 

честь 

воїнів-

односель 

ців, які 

загинули у 

Великій 

Вітчизня 

ній війні 

Покровська 

сільська 

рада 

 с. 

Покровськ 

комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

182 Пам’ятник 

Попугаєву 

О.Г. – 

Герою 

Радянсько

го союзу 

Розсипненс

ька сільська 

рада 

 с. 

Розсипене

, вул. 

Попугаєва 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

183 Братська 

могила 

червоноар

мійців 

Тарасівська 

сільська 

рада 

 с. 

Тарасівка 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

184 Братська 

могила 

радянсь 

ких воїнів 

Тарасівська 

сільська 

рада 

 с. 

Тарасівка 

Комунальна   екскурсія  Цілий рік ні   

185 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Багачанська 

сільська 

рада 

 с. Багачка комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

186 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

ям 

Лантратівсь

ка сільська 

рада 

 с. 

Бабичеве 

комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

187 Пам’ятник 

воїнам-

односельц

c. 

Лантратівка 

 с. 

Лантратів

ка 

комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   
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ям 

188 Пам’ятник 

воїнам-

односель 

цям 

с. Сиротине  с.Сиротине комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

189 Пам’ятник 

воїнам-

односель 

цям 

с.Дьоміно-

Олександрі

вка 

 с.Дьоміно-

Олександрі

вка 

комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

190 Пам’ятник 

воїнам- 

односельця

м 

с. Вівчарове  с. 

Вівчарове 
комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

191 Пам’ятник 

воїнам -

односельц

ям 

с. 

Розпасіївка 

 с. 

Розпасіївк

а 

комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

192 Пам’ятник 

воїнам-

односель 

цям 

с. Ями   с. Ями комунальна  екскурсія  Цілий рік ні   

193 Меморіаль

ний 

комплекс 

«Україна –

визволите

лям» - 

пам’ятка 

національ

ного 

значення   

Міловська 

селищна 

рада 

 92500, 

Луганська 

обл., 

Міловсь 

кий р-н., 

смт. 

Мілове, 

Державна Меморіаль 

ний 

комплекс 

загиблим за 

визволення 

Мілового від 

німецько-

фашистських 

загарбників    

      

194 Пам’ятник 

Булавіну 

(місцевого 

значення) 

Пісківська 

сільська 

рада 

Новопсковс

ький район 

04336613 с.Булавині

вка 

комунальна Пам`ятник на 

честь 

Кіндрата 

Булавіна 

Культурно-

пізнавальни 

40 чол. Цілий рік Ні  - Пісківська  

сільська 

рада 

 
* Наразі не є туристичними об’єктами;  

** 2014 році планувалося провести роботу по облаштуванню пам'ятників "Картамиш","Ставка хана", але в зв’язку з проведенням АТО на території 

Луганської і Донецької областей, роботу в даному напрямку тимчасово призупинено. При стабілізації ситуації в районі, роботу буде відновлено; 
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*** На бази відпочинку правовстановлюючі документи відсутні, лікувальні послуги не надаються, робітники ПАТ «Лисичанськвугілля відпочивають 

безкоштовно (без путівок). 

 Заклади  культурного дозвілля - об’єкти відвідування туристів 

 
№ 

з/п 

Назва Форма  

власності 

Місце розташування Контактна 

інформація 

1. Луганський обласний 

український академічний 

музично – драматичний театр 

Спільна власність 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Луганської області 

 

Луганська область,  

м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 28. 

Концертна діяльність 

відбувається за 

місцезнаходженням. 

директор театру 

Дорофєєв Сергій 

Вікторович 

тел. 0665117550 

2. Луганська обласна філармонія Спільна власність 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Луганської області 

Луганська область,  

м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 13 

Концертна діяльність 

відбувається за адресою: 

Луганська область,  

м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків 10 

 

директор філармонії 

Шаповалов Ігор 

Вікторович 

тел. 0506145293 

3. Луганський обласний козачий 

кінний театр 

Спільна власність 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Луганської області 

Луганська область, 

Міловський район, смт Мілове,  

вул. Центральна, 155 

Концертна діяльність 

відбувається за 

місцезнаходженням. 

 

директор театру 

Мєдвєдєв Дмитро 

Вікторович  

тел. 0661524467 

 

  Природоохоронні території Луганської області – об’єкти відвідування туристів  

 

№ 

з/п 
Назва 

Значення 

(національне, 

місцеве) 

Об’єкти та території 

(природний заповідник, 

заповідні урочища, 

заказники, ботанічні, 

пам’ятки природи, 

геологічні, комплексні, 

парки - пам’ятки 

Місце розташування Контакти 
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садово-паркового 

мистецтва тощо) 

Всього  95 , з яких 3 не є туристичними об’єктами 

1.  "Свинарська балка" Місцеве Комплексна пам’ятка 

природи 

Городищенська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

2.  "Водяна криниця" Місцеве Гідрологічний 

пам’ятник природи 
Євсузька сільська рада  Біловодського району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

3.  "Євсуг-Степове" Місцеве Заказник 

загальнозоологічний 
Євсузька сільська рада  Біловодського району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

4.  "Кононівський" Місцеве Загальнозоологічний 

заказник 

Кононівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

5.  "Новолимарівський" Місцеве Загальнозоологічний 

заказник 

Новолимарівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  
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9-12-48 

6.  
"Ясенева захисна 

лісосмуга" 
Місцеве Пам’ятка 

природиботанична 

Новолимарівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

7.  "Зарічна" Місцеве Комплексна пам’ятка 

природи 

Новолимарівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

8.  "Стінки ліскові" Місцеве Заказник ботаничний 
Семикозівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

9.  "200-річні дуби" Місцеве Пам’ятка природи 

ботанична 

Семикозівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

10.   «Балка Ковильна» Загальнодержавне Заказник ботаничний 
Новолимарівська сільська рада  Біловодського 

району 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

11.   «Балка Крейдяний Яр» Місцеве Ботанична пам’ятка 

природи 

Новолимарівська сільська рада  Біловодського 

району 
Управління 

економічного розвитку 
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і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

12.  «Воронець»    Місцеве Ботанична пам’ятка 

природи 

за 2,5 км на північний-захід від 

міста Біловодськ Загальна площа — 0,5 га. 
 

13.  Юницький  Загальнодержавне    Заказник ботанічний 
Городищенська сільська рада Біловодського 

района 

Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА 2-0-37 

Відділ культури РДА  

9-12-48 

14.  
«Роздольнянські 

пруди» 
Місцеве  Ентомологічний 

заказник 

за межами населеного пункту на території 

Просторівської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

15.  «Самсонівська заводь» Місцеве  Ландшафтний заказник 

за межами та в межах населеного пункту села 

Лизине на території Лизинської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

16.  
«Кисілівські 

відслонення» 
Місцеве  Геологічна пам"ятка 

природи 

за межами та в межах населеного пункту села 

Луб’янка на територіїОлексіївської сільської 

ради Білокуракинського району Луганської 

області 

- 

17.  «Лісова перлина» Місцеве  Загальнозоологічний 

заказник 

за межами населеного пункту на території 

Лозно-Олександрівської селищної ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

18.  «Олександропільський» Місцеве  Ботанічна пам"ятка 

природи 

за межами населеного пункту на території 

Олександропільської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

19.  «Велика долина» Місцеве  Ботанічна пам"ятка 

природи 

в межах населеного пункту села Коноплянівка 

на території Дем’янівської сільської ради 
- 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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Білокуракинського району Луганської області 

20.  «Кленовий ліс» 
Місцеве 

 
Ботанічний заказник 

за межами населеного пункту на території 

Нещеретівської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

21.  «Білоусова садка» Місцеве Заповідне урочище 
Кремінський р-н, ДП «Кремінське ЛМГ» 

Серебрянське МЛ, квартал 94 т.в. 8 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

22.  «Дубовий гай» Місцеве Заповідне урочище 
Кремінський р-н, Комсомольське лісництво, 

квартал 12 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

23.  «Сіточне» Місцеве Заповідне урочище 
Кремінський р-н, Сіточне лісництво, квартал 

28 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

24.  «Хрящуваха» Місцеве Заповідне урочище 
Кремінський р-н, Житлівське лісництво, 

квартал 20 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

25.  «Широке» Місцеве Заповідне урочище 
Кремінський р-н, Сіточне лісництво, квартал 1-

4 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

26.  «Жеребець» Місцеве Заказник зоологічний 
Кремінський р-н, Серебрянське лісництво, 

квартал 134 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

27.  «Кремінські каптажі» Місцеве Заказник гідрологічний 

Кремінський р-н, Сіточне лісництво , квартали 

45-52, 56-64,68-77 79-91, 95-97; Веригінське 

лісництво квартали 5,11-13, 14-29; 

Комсомольське лісництво  квартали 12,13 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

28.  «Серебрянський» Місцеве Заказник ботанічний 
Кремінський р-н, Серебрянське лісництво, 

квартали 110-113, 131 

ДП «Кремінське ЛМГ» 

(06454) 3-15-95 

29.  
відділення 

«Стрільцівський степ» 

1037,7254 га 

Національне 

Луганський природний 

заповідник 

Національної академії 

наук України  

Міловський район,  Новострільцівська та 

Великоцька сільська рада,  
(06465) 9-40-32 
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30.   «Балка Березова» 

площею 797,30 га 
Місцеве Загальнозоологічний 

заказник  

Міловський район, Новострільцівська, 

Стрільцівська, Мусіївська сільська рада, М 

 

 

31.   «Зоріновський» 

площею 20,00 га  
Місцеве Орнітологічний 

заказник 
Міловський район, Морозівська сільська рада  

32.  
 «Крейдяні 

відслонення» площею 

30,00 га 

Місцеве Ботанічний заказник Міловський район , Стрільцівська сільська рада  

33.   «Урочище Колядовка» 

площею 83,7206 га 
Місцеве Ботанічний заказник 

Міловський район , Микільська сільська рада 

 

 

34.  
 «Урочище 

Розсохувате» площею 

180,50 га 

Місцеве Ботанічний заказник 

Міловський район, Микільська сільська рада 

 

 

35.   «Великоцкий» площею 

252,6683 га 
Місцеве Ботанічний заказник 

Міловський район, Великоцька сільська рада 

 
 

36.   «Урочише «Верхнє» 

площею 62,3164 га 
Місцеве Ботанічний заказник 

Міловський район, Микільська сільська рада 

 
 

37.   «Криштальна» площею 

0,10 га 
Місцеве Гідрологічна пам’ятка 

природи 
Міловський район,  Стрільцівська сільська рада  

38.  

 «Айдарська тераса» 

(100 га) 
Загальнодержавне 

Комплексна пам’ятка 

природи 

Новоайдарський район  поблизу села Айдар-

Миколаївка на території Державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське 

господарство» в долині річки Айдар 

Новоайдарська селищна 

рада 

39.   «Баранячі лоби» (2 га) 

 Місцеве 
Геологічна пам’ятка 

природи 

Новоайдарський район поблизу с. Айдар-

Миколаївка   

Новоайдарська селищна 

рада 

40.  

 «Мінаєвська діброва»  

359,3 га 

Місцевн Лісовий заказник 

Новоайдарськийу район між населеними 

пунктами с. Співаківка та с. Денежникове на 

землях державного лісового фонду в межах 

постійного землекористування державного 

підприємства «Новоайдарське лісомисливське 

господарство». 

 

Новоайдарська селищна 

рада 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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41.   «Біляєвське»  

176,5 га 
Місцеве Заповідне урочище 

Трьохізбенська ВЦА  

42.   «Кримський» Місцевий Ентомологічний 

заказник 

Кримська ВЦА. В 5 км від с. Кримське 

Новоайдарського району Луганської області 
(097)-239-83-43 

43.   «Причепилівський»  Місцевий 
Гідрологічна пам’ятка 

природи 

 

Кримська ВЦА. В 0,5 км на північ від села 

Причипилівка на правому березі р. Сіверський 

Донець 

(097)-239-83-43 

44.   «Дружба»  Загальнодержавне Парк пам’ятка садово – 

паркового мистецтва  

Побєдівська с.р.Луганська область, 

Новоайдарський район, с. Побєда 
(06445)-9-63-23 

45.   «Співаківський» Місцевий Ботанічна пам’ятка 

природи 

Співаківська с.р.Західна окраїна села 

Співаківка, схил правого берегу  річки Айдар, 

площа 150 га 

(06445)-9-61-43 

46.  
 «Трьохізбенський 

степ»  
Загальнодержавне Луганський природний 

заповідник 

Трьохізбенська ВЦА. Село Трьохізбенка, 

Новоайдарського району. Гречишкінська с.р. 

Село Гречишкіне Новоайдарського району, 

Луганської області. 

(06472)-5-23-91 

47.   «Штормівський» Місцевий Ландшафтний заказник 

Штормівська с.р. Розташований між селами 

Штормове та Петренкові на правому березі 

річки Айдар 

(06445)-9-98-06 

48.  
Ландшафтний заказник 

місцевого значення 
Місцевий Ландшафтний заказник 

Олексіївська с.р. Село Олексіївка, 

Новоайдарського району, Луганської області 
(06445)-971-33 

49.   «Горіхове» Місцевий Заповідне урочище 
Бахмутівська с.р. Бахмутівська с.р. Приблизно 

600 м. від с. Дубове. 
(06445)-9-62-42 

50.   «Шамраєва дача» Місцевий Заповідне урочище 
Муратівська с.р. На відстані від с.  Муратове 9 

км.  
             (06445)-9-67-41 

51.   «Капітанівський ліс» Місцевий Заповідне урочище 
Муратівська с.р. На відстані  від с. Муратове  6 

км. 
(06445)-9-67-41 
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52.   «Кримська дача» Місцевий Гідрологічний заказник 
Муратівська с.р. На відстані  від с. Муратове  7 

км. 
(06445)-9-67-41 

53.   «Нижній Суходіл» Місцевий Ландшафтний заказник 
Чабанівська с.р. балка Гадючий Байрак на 

південь с. Нижній Суходіл. 
(06445)-953-33 

54.  
  «Осинівські 

піщаники» 
Місцеве Геологічна пам’ятка 

с. Осинове, Осинівська сільська рада , 

Новопсковський район 

(06463)9-47-42 

55.  
Білолуцький лісовий 

заказник Місцеве Лісовий заказник 
Білолуцьке лісництво (06463)9-24-68 

56.  
Новопковський лісовий 

заказник Місцеве Лісовий заказник 
Новопсковське лісництво (06463)2-10-42 

57.   «Огідне» Місцеве Заповідне урочище Новопсковське  лісництво (06463)2-10-42 

58.   «Луг» Місцеве Заповідне урочище Новопсковське лісництво (06463)2-10-42 

59.   «Новобіла» 
Місцеве 

Ботанічна пам’ятка  

природи 
Новобілянська сільська рада (06463)9-32-18 

60.   «Айдарський» Місцеве Заказник іхтіологічний Риб’янцівська сільська рада (06463)9-67-22 

61.   «Осинівська» 
Місцеве 

Ботанічна пам’ятка  

природи 
Осинівська сільська рада (06463)9-47-42 

62.   «Зуєв ліс» Місцеве Заповідне урочище Білолуцьке лісництво (064630)9-24-68 

63.   «Московське» Місцеве Заповідне урочище Білолуцьке лісництво (06463)9-24-68 

64.   «Крейдяні скелі» Місцеве Ботанічний заказник Новопсковське лісництво (06463)2-10-42 

65.   «Новорозсошанський»  Місцеве Ботанічний заказник Новопсковське лісництво (06463)2-10-42 

66.   «Кам’янський» Місцеве Ландшафтний заказник Кам’янська сільська рада (06463)9-62-45 



110 

 

67.  
 «Донцівський» 

Місцеве Ландшафтний заказник 
Донцівська сільська рада,  Новопськовський 

район 

(06463)9-63-48 

68.  «Верхній ставок» Місцеве 
Гідрологічна пам’ятка 

природи 
на землях Петрівської с/р, Сватівський район  

69.  «Нижній ставок» Місцеве 
Гідрологічна пам’ятка 

природи 
на землях Петрівської с/р, Сватівський район  

70.  «Надія» Місцеве 
Ботанічна пам’ятка  

природи 
с. Райгородка, Сватівський район  

71.  «Сватівський парк» Місцеве 
Ботанічна пам’ятка 

природи 
с. Соснове, Сватівський район  

72.  «Кармазинівська» Місцеве 
Ботанічна пам’ятка 

природи 
на землях Ковалівської с/р, Сватівський район  

73.  «Куземівський яр» Місцеве Геологічна пам’ятка на схід від  с. Куземівка, Сватівський район  

74.  «Мілуватський 

водолій» 
Місцеве 

Парк – пам’ятка садово-

паркового мистецтва 
с. Мілуватка, Сватівський район  

75.  «Гончарівський» Місцеве Ботанічний заказник 
на землях Преображенської, Гончарівської, 

Оборотнівської с/р, Сватівський район 
 

76.  «Терни» Місцеве 
Загальнозоологічний 

заказник 

на землях Сватівської м/р, Гончарівської с/р, 

східніше                        с. Соснове 
 

77.  «Містківський» Місцеве 
Загальнозоологічний 

заказник 
між с. Містки  і с. Петрівка, Сватівський район  

78.  «Сватівський» Місцеве 
Загальнозоологічний 

заказник 
північно-західнішем. Сватове  

79.  «Мілуватський лиман» Місцеве 
Загальнозоологічний    

заказник 
на землях Мілуватської с/р, Сватівський район  

80.  «Нижньодуванське» Місцеве Заповідне урочище 
на землях Нижньодуванської с/р, Сватівський 

район 
 

81.  «Новочервоне» Місцеве Ботанічне, пам’ятки 

природи 
с.Новочервоне, Троїцького району 

Сільський голова 

Мамєдова Євгенія 
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Михайлівна  

(06456)99-7-20 

82.   «Айдарський» Місцеве Зказник іхтіологічний 

Старобільський район, ділянка р.Айдар на 

північ від с.Лиман до межі з Новопсковським 

районом. 

 

83.   «Сосновий бір» Місцеве Заповідне урочище 

Старобільський район, північна околиця 

м.Старобільськ, територія Старобільського 

лісництва державного підприємства  

«Старобільське лісомисливське господарство» 

 

84.  
 «Бутківський терасний 

парк» 
Місцеве Пам’ятка природи 

комплексна 

Старобільський район, с.Бутківка, в межах 

Старобільського лісництва державного 

підприємства «Старобільське лісомисливське 

господарство» та Старобільського 

психоневричного інтернату. 

 

85.   «Широке» Місцеве Заповідне урочище 

Старобільський район, на схід від с.Західне, в 

межах Старобільського лісництва державного 

підприємства «Старобільське лісомисливське 

господарство». 

 

86.   «Пригодівський» Місцеве Заказник лісовий 

Розташований на території Старобільського 

лісництва державного підприємства 

«Старобільське лісомисливське господарство» 

Старобільського району. 

 

87.   «Балакирівський» Місцеве Ландшафтний заказник 
Старобільський район на північ від 

с.Балакирівка. 
 

88.  

"Церковний ліс" Загальнодержавне  Лісовий заказник Старобільський район,  Садківська сільська 

рада 

ДП "Старобільське 

лісомисливське 

господарство"  

00993646@ukr.net 

mailto:00993646@ukr.net
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0504753325 

89.  

* «Дубовий гай» 

(лісовій масив 

загальною площаю 

2500 м. кв.) 

Місцеве 
Ботанична  пам’ятка 

природи 

Попаснянський район, м. Золоте   

90.  

* «Віковий дуб» 

(у зв’язку з АТО на 

території Луганської і 

Донецької областей дуб 

був пошкоджений) 

Місцеве 

Ботанична  пам’ятка 

природи понад 200 

років 

Попаснянський район,  м. Золоте   

91.   «Білогорівський» Місцеве Лісовий заказник 
смт Білогорівка, Попаснянського району, 

Луганської області 

Землевпорядник 

Білогорівської 

селищної ради Кононов 

О.Є. 

050-692-48-84 

 

92.  
Луганський природний 

заповідник 

(не працює) 

Національне  

Станично-Луганский район   

93.  «Гераськівський»              Місцеве 
Загальнозоологічний 

заповідник  

Розташована на території Гераськівської 

сільської ради,  Марківський район 

 

Голова Гераськівської 

сільської ради,  

Плахотя Ніна Іванівна,  

0950304440 

 

94.  «Ліснополянська» Місцеве 
Комплексна пам’ятка 

природи  

Розташована на території Ліснополянської 

сільської ради, Марківський район 

 

Голова 

Ліснополянської 

сільської ради,  

Паршин Олександр 

Миколайович,  

0953038583 

 

95.  «Лісковий» Місцеве Урочище 

Розташований на території Ліснополянської 

сільської ради,  Марківський район 

 

Голова 

Ліснополянської 

сільської ради,  

Паршин Олександр 
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Миколайович,  

0953038583 

*Вищезазначені пам’ятки природи місцевого значення Попаснянського  району наразі не є туристичними об’єктами;  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік готелів та садиб розташованих на території Луганськоі області 

 

 
№ 

з/п 

Назва Адреса розташування (область, 

район, місто, вулиця, номер 

будинку) 

Одноразова 

місткість  

Контакти 

Посада, ПІБ Тел.  email 

Всього:  готелів -25, садиб - 11 

Готелі 
1 

Готель 

«Лисичанськ» 

Луганська обл.. м. Лисичанськ, 

вул.ім. О.Довженка,5 
25  

Яворський 

Павло 

Михайлович 

(0641) 7-35-56 

моб. 

+38(066)822-88-

28 

 

 -gostiniza-lisichansk@mail.ru 

2 Готель «Вітязь» Луганська обл. м. Лисичанськ, 

 вул. Незалеженості,133 25 

Гончарова 

Тетяна 

Анатоліївна 

+38(095)6756660 Gostinicza.vityaz@mail.ru 

 

3 Готель 

«Радянський» 

МПП «Вілайн» 

 

Луганська область, м. Рубіжне,  

вул. Менделєєва, буд.29 
29 

Бухгалтер 

Кравець Т.О. 

(06453)  

7-68-28 

kravets tatjana rub@mail.ru 

4 Готельний 

комплекс 

«Станиця» 

ПАО РКТК 

Луганська область, м. Рубіжне, 

вул. Будівельників, 30-в 
19 

Керівник 

Фомічева І.П. 

 

0952258686 

 

- 

mailto:gostiniza-lisichansk@mail.ru
mailto:Gostinicza.vityaz@mail.ru
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5 Міні-готель 

(Хостел) 

Луганська область, м.Рубіжне, 

вул. Студентська, буд. 32  

(другий поверх) 

25 

Керівник 

Мілашова Є.Ф 

0951581679 milashova@ukr.net 

6 
«Golden Palace» 

гостинично-

ресторанный 

комплекс 

Шосе  Будівельників (р-н 

Автостанції)  
- 

- тел. (099) 760-

63-82 

http://goldenpalace.com.ua/ 

 

E-mail: golden-palace@i.ua 
 

 
7 

«Мир» 
Сєвєродонецьк 

вул. Лисичанська, 1 
145  

6-86-00 

 
zuruna@mail.ru 

8 
«Центральний» 

Сєвєродонецьк 

пр. Гвардійський, 13 
64  

4-49-55 

095-118-94-94 
sititel-sever@yandex.ru 

9 «Сєвєрський 

Донець» 

Сєвєродонецьк  

бульвар Дружби Народів, 34 
81  

4-43-20 

4-32-01 
aldservis@mail.ru 

10 
«XANADU» 

Сєвєродонецьк 

пр. Центральний, 70/160 
11  099-283-31-67 xanadu@i.ua 

11 

Ювілейний 

Луганська область 

Білокуракинський район  район 

смт.Білокуракине вул.Центральна 

смт.Білокуракине, вул.Центральна 

66 

19  (6462)2-10-29  

12 Готель 

«Кремінянка». 

Луганська обл., м. Кремінна, вул. 

Тітова, 13 
12  

ФОП 

Гончаренко Н.В 

(06454) 21456 

0504751458 

us2mb@ukr.net 

13 

«Стрілецька 

слобода» 

92500, Луганська 

область,Міловський р-н. смт. 

Мілове, вул..Центральна, 79 а 

24 

Шкуратько 

Андрій 

Олексійович 

(06465)2-12-78  

14 ПП Снідало 

«Наталі» 

Луганська обл. смт.Новоайдар, 

вул.Центральна,1 
Не працює 

Власник 

Снідалова Н.К. 

9-49-41 - 

15 ПП Кухарев 

«Оазіс» 

Луганська область, 

Новоайдарський район, м.Щастя, 

вул.Гагаріна , 1 «н»/1 

8 номерів 

Власник 

Кухарев М.О. 

0505872430  

16    Готель 

«Новопсков»  

Луганська  область, 

смт. Новопсков, 

вул. Магістральна  (К.Маркса), 284 

23 Шморгун С..М. 0665698018 

0633979028 

- 

17   Готель  

ЧП«Єрмошенко» 

Луганська область, 

смт. Новопсков, 

7 Савченко І. 0950511270 - 

http://sd.ua/golden-palace
http://sd.ua/golden-palace
http://sd.ua/golden-palace
http://sd.ua/golden-palace
tel:0997606382
tel:0997606382
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вул. Пролетарська, 32б 
18 Готель «Айдар» Луганська область Новопсковський 

район, смт. Білолуцьк,  

вул.8 Березня   

20 Олійник О.В. 0667003659 - 

19 

Готель «Зігана» 
Луганська обл., Попаснянський 

район, м. Попасна, вул. Чехова 16-а 
9  

Фізична особа-

підприємець 

Шацька Олена 

Андріївна 

(06474) 3-18-18, 

(093)903 42 46 

- 

20 Готельно - 

ресторанний 

комплекс 

«Golden Palace» 

Луганська обл.., Попасн. р-он, 

Мирнодолинська селрада, комплекс 

будівель і споруд № 6 

          15   

 

ФОП Мкртчян 

Тигран 

Арташесович 

- - 

21 Готель 

«Мисливська 

ватра» 

Луганська область, м. Сватове, 

пров. Залізничний, буд.15 20  

Гордієнко В.А. 0950626072 - 

22 КП готель 

«Колос» 

Луганська область, м. Сватове, 

пров. Школярів, буд.8 
20  

Самусенко  

О.В. 

0995019699 - 

23 

Готель «Айдар» 

м. Старобільськ, Луганська 

область, вул. Слобожанська, 40 70 

Морозко 

Тетяна 

Дмитрівна 

8 (06164) 2 11 56  

24 Готель «Астра» м. Старобільськ, Луганська 

область, вул.. Шевченко,2 
15 

Черниченко 

Петро Петрович 

80500258588  

25 Готель «Мир» Луганська область, Старобільський 

район, село Половинкине, вул. 

Центральна 

10 

Медведева 

Маріанна 

Іванівна 

8 (06461)9 66 66  

Садиби  
1.  Біловодськ 

туристичний 

центр «Єрмак»  

смт. Біловодськ,  вул.. Біливоди, 1  

 

12 Єрмілова 

Валентина 

Василівна  

 

тел. (06466)        

9-28-31,                        

моб.0500547645 

 

 

2.  "Моя мрія"                                                                                                     

 

Біловодський район,                                                

с. Городище, вул. Підгорна, 66 

 

 Овчаренко 

Валентина 

Павлівна 

 

тел. (06466) 9-

76-55,                        

моб.0505183408 

 

 

3.  "Зелений 

куточок"                                                                                                    

Біловодський район,                                                 

с. Новолимарівка, вул. Набережна, 

 Панченко 

Тетяна 

тел. (06466) 9-

64-36                        
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Перелік турагентів, які працюють на території Луганської області 
 

 12 

 

Габібівна 

 

моб.0953100951 

 
4.  «Дім, закутаний 

в теплінь» 

смт. Біловодськ, вул.. Ракетна, 7  

 

 Аннусова Віра 

Андріївна 

 

тел. (06466)         

9-18-64,                        

моб.0963631976 

 

 

5.  Садиба  Луганська обл., Кремінський район, 

 с. Новоолександрівка 

- Рибалко М.Д. - - 

6.  «Зелена садиба» Луганська обл., Кремінський район, 

сел. Красноріченськ  

- Куценко М. В.  - - 

7.  Зелена садиба 

Главацьких 

"Домівка 

Майстрів" 

Україна, Луганська обл., 

 м. Старобільськ,  вул.ім.Бурляя,55 

  

14         Главацька  

Єлизавета    

Іванівна 

(+38)0668831880  

8.  Садиба "На 

узліссі" 

Україна, Луганська обл., 

Старобільський район, с. 

Шульгинка, вул.Лісна,42 

 

12          Тищенко  

  Віра    

Михайлівна 

(+38)0979179567 

(+38)0950879046 

(+38)0954475859 

 

9.  Садиба "Добрі 

люди" 

Україна, Луганська обл., 

Старобільський район, с. 

Шульгинка, вул.Партизанська,24 

12          Грищенко  

Вікторія  

Леонідівна 

(+38)0663081201 

(+38)0508171057 

 

10.  Садиба "В 

гостях у   

лелеки" 

Україна, Луганська обл., 

Старобільський район, с. Лиман,   

 

10              Фесенко 

 Володимир 

Іванович 

(+38)0660014385  

11.  Гостинний дім 

"Черепахи" – (2 

оселі) 

 

вул. Піщана, с.Денежникове, 

Новоайдарський район. 

- Бахов Генадій 

Олександрович  

(06445)96156;   

0954983190; 

0501054358 

 

 

№ з/п Назва Місто Адреса розташування Контакти 

Всього  27  

1.  
Туристична компания 

"Багатогранна Україна" 

Сєвєродонецьк Фитнес-центр GOOD ZONE (2 ЭТАЖ) 066 74 75 906, 098 470 17 84 

http://sd.ua/ukraina
http://sd.ua/ukraina
tel:0667475906
tel:0984701784
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2.  
Туристичне агентство 

«Турист» 

Сєвєродонецьк вул. Єгорова, 32Е 095-110-10-21, 095-931-60-43, 095-008-17-

93, 067-399-50-20, 093-553-66-69. 

3.  
«Dolce Mare» Сєвєродонецьк вул. Шевченко, 3;  

 

тел. 6-83-33, 4-12-44 

4.  
«Interpack» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 33;  

 

тел. 4-59-01, 4-52-01 

 

5.  
«Join Up» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 46 (ТРЦ Джаз);  

 

тел. (050) 138-23-70, (063) 810-36-12 

 

6.  

«Simon-tour» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 59-Б (пл. Перемоги);  

 

тел. 5-45-00 ,   050-217-20-30  063-582-36-

39 098-288-61-61 

 

7.  

«SeaZone» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 46;  

 

(095) 872-22-53,  

(063) 955-57-55, (067) 601-37-63 

 

8.  
«БАЛІ» Сєвєродонецьк пр.Хіміків,44-Г, ТЦ GRAND,2-й этаж.;  

 

тел.(066) 309-88-73, (098) 405-58-58 

 

9.  
«Євва Тур» Сєвєродонецьк пр. Хіміків, 23;  

 

тел. 4-05-56, 70-25-62, 050-598-53-64 

 

10.  
«Круіз» Сєвєродонецьк вул. Танкистів, 20;  

 

тел. 6-82-11, 6-15-59, (050) 622-62-15 

 

11.  
«Наши путешествия» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 42;  

 

тел. 70-11-44 

12.  
«Одиссей»  

 

Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 33;  

 

тел. 700-844, (050) 210-23-67 

 

13.  
«Поехали с нами» Сєвєродонецьк вул. Энергетиків, 8;  

 

тел. (099) 626-58-88 

14.  
«САМ» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 33;  

тел. 4-59-01, 4-52-01 

 

15.  
«Соната» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 41/37 

 

 

Телефоны: 095-920-99-96; 097-692-53-

53; 093-885-71-71 

http://sd.ua/turist
http://sd.ua/turist
tel:0951101021
tel:0959316043
tel:0950081793
tel:0950081793
tel:0673995020
tel:0935536669
http://sd.ua/interpack
http://sd.ua/our-travels
tel:0959209996
tel:0976925353
tel:0976925353
tel:0938857171
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16.  
«Таіс» ЧП Попсуй В.В. 

 

 

Сєвєродонецьк ул. Курчатова, 7;  

 

тел. 2-34-49, 2-91-38 

095 294-35-15 

 

17.  
«Телемак» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 55/3;  

 

тел. 3-33-52, 3-03-59 

моб. тел. 050 4711250 

18.  

 "Хоть Куда" Сєвєродонецьк пр-т Гвардійський 55 (в салоні зв’язку sms-

ка);  

(050) 500-76-55, (063) 295-55-90 

 

 

19.  
«Универсалтур» (ЧП 

Бережная Т.В.) 

Сєвєродонецьк пр-т Центральний, 51;  

 

тел. (050) 108-39-14, 4-25-52 

 

20.  
ЧП «Янус» Сєвєродонецьк 

 

Лисичанськ 

пр. Гвардійський, 6а;  

 

                          ул. Свердлова, 349,  

тел. 4-92-92, 4-10-49, 2-84-08 

 

тел. (06451) 427-87 

21.  
НАУКОВО - 

ВИРОБНИЧА ФІРМА 

"НТІ" 

Рубіжне 
вул. Володимирська, буд. 43, кв. 65 

 

0505958853, 0645352275 

 

22.  
ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"АЛЬ ШАФАК ТУР" 

Рубіжне 
просп. Переможців, буд.16, кв. 9 

 

0936571224 

23.  
Кризовий медіа  центр 

«Сіверський Донець» 

Сєвєродонецьк 

пр Центральний, 54 

0970716002 

24.  
ФОП «Белоліпецький 

В.А» «Парадіс трепел» 

Біловодськ Біловодськ вул. Центральна,178 0505030108 

25.  

Перша туристична 

агенція м. Кремінна 

ФОП Кладко Наталя 

Олександрівна 

М. Кремінна Луганська обл., м. Кремінна, площа 

Кооперативна 

0955770413 

26.  Агенція «Гранд тур»  м. Попасна м. Попасна, вул. Первомайська, 58 066 239 86 87 

27.  
 « Sea TravelAgency» Сватове м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 30 0970770064 

0506744183 

0958012069(Вайбер) 

tel:0952943515
tel:0504711250
http://sd.ua/universal-tur
http://sd.ua/universal-tur
tel:0645142787
https://www.facebook.com/sea.travelagency.5
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ІНФОРМАЦІЯ 

щодо екскурсійних маршрутів, відвідання яких сприяє національно-патріотичному вихованню 

 на території Луганської області 
 

№ 

з/п 

Назва/тема 

маршруту 
Схема маршруту  

Протяжність, 

регламентний 

час 

проходження 

Основні питання, 

що висвітлюються 

під час маршруту 

(історичні події, 

життя, діяльність 

видатних 

українців, славетні 

місця, пов'язані з 

героїкою  

українського 

народу) 

Опис маршруту  

( природні, 

культурно-

історичні та інші 

об'єкти) 

Кількість 

запланованих 

екскурсій по 

туристичному 

маршруту  

Контактні дані 

керівника 

екскурсії 

1 «Лисичанськ - 

колиска Донбасу» 

«Лисича балка із пам’ятником 

першої шахти Донбасу»,  

музей розвитку вугільної 

промисловості в Лисичанському 

кам’яновугільному регіоні, 

 ст. «Насвітевіч», історико-

меморіальний комплекс 

«Пам’ять», монумент воїнам-

захисникам  та визволителям 

міст, Лисичанський міський 

краєзнавчий музей. 

Протяжність: 

20 км 

Тривалість:5 

годин 

 

Ознайомлення із 

відкриттям та 

видобуванням вугілля на 

перших у Донбасі 

шахтах (Лисича балка із 

пам’ятником першої 

шахти, музей розвитку 

вугільної промисловості 

в Лисичанському 

кам’яновугільному 

регіоні) подальшим 

розвитком Лисичанська 

(терикони, ст. 

Насвітевіч),  акцентувати 

увагу на участі 

мешканців міста у 

Другій світовій війні - 

історико-меморіальний 

комплекс «Пам’ять», 

монумент воїнам – 

«Лисича балка 

із пам’ятником 

першої шахти 

Донбасу»,  

музей розвитку вугільної 

промисловості в 

Лисичанському 

кам’яновугільному 

регіоні, ст. «Насвітевіч», 

історико-меморіальний 

комплекс «Пам’ять», 

монумент воїнам-

захисникам  та 

визволителям міст, 

Лисичанський 

краєзнавчий міський 

музей. 

 

- Ломако Микола 

Миколайович, 

Бушина Ольга 

Олександрівна 

м. Лисичанськ, просп. 

Перемоги, буд. 94, КЗ 

«Лисичанський 

міський краєзнавчий 

музей»,  

тел. 7-12-90 

SeaTravel@i.ua 
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захисникам  та 

визволителям міста 

«Танк» і завершити 

екскурс із історії міста у 

Лисичанському міському 

краєзнавчому музеї. 

2 «Подорож у 

минуле»  

ЦПРШМ (Центр позашкільної 

роботи зі школярами та 

молоддю) – Лисича балка 

(пам’ятний знак) – Оленяча 

балка – джерело – вул. Шаумяна 

(пам’ятник трагедії яру) – 

Оленяча гірка – вул. 

Грушевського (пам’ятники 

архітектури) – музей історії 

розвитку вугільної 

промисловості в Лисичанському 

кам’яно - вугільному регіоні. - 

ЦПРШМ. 

Протяжність: 4 

км; 

Тривалість: 2 год. 

(3 год. з 

відвіданням 

музею;)  

Знайомить учасників з 

історією Лисичанська, з 

історією виникнення назв 

міста і його околиць, 

знайомить з 

пам’ятниками архітектури 

та іншими пам’ятними 

знаками. Завершається 

екскурсія відвіданням 

музею.  

Маршрут передбачає 

подолання перешкод у 

вигляді крутих схилів, 

лісових заростей, 

заболочених місць, 

знайомить з природою 

рідного краю, дає 

можливість добре 

відпочити. 

Окремо можна 

проводити дослідницьку 

роботу: визначити стан 

балок, дослідити 

антропогенний вплив на 

прибережну смугу  

р. Сіверський Донець  

Пам’ятний знак на місці 

першої шахти Донбасу; 

відслонення 

Сєвєродонецького надвигу  

– відкриті пласти 

середньокам’яновугільного 

віку; знак дати народження 

міста; вхід до 

каменоломень; джерело; 

пам’ятник трагедії яру; 

пам’ятники архітектури; 

музей історії розвитку 

вугільної промисловості в 

Лисичанському кам’яно - 

вугільному регіоні. 

 

- Ломако Микола 

Миколайович, 

Бушина Ольга 

Олександрівна 

м. Лисичанськ, просп. 

Перемоги, буд. 94, КЗ 

«Лисичанський 

міський краєзнавчий 

музей»,  

тел. 7-12-90 

3 «Сосюринськими 

містами» 

Маршрут по пам'ятних місцях, 

пов'язаних з ім'ям видатного 

поета-лірика двадцятого 

сторіччя  В.М. Сосюри. 

- Туристичний  маршрут по 

пам'ятних місцях, 

пов'язаних з ім'ям 

видатного поета-лірика 

двадцятого сторіччя  В.М. 

Сосюри. Лисичанськ 

пишається, що тут 

пройшли дитячі і юнацькі 

роки  поета. Його ім'я 

носить один з Палаців 

культури міста. Саме він і  

стане відправною точкою 

Відвідання 

меморіального музею  

В.М. Сосюри, пам'ятника 

В.М. Сосюрі, відвідання 

цвинтаря, де похована 

мати поета 

- Ломако Микола 

Миколайович, 

Бушина Ольга 

Олександрівна 

м. Лисичанськ, просп. 

Перемоги, буд. 94, КЗ 

«Лисичанський 

міський краєзнавчий 

музей»,  

тел. 7-12-90 
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нового  

туристичного маршруту, 

який припускає відвідини 

меморіального музею  

В.М. Сосюри, де зібрані 

унікальні експозиції, 

пов'язані з життям і 

творчою діяльністю  

поета, пам'ятника В.М. 

Сосюрі. Туристам 

пропонується відвідати 

цвинтар, де похована 

мати поета. 

4  «Пам’ятники тf 

пам’ятні місця 

Лисичанська» 

Пам’ятник воїнам-

інтернаціоналістам, пам’ятний 

знак на честь воїнів, що загинули 

при форсуванні Дінця у 1942-

1943р.р., пам’ятний знак жертвам 

голоду 1932-1933р.р., пам’ятний 

знак лисичанам – ліквідаторам 

Чорнобильської катастрофи, 

пам’ятник лисичанам - 

льотчикам Великої Вітчизняної 

війни, пам’ятник В.Сосюрі та 

музей його імені. 

Протяжність:20 км 

Тривалість:5 

годин 

 

Ознайомлення із 

пам’ятниками та 

пам’ятними місцями 

Лисичанська. 

Пам’ятник воїнам-

інтернаціоналістам, 

пам’ятний знак на честь 

воїнів, що загинули при 

форсуванні Дінця у 1942-

1943р.р., пам’ятний знак 

жертвам голоду 1932-

1933р.р., пам’ятний знак 

лисичанам – ліквідаторам 

Чорнобильської 

катастрофи, пам’ятник 

лисичанам - льотчикам 

Великої Вітчизняної 

війни, пам’ятник 

В.Сосюрі та музей його 

імені. 

- Ломако Микола 

Миколайович, 

Бушина Ольга 

Олександрівна 

м. Лисичанськ, просп. 

Перемоги, буд. 94, КЗ 

«Лисичанський 

міський краєзнавчий 

музей»,  

тел. 7-12-90 

5 

Їхніми іменами 

названі вулиці міста 

 

Пам’ятник землякам – 

меморіальна дошка на будівлі 

РІПТу – вулиця Померанчука – 

вулиця Руденка, пам’ятка дошка 

на будинку, в якому жив 

М.Руденко – вулиця Вуліса – 

вулиця Дойчева, пам’ятна 

дошка на будівлі колишнього 

Промінвестбанку – вулиця 

Смирнова, пам’ятник 

Смирнову, пам’ятна дошка на 

будівлі ДЮСШ ім. В.Смирнова 

– ЗШ № 1. 

4 км; 

3 години 

Доторкнутися серцем до 

історії вулиць міста, що 

носять імена славетних 

рубіжан, поглибити 

знання з історії, 

географії. Здійснюючи 

екскурсію цими тихими, 

затишними тінистими 

вуличками, 

використовуючи в 

розповіді вірші 

рубіжанських поетів, 

прищеплювати юним 

громадянам вільної 

країни почуття гордості 

Пам’ятник землякам – 

меморіальна дошка на 

будівлі РІПТу – вулиця 

Померанчука – вулиця 

Руденка, пам’ятка дошка 

на будинку, в якому жив 

М.Руденко – вулиця 

Вуліса – вулиця Дойчева, 

пам’ятна дошка на 

будівлі колишнього 

Промінвестбанку – 

вулиця Смирнова, 

пам’ятник Смирнову, 

пам’ятна дошка на 

будівлі ДЮСШ ім. 

Екскурсії 

плануються 

протягом року за 

потреби 

(06453)7-63-13 
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за своїх земляків В.Смирнова – ЗШ № 1. 

6 Пам’ятники 

розповідають: 

екскурсія 

пам’ятними 

місцями, 

пов’язаними з 

подіями Другої 

Світової війни 

 

Пам’ятний знак «Пушка» - 

пам’ятний знак землякам – 

братська могила на проспекті 

Переможців – вул.. Героя 

радянського Союзу М.Руденка – 

вул. Героя Радянського Союзу 

В.Дойчева - пам’ятний знак 

землякам (вул.. Померанчука) – 

братська могила на вул. 

Первомайська  

6 км: 3 год. Під час екскурсії 

екскурсовод розповідає 

про історію міста 

Рубіжного в роки Другої 

світової війни, рубіжан – 

героїв Радянського 

Союзу, захисників міста 

в 1943 році, історію 

пам’ятників, пов’язаних 

з цими подіями 

Під час екскурсії можна 

відвідати пам’ятники, 

пов’язані з історичними 

подіями Другої світової 

війни 

Екскурсії 

плануються 

протягом року за 

потреби 

(06453)7-63-13 

7 

Край степових 

ковилів та 

воронцових 

просторів 

смт.Біловодськ - Новодеркул-

Городище 

20 км.; 4 год 

 

Історія  

Новодеркульського 

кінного  заводу, життя та 

діяльність видатного 

альпініста,топографа 

А.Пастухова, знайомство 

з флорою та фауною 

Ландшафтного парку 

Культурно-історичні, 

природні 

 Управління 

економічного розвитку 

і торгівлі РДА (06466)         

2-0-37 

Відділ культури РДА  

(06466)  9-12-48 

 

Біловодський 

туристичний центр 

"Єрмак" (06466)        9-

28-31                      

8 

Стежинами 

Біловодського краю 

смт.Біловодськ – Степове-

Новоолександрівка 
30 км.; 4год. 

Історія 

Новоолександрівського 

кінного заводу; памятки 

природи (200-л.дуби, 

воронцева поляна) 

Культурно-історичні, 

природні 

 

9 
Біловодськ 

туристичний 
смт.Біловодськ  2 год 1,5 км 

Перше заселення 

Біловодська, рослинний 

світ мілових гір, 

Біловодський астероїд 

Історичні, природні 

 

10 
Старовинний 

Біловодськ 
смт.Біловодськ  2 год 1 км 

Оглядова екскурсія по 

краєзнавчому музею, 

храм  Святої Трійці, 

пам’ятки історії 

Культурно- історичні 

 

11 

Стежками  рідної 

землі 

Білокуракинський  район  

Ландшафтний заказник 

«Самсонівська заводь». 
Геологічний заказник 

«Кисилівські оголення» 

Ботанічний заказник «Велика 

долина» Загально – зоологічний 

заказник «Лісова перлина» 

Ентомологічний заказник 

«Роздольнянські ставки» 

Ботанічний заказник 

 

 

 

Площа – 310га. 

  

Площа – 5 га 

 
Площа – 6 га 

 

 

Відвідавши ці чарівні 

куточки ви відчуєте себе 

невід’ємною частиною 

природної краси, та 

назавжди закохаєтесь в 

прадавню землю з її 

широким простором, 

синьоокою височінню та 

чистою джерельною 

водою. 

 

природно – заповідний 

фонд 
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«Олександропільський» 

Ботанічний заказник «Кленовий 

ліс» 

Площа – 3174 га 

 

 

Площа – 50 га 

 

 

Площа — 40,0 га 

 

Площа - 308,89 га 

12 

Духовне 

відродження 

«Дорога до храму» 

Свято-Тихонівський Храм 

Свято – Пантелеймонівський 

храм 

Храм Святого Пророку Іллі 

смт.Білокуракине 

 

с.Шапарівка 

 

с.Цілуйкове 

Дізнатися про розвиток 

християнства в нашому 

краї, про духовну 

спадщину пращурів, 

згадати головні духовні 

цінності та заповіти, 

яких повинно 

дотримуватись людство, 

познайомитися з 

православними храмами 

Білокуракинської землі 

допоможе «Дорога до 

храму». Саме вона 

подарує хвилини 

духовної єдності та дасть 

сили на подолання 

випробувань, що 

випадають на життєвому 

шляху 

Історія храмів 

  

13 

 
Історичний літопис 

краю «Краєзнавчі 

нотатки» 

Районний краєзнавчий музей 

Відраднівська криниця 

 

смт.Білокуракине 

В трьох просторих залах 

містяться експонати, що 

розповідають про 

природу, археологію, 

етнографію рідного 

краю. Експозиції містять 

велику кількість 

експонатів Великої 

Вітчизняної війни та 

звільнення селища від 

німецько – фашистських 

загарбників. 

Вся історія рідного краю 

починаючи з давніх 

скіфських поселень і 

закінчуючи сьогоденням 

  

14 Подих історії 

«Подвиг дідів у 

спадщину онукам» 

Меморіальний комплекс 

«Скорботна мати» 

 

Білокуракинський 

район  

Минають роки, 

десятилліття та не 

меркне пам’ять про 

мужність наших дідів, 

Історичні пам’ятки 
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що боролися проти 

фашистських 

загарбників в роки 

Великої Вітчизняної  

війни. 

15 

"Хрест єдності" м. Кремінна 1 день 

З нагоди відзначення 20 - 

ї річниці Конституції , а 

також в рамках 

проведення духовно - 

просвітницької місії 

"Хресна дорога 

Галичина - Донбас" 

24.06 16 р. у Кремінній 

було встановлено Хрест 

Єдності. 

У Гуцульській майстерні 

було виготовлено 14 

дубових хрестів, які 

різьбили в Косівському 

Державному інституті 

прикладного та 

декоративного 

мистецтва. На хрестах 

напис: "За єдність 

церков і народу".                                                                                                           

Хресна дорога була 

розпочата в Івано - 

франківській області. 

Нещодавно така 

символічна християнська 

пам’ятка, 12 – та за 

рахунком, була 

встановлена на 

Сватівщині - при 

підтримці місцевої 

громади Української 

автокефальної 

православної церкви та 

козацтва. А  за ініціативи 

Української греко – 

католицької церви Хрест 

Єдності було освячено 

на Кремінській землі.   

 В рамках цього заходу 

м. Кремінна, вул. 

Куйбишева. Хрест 

Єдності з написом : "За 

єдність церков і народу". 

  



125 

 
за сприяння громадської 

організації «Новий 

формат» з молитовною 

прощею по станціям 

хресної дороги 

вирушила дитяча група 

із селища Кути.                                             

У кожному населеному 

пункті, де встановлені 

Хрести Єдності, діти 

обов’язково відвідували 

молитовні приміщення, 

пам’ятні місця. 

Організацію 

перебування групи у 

місті Кремінна 14 та 15 

серпня взяла на себе 

місцева парафія 

Української греко – 

католицької церкви.                                                                          

Хресна дорога миру 

«Галичина – Донбас» 

проходить із заходу на 

схід. Звичайно, окрім 

духовної складової, 

більш за все має 

символічний характер. 

Але саме навколо таких 

символів і формується 

те, що зазвичай 

називають національним 

духом.                                                                                                 

16 

Пам’ятка природи 

"Дубовий гай" - 

урочище "Білоусова 

садка" - "Єгерський 

кордон" 

м. Кремінна. Дубова Роща - 

"Єгерський кордон" - "Будинок 

відпочинку "Угольок"", озеро 

Черніковое 

1 день 

Мандрівка починається 

від добре знайомої 

пам’ятки природи 

«Дубовий  гай», яка 

майже три віки чарує очі 

жителів та гостей 

нашого міста. З 

«Дубового гаю» починає 

свій шлях річка 

Кремянка, вона 

починається зі цілющих 

джерел.       Дубовий гай 

Мандрівка починається 

від добре знайомої 

пам’ятки природи 

«Дубовий  гай», яка 

майже три віки чарує очі 

жителів та гостей  міста 

Кремінна.  

      Наступна зупинка 

урочище «Білоусова 

садка» та «Ботанічний 

заказник». Далі маршрут 

пролягає  до «Єгерського 
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розташований у 

Комсомольському 

лісництві у кварталі 12 

на площі 5 гектарів. 

Дубовий гай – 

природного походження 

з дуба черешкового в 

примішку з липою 

шовковистою.  

Вік дубів – 250 років, 

середня висота дерев – 

23 метри, середній 

діаметр 100 сантиметрів. 

Росте на чорноземних 

супіщаних древнє 

алювіальних 

відкладеннях. Живий 

покрив ґрунту із бурди, 

злаків, тисячолистника. 

Ділянка лісу унікальна 

(єдина) у нашій області 

за своїм віком і 

величиною дерев 

      Білоусова садка - 

Пам’ятник природи 

Білоусова садка 

розташований у кварталі 

145 Серебрянського 

лісництва на площі  

7,7 гектарів, у чарівному 

місці природи. 

Невеличке узвишшя 

влітку повністю 

просвічується сонцем і 

його промінням, 

створюючи незвичайну 

красу. У документі 

визначається, що ліс із 

сосни звичайної, вік якої 

110 років, штучного 

походження. 

Посадку сосни було 

проведено у 1860 році 

військовим поселенцем 

кордону» де можна 

спостерігати за дикими 

свинями, яких тут 

розводять єгері. Такий 

він Кремінський ліс – 

оазис Донбасу, тому не 

випадково останньою 

зупинкою є будинок 

відпочинку «Угольок», де 

можна помилуватись 

чарівним лісом, озером 

Чернікове та 

дзвінкоголосими 

переспівами птахів. На 

останній зупинці 

пригощають чаєм на 

лісових травах з самовару 

та з лісовим медом. 
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Білоусовим на 

древньоалювіальних 

піщаних відкладеннях на 

другій терасі 

Сіверського Дінця. 

Середня висота 

насаджень досягла 28 

метрів, діаметр 36 

сантиметрів. "Єгерський 

кордон" в господарстві 

єгері вирощують диких 

кабанів, підкормлюють  

взимку косуль та оленів. 

У лісових озерах 

водяться короп, лин, 

карась, лящ, в'юн, сом, 

судак, щука, окунь, 

плотва, раки. Наступною 

зупинкою подорожі є 

«Єгерський кордон» де 

можна спостерігати за 

дикими свинями, яких 

тут розводять єгері. 

17 

Екскурсійний 

маршрут "Слово о 

полку Ігореве" 

м. Кремінна - с.Новокраснянка - 

м. Кремінна 
1 день 

Донецькі степи майже до 

наших часів зберегли 

пам'ятники пізніх 

кочівників, в т.ч.   

половецьких. В першу 

чергу курганні 

поховання, маяками яких 

були кам'яні статуї - 

ідоли (кам'яні баби) 

призначення яких до 

кінця не встановлене. 

Колекція таких 

пам’ятників в 

Кремінському районі 

досягає декількох 

десятків (серед них 

скіфські та половецькі). 

Всі вони являють собою 

скульптурне зображення 

жінки,  що можна 

трактувати як символ 

Маршрут проходить по 

степах та лісах 

с.Новокраснянка 

Кремінського району, 

краєзнавчий музей м. 

Кремінна. 
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материнства, 

продовження роду.                                                         

Досліджені курганні 

могильники (поховання 

на території 

Кремінського району, в 

Кремінських лісах ) дали 

безліч різноманітних 

матеріалів 

характеризують життя, 

побут, культуру і релігію 

пізніх кочівників степів.  

Серед знахідок датуємих 

10-11 ст . велике місце 

займає кінська збруя, 

прикраси для коней а 

також численна зброя: 

мечі, шаблі, ножі, луки, 

стріли . 

18 

Екскурсійний 

маршрут 

"Кремінський ліс - 

оазис Донбаса" 

м. Кремінна, Кремінський район 1 день 

Кременські ліса - це 

найбільший масив 

Луганщини.  Перші 

посадки дерев в бору 

зроблені ще в 1844 році, 

багатьом з цих дерев вже 

майже 250 років. Ліси є 

особливо цінним для 

збереження флори і 

фауни. На них припадає 

70% рослинного 

флорофонда 

Кремінських лісів. 

Рослинність тут майже 

не порушена 

антропогенним впливом. 

В озерах Кремінських 

лісів  водиться багато 

риби: карп, линь, карась, 

лещ, сом, судак, щука, 

окунь, плотва, також 

черепахи, раки та інш. В 

трясовині і буреломах 

можна зустріти дерев'яні 

містечка чорних бобрів. 

м. Кремінна. Маршрут 

проходить через 

Кремінські ліси до 

санаторію "Озерний". 
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В лісах гніздяться дикі 

голуби, водні курочки, 

качки, вальдшнепи, 

куріпки часто 

зустрічаються фазани, 

тетерева, сови, солов'ї, 

синиці, шпаки, дятли та 

інші птахи . 

19 

Екскурсійний 

маршрут - 

"Воронець 

Кремінського 

степу" 

с. Макеївка, с. Невське, 

Нововодяне. 
1 день 

Особливістю 

Кремінського району є 

те, що тут збереглися до 

теперішнього часу 

невеликі ділянки 

незайманої степу де 

ростуть зниклі майже у 

всіх місцях України 

реліктові рослини. І 

серед них - півонія 

тонколиста (Paeonia 

tenuifolia L.) або по 

народному, воронець - 

темно - червона квітка з 

смарагдовим тонкими 

листям.                                                                               

У районі мешканці на 

початку травня їде да 

йде в природні міста 

півонії вузьколистої, 

щоб подивитися, як 

цвітуть воронці. Йому 

присвячено багато 

легенд та сказань. На 

Русі прийнято було 

вважати, якщо насіння 

воронця берегти в домі, 

йому ніколи не буде 

загрожувати пожежа.       

травень місяць с. 

Макеївка, с. Невське, 

Нововодяне. Любителі 

реліктової природи 

щорічно приїздять в 

травні на галявини сіл 

Макіївка , Невське , 

Нововодяне , отримати 

насолоду від краси  

яскравого  полум'я 

півоній - воронців. Це 

єдине місце на Донбасі де 

вони ростуть в такій 

кількості. 

  

20 

Екскурсійний 

маршрут "Золоті 

джерела 

м. Кремінна - с. Стара 

Краснянка 
1 день 

З джерелами пов'язано 

багато легенд і звичаї 

місцевого населення . 

Джерельну воду в Ст. 

Краснянка місцеве 

населення вважає 

святою, цілющою, 

Джерело знаходиться в с. 

Стара Краснянка 

Кремінського району. 
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використовуваної при 

лікуванні різних 

захворювань. Джерельна 

вода з екологічно 

захищеного джерела 

практично не потребує 

очищення: добираючись 

з надр до поверхні Землі 

і проходячи в 

джерельній жилі через 

дрібний пісок і гравій 

вона набуває правильної 

структури і практично 

ідеально очищена. 

21 

Водний похід 

Кремінна автобусом до гирла 

Оскола , Святогірський 

монастир , Святогірськ , 

с.Щурово . Фініш : на автобусі 

до Кременної 

1 день 

Від злиття Дінця і 

Оскола 4км до високого 

автодорожнього моста в 

с. Ерьомівка. Перед 

новим мостом залишки 

старого мосту і підводні 

сваі. Ерьомівка 

підходить до річки 

безпосередньо біля 

мосту. На лівому березі 

в кілометрі від Дінця 

велике село Студенок. 

Біля моста в Донець 

впадає маленька річечка 

Студенок. Ділянка 

Ерьомівки, 

с. Богородичне дуже 

мальовнича: Гори, ліс, 

луки, піщані коси - тут 

багато хороших місць 

для стоянок. Село 

Богородичне живописно 

розташувалося в 

улоговині на правому 

березі Дінця. Між 

правобережними 

Маяками і селом 

Донецьке, річка тече під 

горою, прискорюється. 

Після селища 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Дорога  що з'єднує р. 

Слов'яногірську і трасу 

Харків - Ростов, ходять 

автобуси в сторону міст 

Донецької області . Після 

Богородичного 

починаються Святі Гори - 

мабуть, найкрасивіші і 

оригінальніші місця на 

Сіверському Дінці. 

Правда зупинятися на 

ночівку тут не так зручно 

як на попередній ділянці, 

та й народу тут більше. 

Тягнуться Святі Гори 4 

км, а в кінці цієї пишноти 

древній Святогірський 

монастир в крейдяній 

скелі. На лівому березі 

розкішні трьохсотлітні 

діброви. Тут найкраще 

закінчити подорож. 

Розбиратися зручно 

перед мостом на правому 

березі. Слов'яногірськ і 

Татьянівскі будинки 

близько від Дінця, лише 
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Донецького  відходить 

від гори . Правий берег - 

ліс, лівий поступово 

перетворюється в 

заболочений луг, за яким 

видно с. Щурово. 
Вправо, а потім вліво 

йдуть кілька проток  

багато тупикові, але 

основне русло видно 

добре, течіння  бадьоре.  

Одна з перших 

вузеньких лівих проток 

веде в Чорне озеро. 

Місце красиве, і явно 

аномальне. Це затока у 

формі овалу з 

очеретяними берегами, 

чистою водою без ряски, 

чорним дном і 

красивими білими 

ліліями. В цілому 

ділянка мальовничий, є 

зручні місця для 

стоянки. І краще не 

нехтувати ними, 

оскільки наступний не 

дуже приємний ділянку 

краще починати 

проходити з ранку. 

біля мосту і біля  

оз. Банного. Влітку тут 

багато відпочиваючих - в 

Слов'яногорську більше 

70 піонерських таборів і 

турбаз, але майже всі 

далеко від Дінця, с. 

Ярова і Дробишеве в 2-4 

км від річки. 

22 

Туристичний 

маршрут 

Туристичний маршрут 

починаеться від б / о " Лісова 

поляна " , Дубовий бор , курган 

Чупринина могила ,               

озеро Солонці , с.Червона 

Діброва , Білоусова садка , 

озеро Чернікова , озеро 

Довгеньке ,     б / о Лісова 

поляна 

2 дні 

Вивчення природи, 

заповідних зон. 

Кремінський район – 

найзеленіший район 

Луганської області. Його 

величають «Зеленими 

легенями» Донбасу. 

Соснові ліси та лісові 

озера створили чудові 

умови для відпочинку та 

оздоровлення, а 

наявність багатого 

історико-культурного і 

природно-рекреаційного 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

проїзд від б / о Лісова 

поляна до Дубового гаю , 

ознайомлює з 

пам'ятниками природи , 

переїзд до найвищої 

точки Кремінній курган 

Чупринина могила , 

переїзд до озера Солонці 

з зупинкою на джерелі " 

Куріч Брідок ", переїзд до 

х . Червона Діброва і далі 

  



132 

 
потенціалу. Лісові площі 

району складають 38000 

гектарів, з них 22000 

гектарів – хвойний ліс.                                 

Щодо озер Кремінського 

району то відповідно до 

класифікації якості 

поверхневих вод по 

більшості досліджених 

показників вода водойм 

району належить до I та 

II класів якості (дуже 

чисті і чисті). Мінеральні 

водойми (води озер 

Довге, Чернікова, 

Підпісочне), поверхневі 

мінеральні води, які не 

використовуються в 

лікувальних цілях так 

широко, як підземні 

мінеральні води, але все 

ж відіграють помітну 

роль, як лікувальний 

засіб на відпочинку. 

на озеро Черніково ,  з 

ночівкою. Другий день 

проїзд  по березі озер 

Попово , Линів ( старе 

русло Сіверського Дінця 

) до озера Довгеньке , 

зупинка на відпочинок 

купання в Сіверському 

Дінці . Переїзд по березі 

Северсокго Дінця до б / о 

Лісова поляна . 

23 

Туристичний 

маршрут № 1. 

Похід на байдарках 

Початок Кремінна, далі 

автобусом до гирла Осколу, 

Святогірський монастир,                   

м. Святогірськ,                с. 

Щурово,           фініш : на 

автобусі до Кременної. 

2 дні 

Вивчення природи , 

заповідних зон. 

Кремінський район – 

найзеленіший район 

Луганської області. Його 

величають «Зеленими 

легенями» Донбасу. 

Соснові ліси та лісові 

озера створили чудові 

умови для відпочинку та 

оздоровлення, а 

наявність багатого 

історико-культурного і 

природно-рекреаційного 

потенціалу. Лісові площі 

району складають 38000 

гектарів, з них 22000 

гектарів – хвойний ліс.                                 

Щодо озер Кремінського 

району то відповідно до 

На базі туристичного 

центру "Кремінська 

бізнес ассоціація" 

проводяться маршрути. 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 
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класифікації якості 

поверхневих вод по 

більшості досліджених 

показників вода водойм 

району належить до I та 

II класів якості (дуже 

чисті і чисті). Мінеральні 

водойми (води озер 

Довге, Чернікова, 

Підпісочне), поверхневі 

мінеральні води, які не 

використовуються в 

лікувальних цілях так 

широко, як підземні 

мінеральні води, але все 

ж відіграють помітну 

роль, як лікувальний 

засіб на відпочинку. 

24 

"Кінний маршрут " 
околиця стадіону "Олімп" м. 

Кремінна 
1 день 

Іпотерапія — це 

реабілітаційна методика, 

суть якої полягає в 

спілкуванні хворих 

людей з кіньми. Суть 

іпотерапії, заснованої на 

тому, що коні лікують 

людей, полягає в 

наступному: 

 

Верхова їзда надає 

хорошу навантаження на 

всі м’язи тіла — то 

розслабляючи їх, 

напружуючи; 

Поступово відбувається 

покращення або 

відновлення втрачених 

навичок з порушеними 

функціями; 

Розвивається 

координація з 

рівновагою, 

поліпшується фізична 

форма; 

При заняттях 

Розробленні кінні 

маршрути - прогулянки 

на конях , сформована 

база для утримання коней 

на базі якої розташована 

дитяча кінна школа. 
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іпотерапією досягається 

психологічна гармонія. 

Лікування іпотерапією 

складається не тільки з 

верхової їзди, але також 

з безпосереднього 

спілкування та догляду 

за конем, що дозволяє 

зняти стресовий стан, 

позбутися від напруги, 

почуття страху або 

тривоги. 

25 

Похід на байдарках 
м. Кремінна,              р. 

Сіверський Дінець 

Відпочинок 

вихідного дня 

Вивчення природи , 

заповідних зон. 

Вивчення природи , 

заповідних зон. 

Кремінський район – 

найзеленіший район 

Луганської області. Його 

величають «Зеленими 

легенями» Донбасу. 

Соснові ліси та лісові 

озера створили чудові 

умови для відпочинку та 

оздоровлення, а 

наявність багатого 

історико-культурного і 

природно-рекреаційного 

потенціалу. Лісові площі 

району складають 38000 

гектарів, з них 22000 

гектарів – хвойний ліс.                                                                                                               

Щодо озер Кремінського 

району то відповідно до 

класифікації якості 

поверхневих вод по 

більшості досліджених 

показників вода водойм 

району належить до I та 

II класів якості (дуже 

чисті і чисті). Мінеральні 

водойми (води озер 

Довге, Чернікова, 

Підпісочне), поверхневі 

На базі туристичного 

центру "Кремінська 

бізнес ассоціація" 

проводяться маршрути ви 

"Відпочинок вихідного 

дня" - сплав на 

байдарках.  З групою 

мандрує гід. 
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мінеральні води, які не 

використовуються в 

лікувальних цілях так 

широко, як підземні 

мінеральні води, але все 

ж відіграють помітну 

роль, як лікувальний 

засіб на відпочинку. 

26 

Туристичний 

маршрут № 3 

Початок Кремінна, далі 

автобусом до     с. Піски 

Радківські, зуп. 390 км,                

м. Святогірськ,           с. Щурово, 

фініш : на автобусі до 

Кременної. 

3 дні 
вивчення природи, 

заповідних зон. 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

27 

Туристичний 

маршрут № 4 

Початок маршруту: площа 

Красна,районний краєзнавчий 

музей, гирло Крем'янки,         р. 

Красна, міст Комсомольське 

лісництво, стадіон, церква, 

школи-інтернати № 2, № 1, 

водокачка,                  р. 

Крем'янка,       пл. 

Петровського. Фініш маршруту 

: офіс просп. Дружби 15/1 

1 день Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

28 

Туристичний 

маршрут № 5 

Початок маршруту: просп. 

Дружби 15/1, Дубовий гай, 

Веригінське лісництво, 52-й, 53-

й, 54-й, 145-й квартали, 

Серебрянське лісництво.                           

До Кремінної повернення тим 

же шляхом.  Фініш маршруту : 

офіс просп. Дружби 15/1 

1 день Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

29 

Туристичний 

маршрут № 7 

Початок маршруту : офіс просп. 

Дружби 15/1, Хімавтоматика, 

Сосновий бір, Сіточне 

лісництво, Глібова гора,             

с. Червоно-попівка, с. Житлівка, 

р. Красна.                     Фініш 

маршруту : офіс просп. Дружби 

15/1 

2 дні Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 
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групою мандрує гід. 

30 

Велосипедний 

похід № 8 

Початок маршруту : офіс просп. 

Дружби 15/1, Хімавтоматика, 

Сосновий бір, Сіточне 

лісництво, Глібова гора, с. 

Червоно-попівка, с. Житлівка, р. 

Красна. Фініш маршруту : офіс 

просп. Дружби 15/1 

2 дні Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

31 

Туристичний 

маршрут № 9 

Початок маршруту: 

Кремінський районний 

краєзнавчий музей, 

партизанська землянка, 

Комсомольське лісництво,                                   

Стара Краснянка (джерело), 

Краснянське лісництво,                            

с. Варварівка,                      с. 

Михайлівка,                         с. 

Нова Астрахань,            с. 

Єпіфанівка,                   с. 

Боровеньки,                 р. Борова,                             

р. Сіверський Дінець, р. Красна.                   

Фініш маршруту : офіс просп. 

Дружби 15/1 

3 дні Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

32 

Туристичний 

маршрут № 10 

Початок маршруту: площа 

Красна, районний краєзнавчий 

музей, гирло Крем'янки,         р. 

Красна, міст Комсомольське 

лісництво, стаДіон, церква, 

школи-інтернати № 2, № 1, 

водокачка,                   р. 

Крем'янка,                    пл. 

Петровського. Фініш маршруту 

: офіс просп. Дружби 15/1 

1 день Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 

групою мандрує гід. 

  

33 

Туристичний 

маршрут № 11 

Початок маршруту: просп. 

Дружби 15/1, Дубовий гай, 

Веригінське лісництво, 52-й, 53-

й, 54-й, 145-й квартали, 

Серебрянське лісництво.                        

До Кремінної повернення тим 

же шляхом.                       Фініш 

маршруту : офіс просп. Дружби 

2 дні Пізнавальний 

Тур проводить 

інформаційний центр 

"GREEN KREMINNA". 

Під час туру бажаючі 

можуть взяти на прокат 

туристичне знаряддя. До 

туру входить сніданок та 

вечеря на 10 чоловік. З 
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15/1 групою мандрує гід. 

34 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Бараниківка 1 день 
с. Бараниківка - дата 

заснування 1930 рік. 

Флора території ради 

представлена безліччю 

лікарських рослин, які 

занесені до Червоної 

книги. Є безліч 

мальовничих місць для 

відпочинку, таких як 

балки, ставки, джерела. 

  

35 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Боровеньки   1 день 

с. Боровеньки засновано 

в 1711 році. Ще в XIX 

столітті на території села 

була знайдена стоянка 

первісної людини. Цією 

землею пройшло багато 

кочових племен. 

Полювали тут скіфи, 

половці, сармати, 

кіммерійці. Саме через 

Боровеньки проходив 

Кальміуський шлях, 

яким кримські татари 

йшли грабувати Москву. 

У 1772 році в 

Боровеньках з 

благословення 

блаженного Тихона, 

святителя Воронезького, 

був побудований новий 

храм в ім'я Святого 

Миколая і був освячений 

святителем Дмитром 

Задонського 

(відновлений в 2008 

році). 

 

  

36 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Новоастрахань 1 день 

с. Новоастрахань - 

засновано в 1787 році. У 

селі розташований Храм 

Покрова Пресвятої 

Богородиці.  Імовірно у 

1784 році Запорізьким 

козаком Гузем на річці 

Краснокутська Плотва, 

Даний сільський 

населений пункт є 

прекрасним місцем для 

організації риболовлі. 

Село оточують не тільки 

річка Борова і дрібні 

водойми, а й 4 

величезних ставка з 

  



138 

 
притоці річки 

Боровеньки, був 

заснований хутір, який 

став називатися 

Гузеївкою. 

       Пізніше, в 1791 році, 

з благословення 

Херсонського 

архієпископа Амвросія 

тут було освячено храм 

на честь Святої трійці, а 

слобода стала називатися 

Новотроїцька. 

         В 1825 році в 

зв'язку з тим, що в 

Новотроіїцькій 

розмістився штаб 

Астраханського 

кірасирського полку, 

слобода була 

перейменована в 

Новоастрахань. 

 Є дані, що кам'яний 

храм Святої Трійці був 

освячений в 1849 році. У 

переліку храмів 

Харківської єпархії на 

1917 рік (А.Ф. 

Парамонов) в 

Новоастрахані значиться 

Храм Покрова Пресвятої 

Богородиці, 

побудований в 1888 році. 

           Служіння в Храмі 

відбувається в суботу 

(14.00), неділю (8.00) та 

в святкові дні (9.00). 

чудовими пейзажами і 

місцями для відпочинку, 

де влітку жителі села та 

гості можуть в будь-який 

час насолодитися цією 

прекрасною природою. 

Діє свердловина з 

цілющою питною водою. 

37 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Новокраснянка 1 день 

  с. Новокраснянка. За 

історичними даними на 

території села в 1185 

році відбулася Велика 

битва князя Ігоря з 

половцями, між річкою 

Червоної і річкою 

 

  



139 

 
Мечетня, яка протікає в 

селі Новокраснянка, про 

що свідчать знайдені 

сотні наконечників, 

стріл, мечів і безліч 

предметів кінського 

спорядження. Також в 

1901 році тут був 

знайдений Русский 

залізний меч великого 

воїна XI-XII століть з 

рукояткою покритої 

срібною ниткою і 

викладкою. 

           «Слово о полку 

Ігоровім» оповідає  про 

похід  Новгород-

Сіверського князя Ігоря  

на половецькі степи. 

Багато існує  версій  про 

місце битви князя Ігоря з 

половцями у 1185 році. 

Одна з таких версій 

припускає, що битва 

відбулася  на березі 

річки  Кремінної.  

Донецькі степи майже до 

нашого часу  зберегли 

пам’ятники пізніх 

кочівників, в т.ч. 

половецьких (курганні  

погребіння). Колекція 

таких пам’яток    в 

Кремінському районі 

досягає кількох десятків 

(серед яких  скифські та 

половецькі). Досліджені 

курганні  могильники 

(поховання на території 

Кремінського району в 

Кремінських лісах) 

надали  численні  

різноманітні матеріали, 

які характеризують 
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життя, побут, культуру 

та релігію пізніх 

кочівників степів. 

38 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Червонопопівка 1 день 

с. Червонопопівка - 

засновано в середині 18 

ст. 

Розташоване на берегах 

мальовничої річки 

Червона та з одного боку 

оточене крейдяними 

горами. 

  

39 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Голубівка 1 день 

с. Голубівка - засновано 

в 1866 році. Славиться 

місцями для відпочинку і 

рибалки. 

 

  

40 

«Стежками села» 
м. Кремінна - с. 

Новолександрівка 
1 день 

На території 

Новоолександрівської  

ради розташовані 3 

кургану древніх жителів 

епохи бронзи. 

с. Новоолександрівка - 

прикрасою місцевості є 

сосновий бір, який 

розміщений в центрі 

села, багатий 

лікарськими рослинами. 

Привертають також 

акацієві і березові гаї, 

особливо навесні, в 

період цвітіння, а восени 

ліс рясніє грибами.Тут 

зібрані різні види диких і 

домашніх екзотичних 

птахів.  

Так, відвідавши садибу 

Рибалко М.Д. можна 

ознайомитися зі 

спортивними, льотними і 

поштовими голубами, що 

є однією з визначних 

пам'яток села. 

На території ради 

розташовані 3 кургану 

древніх жителів епохи 

бронзи. 

  

41 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Невське 1 день 
с. Невське - село 

засноване в 1720 році. 

Уздовж території села 

протікає річка Чорний 

Жеребець, яка є 

прекрасним місцем для 

відпочинку. 

 Невська сільська рада 

42 
«Стежками села» м. Кремінна - с. Макіївка 1 день 

У 1827 році в селі був 

побудований Петро-

   с. Макіївка - оточують 

село поля з численними 
 Макіївська сільська рада 
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Павлівський храм. Храм 

включений в список 

пам'ятників архітектури. 

Храмовий день 

відзначається 12 липня. 

             Особливістю 

даних територій 

(Невське, Макіївка, 

Нововодяне) є 

незайманий ділянку 

степу, де ростуть майже 

зниклі в Україні 

реліктові рослини, серед 

них - півонія 

тонколистий або по 

народному, воронец - 

темно-червона квітка з 

смарагдовими тонкими 

листям. Любителі 

реліктової природи 

щорічно з'їжджаються в 

травні на галявини біля 

сіл Макіївка, Невське, 

Новодяное насолодитися 

красою горять яскравим 

полум'ям півоній-

воронцов. 

селищами журавлів. У 

1827 році в селі був 

побудований Петро-

Павлівський храм. Храм 

включений в список 

пам'ятників архітектури. 

Храмовий день 

відзначається 12 липня. 

   Особливістю даних 

територій (Невське, 

Макіївка, Нововодяне) є 

незайманий ділянку 

степу, де ростуть майже 

зниклі в Україні реліктові 

рослини, серед них - 

півонія тонколистий або 

по народному, воронец - 

темно-червона квітка з 

смарагдовими тонкими 

листям. Любителі 

реліктової природи 

щорічно з'їжджаються в 

травні на галявини біля 

сіл Макіївка, Невське, 

Новодяное насолодитися 

красою горять яскравим 

полум'ям півоній-

воронцов. 

43 

«Стежками села» м. Кремінна - с. Нововодяне 1 день 

    На території села 

Нововодяне  знаходиться 

єдиний в районі зелений 

масив, де росте воронець 

(півонія-вузьколиста) – 

темно-червона квітка із 

смарагдовим тонким 

листям. Ця рослина  

занесена в Червону 

книгу. Любителі 

реліктової  природи  

щороку  з’їжджаються в 

травні місяці  на 

галявини  сіл Макіївка, 

Невське, Нововодяне 

Кремінського району 

с. Нововодяне, травень 

місяць, галявини,  де 

ростуть воронці. 

 Нововодянська сільська 

рада 
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щоб насолодитися  

красотою  охоплених 

яскравим полум’ям  

піонів-воронців. Мабуть, 

це єдине  місце  на 

Донбасі, де  вони 

ростуть в такій 

кількості…   

          На території с. 

Нововодяне 

Кремінського району  в 

урочищі "Зелена гірка" є 

"Панська криниця", із 

таємних глибин землі 

якої, пробиваючись, 

витікає джерельна вода. 

44 

"Святі місця 

Кремінщини" 
м. Кремінна - с. Варварівка   1 день 

Нинішній Свято - 

Іллінський храм 

чоловічого монастиря 

являє  історичну 

цінність. Побудований 

він, за деякими даними, в 

1862 році і був 

освячений на честь 

Різдва Іоанна Предтечі. 

           В період 

Радянської влади храм 

був закритий і на 

половину зруйнований. 

Лише в кінці 1989 

початку 1990 років 

Свято - Іллінський храм 

був переданий громаді, а 

прихід, по суті, отримав 

друге дихання. З 2000 

року, храм і прихід стає 

центром духовного 

життя регіону.  

            10 листопада 2005 

року на засіданні 

Священного Синоду 

Української 

Православної Церкви 

було прийнято рішення 

м. Кремінна - с. 

Варварівка Свято- 

Іллінський монастир .     

Богослужіння в обителі 

відбуваються щодня з 

6.00 і 16.00, в неділю - з 

8.30 і 16.00. По 

шанованим святам  в 

будні дні богослужіння 

починається з 8.00. 

Намісник монастиря - 

благочинний 

Рубіжанського 

церковного округу, 

архімандрит Іоасаф 

(Штанько). 
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про відкриття чоловічого 

монастиря. 

            В даний час в 

храмі - обителі 

знаходиться велика 

кількість рідкісних 

святинь. Так в обителі 

перебуває список 

чудотворної ікони Божої 

Матері «Аз есмь с вами 

и никто же на вы». в 

2006 році він був 

написаний і освячений 

біля  чудотворної ікони, 

яка знаходиться в Свято 

- Георгіївському 

жіночому монастирі села 

Данівка Чернігівської 

області.  

          Прикрасами 

монастиря  є каплиця на 

честь Всіх святих та 

святиня обителі - 

чудотворне джерело. 

45 

"Святі місця 

Кремінщини" 
м. Кремінна - с. Михайлівка 1 день 

В архівних документах 

за 1784 рік зустрічаємо 

"На річці Боровеньки 

були хутори : Семенове, 

Водолазьке, Пристін. 

Нижче цих хуторів стояв 

водяний млин попа 

Маяцкого,  на цьому 

місці пізніше утворилося 

село Михайлівка". 

            Будівництво 

церкви в селі було 

розпочато в 1890 році. У 

будівництві брали участь 

як поміщики , так і 

місцеві жителі. Повністю 

дотримувалися стара 

технологія: вапно для 

розчину гасили кілька 

років і неї додавали 

Храм святителя Феодосія 

Чернігівського в с. 

Михайлівка 
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яйця. Після завершення 

внутрішніх робіт у 1905-

1906 роках храм був 

готовий для прийняття 

мирян. Відомо, що 

першим настоятелем 

Михайлівської церкви 

був Микола 

Твердохлібов. 

         Щосереди в храмі 

святителя Феодосія 

Чернігівського з 9.00 

проводиться 

водосвятний молебень 

на честь ікони 

Богородиці «Невипивана 

чаша». Біля ікони люди 

моляться про 

позбавлення від 

алкоголізму, табако - і 

наркотичної залежності. 

У вихідні дні служби 

проходять з 14.00 

(субота ) і 8.00 (неділя ). 

46 

"Святі місця 

Кремінщини" 
м. Кремінна - с. Новокраснянка 1 день 

   В 1687(6) році поблизу 

гирла річки Красної було 

засновано Краснянське 

містечко. Перший храм в 

Краснянці на честь 

Архістратига Михаїла 

був побудований 

близько 1686 року. 

        До кінця ХVІІІ 

століття краснянці  через 

віддаленості від своїх 

орних земель 

переселилися на  річку 

Гнилу і Мечетна (район 

нинішнього села 

Новокраснянка) де і був 

заснований 

Новокраснянскій Юрт. 

Сюди ж перенесений і 

Храм, освячений на 

Храм святого 

Архистратига Михаїла в 

с. Новокраснянка 
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новому місці в 1799 році. 

       Перелік храмів 

Харківської єпархії на 

1917 рік, складений на 

основі  документів 

Державного архиву 

Харківської області, дає 

підставу стверджувати, 

що нині існуючий храм в 

селі був побудований 

архітектором Даниловим 

в 1868 році. 

       Служіння в 

Новокраснянському 

Храмі святого 

Архистратига Михаїла 

відбуваються в суботу 

(14.00), неділю (18.00) та 

в святкові дні. 

47 

"Святі місця 

Кремінщини" 
м. Кремінна - с. Новоастрахань 1 день 

  Імовірно у 1784 році 

Запорізьким козаком 

Гузем на річці 

Краснокутська Плотва, 

притоці річки 

Боровеньки, був 

заснований хутір, який 

став називатися 

Гузеївкою.    

          Пізніше, в 1791 

році, з благословення 

Херсонського 

архієпископа Амвросія 

тут було освячено храм 

на честь Святої трійці, а 

слобода стала називатися 

Новотроїцька. 

         В 1825 році в 

зв'язку з тим, що в 

Новотроіїцькій 

розмістився штаб 

Астраханського 

кірасирського полку, 

слобода була 

перейменована в 

Храм Покрова Пресвятої 

Богородиці в с. 

Новоастрахань 
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Новоастрахань. 

        Є дані, що кам'яний 

храм Святої Трійці був 

освячений в 1849 році. У 

переліку храмів 

Харківської єпархії на 

1917 рік (А.Ф. 

Парамонов) в 

Новоастрахані значиться 

Храм Покрова Пресвятої 

Богородиці, 

побудований в 1888 році. 

          Служіння в Храмі 

відбувається в суботу 

(14.00), неділю (8.00) та 

в святкові дні (9.00). 

48 

"Святі місця 

Кремінщини" 

м. Кремінна - сел. 

Красноріченське   
1 день 

Храм відкрито в травні 

2012 р.  

         Перші згадки про 

храми, які розташовані 

на території  

Кремінського району, 

відносяться до селища  

Кабанье 

(Красноріченське),  де на 

той час знаходився храм  

Покрова Богородиці 

1731 року  забудови. 

Свято-Вознесенський 

Храм сел. 

Красноріченське 

  

49 

"Святі місця 

Кремінщини" 
м. Кремінна 1 день 

  Історія заснування 

монастиря почалася 5 

липня 1999 року, коли 

Високопреосвященніший 

Іоанникій, митрополит 

Луганський і 

Старобільський 

благословив 

організувати громаду і 

відкрити парафію у м 

Кремінна. Був відкритий 

прихід на честь 

преподобного Сергія 

Радонезького. Так після 

довгих пошуків знайшли 

необхідне приміщення, 

  Свято-Сергієвський 

Чоловічий  Монастир у 

м. Кремінна. 

 Досить часто паломники 

відправляються за багато 

кілометрів на поклоніння  

до святих, які 

знаходяться в межах 

України, а й іноді в 

ближньому та далекому 

зарубіжжі, тоді як на 

Кремінщині є багато 

святинь, шанованих 

протягом століть. На 

сьогодні в Кремінському 

районі діє 5 церков, які є 
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ним став колишній 

дитячій садок. 

          Повсякденне життя 

насельників монастиря 

приходить в молитві та 

несення різних послухів. 

Кожен день в 6 ранку в 

монастирському храмі 

відбувається ранкове 

правило, полуношниця,  

годинник і Божественна 

Літургія, а свого часу і 

вечірнє Богослужіння 

закінчується братнім 

правилом з хресним 

ходом навколо обителі. 

              В даний час 

монастир має 

налагоджене 

виробництво воскових 

свічок, монастирську 

друкарню, видається 

православний журнал. 

пам'ятками архітектури, а 

також інші культові 

споруди. 

 Свято - Сергієвський 

Кремінський чоловічий 

монастир є одним з 

молодих монастирів 

Української православної 

церкви. Розташований 

він на краю відомих 

живописних заповідних 

Кремінських лісів, біля 

районного центру - м 

Кремінна. 

50 

Луганський 

обласний козачий 

кінний театр 

 
м.Сєвєродонецьк - 

м.Старобільськ - смт Біловодськ 

- смт Мілове 1,5-2 год. 

Відродження і 

збереження культури 

українського козацтва. У 

репертуарі театру 

театралізовані вистави 

на козацьку тематику та 

з історії України. 

  культурно-історичні  

 

  

51 
Відділення 

"Стрільцівський 

степ" Луганського 

природнього 

заповідника НАН 

України 

 

м.Сєвєродонецьк - 

м.Старобільськ - смт Біловодськ 

- с.Великоцьк - с.Криничне 1,5-2 год. 

Ознайомлення і 

степовою рослинністю, 

тваринами, Деякі види 

занесені до 

Європейського 

червоного 

списку,Червоної книги 

України. 

природні 

 

  

52 

Історія 

Новопсковського 

району 

КЗ «Новопсковський 

краєзнавчий музей», смт 

Новопсков, вул. Українська, 18. 

45 хвилин 

Природа рідного краю, 

археологія краю, 

заселення краю, поч.. ХХ 

ст.. – Українська 

революція Визвольні 

змагання), Голодомор 

КЗ «Новопсковський 

краєзнавчий музей», смт 

Новопсков, вул. 

Українська, 18 

 

150 

 

КЗ 

«Новопсковський 

краєзнавчий 

музей» 



148 

 
1932-1933 рр., Друга 

світова війна, Культура 

та побут слобожан 

E-mail: muzei-

novopskovskii@i.ua, 

тел. (06463) 2-15-

57, 2-23-69 

 
53 

Пам'ятні місця 

Новопсковщини 

Смт.Новопсков-с.Осинове – 

с.Ікове 
90 хвилин 

Історія смт. Новопсков, 

природа краю, народні 

легенди, історія першого 

поселення с. Осинове, 

пам'ятка – Осинівська 

церква Успіння Божої 

Матері 

Смт. Новопсков, с. 

Осинове, - с. Ікове 

10 КЗ 

«Новопсковський 

краєзнавчий 

музей» 

E-mail: muzei-

novopskovskii@i.ua, 

тел. (06463) 2-15-

57, 2-23-69 

 
54 

Білий яр С. Новорозсош 45 
Події Другої Світової 

війни 

пам'ятний знак загиблим 

бійцям Південно-

Західного фронту 

5 «Новопсковський 

краєзнавчий 

музей» 

E-mail: muzei-

novopskovskii@i.ua, 

тел. (06463) 2-15-

57, 2-23-69 

 
55 

Козацькими 

шляхами 
С. Осинове, с. Ікове, с.Закотне 90 

Доба козацтва: Байда 

Вишневецький, Петро 

Сагайдачний, Іван Сірко 

Гора Пристін - один із 

пунктів прикордонної 

сигналізації, гора 

Форпостна, частина 

р.Айдар – Провалля, 

долина Січина, 

Пантелеймонова криниця 

10 «Новопсковський 

краєзнавчий 

музей» 

E-mail: muzei-

novopskovskii@i.ua, 

тел. (06463) 2-15-

57, 2-23-69 

 
56 

Новопсковщина у 

період Визвольних 

змагань 

С. Можняківка 45 

Українська революція 

1917-1921 рр.  -  

Визвольні змагання 

«Гайдамацька могила» 

10 «Новопсковський 

краєзнавчий 

музей» 

E-mail: muzei-

novopskovskii@i.ua, 

тел. (06463) 2-15-

57, 2-23-69 

mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
mailto:muzei-novopskovskii@i.ua
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57 Пам’ятник Булавіну смт.Новопсков-с.Булавинівка,     

с. Булавинівка-смт.Новопсков 

18/40 хв. Під час  екскурсії  

висвітлюється біографія 

Булавіна К., який  був 

учасником визначних  

подійі, які відбувалися 

на  території  краю  

 

  

58 Джерело з іонами 

срібла  

   

смт.Новопсков-с.Новорозсош,            

с.Новорозсош-смт.Новопсков 

12/20 хв. Під  час екскурсії 

висвітлюється історія 

про природне  джерело, 

яка насичене іонами 

срібла   

 

  

59 "Памятні місця 

Сватівщини" 

м.Сватове 20 км, 3 години Історія визволення 

Сватівщини в роки 

Другої світової війни, 

вшанування памяті 

загиблих воїнів 

Меморіал Слави, Памяті 

та Скорботи, Памятний 

знак "Воїнам-

визволителям 267-ї 

стрілецької дивізії", 

Братська могила воїнам-

визволителям на пл. 

Привокзальній, Братська 

могила загиблих 

льотчиків, Памятник 

випускникам 1941 року 

та вчителям Сватівщини. 

  

60 

Пам'ятними місцями 

визволення 

Луганської області 

від нацистських 

загарбників.  

 

Старобільськ - Мілове- 

Старобільськ 

 

5 годин 

Екскурсія, яка 

розповідає про героїчні 

подвиги визволетелів. 

Відвідування 

пам'ятників в м. 

Старобільськ,  смт. 

Новопсков, Марківка, 

Мілове. 

 

Початок маршруту: с. 

Чмирівка, 

Старобільського району - 

пам'ятник визволителям 

міста. смт. Новопсков - 

Новопсковський 

районний краєзнавчий 

музей, Пам'ятник 

загиблим землякам. смт. 

Марківка - Народний 

музей історії 

Марківського району, 

пам'ятник загиблим 

землякам. смт. Мілове - 

Міловський музей, 

Меморіал "Україна - 

Визволителям". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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61 

Шляхами 

польських 

військовополонених 

 

Старобільськ - Чмирівка- 

Старобільськ 

 

2 години 

Розповідь про польських 

офіцерів, що 

утримувались в 

Старобільському таборі 

для військовополонених 

і були розстріляні в 1940 

році. Вони були 

захоронеені на міському 

кладовищі. 

 

Маршрут розпочинається 

від  Старобільського 

жіночого монастиря 

«Всіх скорбящих 

Радостє». Покладання 

квітів до пам'ятної дошки 

польським 

війсьоковополоненим. 

Маршрут закінчується на 

міському кдадовищі с. 

Чмирівка, 

Старобільського району 

для вшанування пам'яті 

польських офіцерів. 

 

 

 

 

2 

 

62 

В.М. Гаршин - 

видатний 

письменник. 

 

Старобільськ 

 
1 години 

Творчий шлях 

письменика 

 

Відвідання Луганського 

обласного краєзнавчого 

музею- експозиція 

"Старобільськ - повітове 

місце", далі по маршруту 

пам'ятник  Гаршину; від 

пам'ятника до будинку де 

проживав письменник - 

вул. Слобожанська 

 

 

 

 

 

 

2 

 

63 

Нерухома спадщина 

Старобільщини 
Старобільськ 2 години 

Про пам’ятки 

архітектури середини 

ХІХ початку ХХ ст.. 

Маршрут розпочинається 

від каплички, що 

споруджена на місці 

зруйнованого 

Покровського собору; 

Миколаївська церква, 

Старобільська гімназія 

(колишня Чоловіча 

гімназія); Жіночий 

Свято-Скорботний 

монастир; 

Старобільський 

гуманітарно-

педагогічний коледж 

(колишня Катеринівська 

гімназія); Луганський 

обласний краєзнавчий 

музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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64 «Культові споруди 

міста 

Старобільська»  

 

3 км 

Основна мета й 

завдання краєзнавчої 

екскурсії – це 

ознайомлення дітей 

з невідомими 

сторінками історії 

рідного міста, з 

величними 

спорудами, які 

протягом десятиріч 

милують око гостей 

та мешканців 

Старобільська.  

До екскурсійних 

об’єктів входять: 

1.Червоне містечко - 

місце, де був 

збудований перший 

храм на 

Старобільщині; 

2.Каплиця у парку 

культури та 

відпочинку; 

3.Свято-

Миколаївський 

Кафедральний 

Собор; 

4.Храм Святої 

Животворящої 

Трійці; 

5.Трипрестольний 

Скорботний Собор. 

  

65 «Старобільськ-

Старгород.  

Міф чи 

реальність?» 

 

3 км 

Основна мета й 

завдання краєзнавчої 

екскурсії – це 

ознайомлення дітей 

з невідомими 

сторінками історії 

рідного міста, 

намагання з’ясувати, 

чи має право на 

існування гіпотеза 

про те, що в романі 

«Дванадцять 

стільців» описаний 

Старобільськ. Що це 

- чергова гарна 

легенда про наше 

місто, або дійсно, 

саме наш 

Екскурсія пролягає 

по місцях, які 

пов’язані з романом 

Ільфа та Петрова 

«Дванадцять 

стільців». 

Послідовність 

відвідування об’єктів 

екскурсії наступна: 

Місце, з якого Остап 

Бендер увійшов у 

Старгород (вул. 

Комунарів) - 

торгівельний 

комплекс Руднєва, у 

мебльованих 

кімнатах якого 

проживали 
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Старобільськ став 

тим містом, де 

розверталися події у 

відомому романі 

письменники Ільф та 

Петров (вул. 

Комунарів) - 

пам’ятник Іполіту 

Матвійовичу 

Вороб’янінову - 

найперше у Донбасі 

пожежне депо (вул. 

Фрунзе) - пристань 

колишнього водного 

клубу на березі річки 

Айдар (територія 

міського парку 

Культури та 

відпочинку) - 

пам’ятник Остапу 

Бендеру (площа 

Гоголя). 
66 

Екскурсійний похід 

«Вони боролися і 

перемогли» 

смт Троїцьке – с. Покровське – 

с. Арапівка   
1 день  

Ознайомлення з 

Батьківщиною Героя 

Радянського Союзу  

Брусова Івана 

Никифоровича  

Керівник гуртка разом з 

вихованцями планують 

екскурсію на 

велосипедах, під час якої 

ознайомляться з 

культурно – історичними 

місцями с.Покровське та 

с.Арапівка   

1 Гарист Любов 

Вікторівна  

(06456) 2-32-35 

67 

Екскурсійний похід 

«Вони боролися і 

перемогли» 

смт Троїцьке – с. Воєводське   1 день  

Ознайомлення з 

Батьківщиною Героя 

Радянського Союзу 

Левенця Єгора 

Михайловича  

Керівник гуртка разом з 

вихованцями планують 

екскурсію на 

велосипедах, під час якої 

ознайомляться з 

культурно – історичними 

місцями с.Воєводське та 

поспілкуються з 

нащадками героя   

1 Гарист Любов 

Вікторівна  

(06456) 2-32-35 

68 

Екскурсійний похід 

«Краса моєї 

Батьківщини» 

смт Троїцьке – с. Бабичиве    1 
Ознайомлення з 

природою рідного краю  

Керівник гуртка разом з 

вихованцями планують 

екскурсію на 

велосипедах, під час якої 

ознайомляться з 

природними 

1 Гарист Любов 

Вікторівна  

(06456) 2-32-35 
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особливостями флори та 

фауни нашої місцевості   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Інформація про туристичні інформаційні центри та або установи, які працюють як осередки розвитку туризму – надають 

консалтингові послуги, проводять інші заходи  

Назва  
Юридична 

форма 
Керівники 

Адреса, телефон, 

факс, веб-сайт, e-mail 
Функції ТІЦ та послуги, які надаються 

Комунальна установа 

«Рубіжанський 

міський Центр 

туризму, 

краєзнавства, спорту 

та екскурсій 

учнівської молоді» 

комунальна Тарасенко 

Олена 

Володимирівна 

93011, Україна, 

Луганська обл.., 

м. Рубіжне, проспект 

Московський, 12-а 

Тел. (06453)7-63-13 

Метою діяльності КУ РМЦТКСЕУМ є забезпечення учням та 

молоді умов для: 

- надання поглиблених знань з історії рідного краю та довкілля, 

географічних, етнографічних, історичних об'єктів , 

організації дозвілля учнівської молоді; 

- збереження та розвиток кращого досвіду світової та 

національної практики позашкільної роботи з дітьми і 

учнівською молоддю, сприяння впровадженню якісно 

нових форм, методів і засобів навчання і виховання; 

- формування в учнів та молоді національної самосвідомості; 

- задоволення потреб учнівської молоді у професійному 

самовизначенні відповідно до інтересів та здібностей. 

Основні завдання діяльності КУ РМЦТКСЕУМ: 

- реалізація державної політики в галузі освіти засобами 

туризму, краєзнавства, спорту й екскурсій; 

 - надання методичної допомоги навчальним закладам з питань 

упровадження форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з 

учнівською молоддю в практику навчально-виховної 

діяльності; 
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 - створення умов для гармонійного розвитку особистості, 

задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, 

організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку; 

 - виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, 

стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, 

розвиток краєзнавчо-дослідницької діяльності учнів; 

 - формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, 

активної громадянської позиції, прагнення до здорового 

способу життя; 

 - задоволення потреб учнівської молоді у професійному 

самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей; 

 - просвітницька діяльність. 

КУ РМЦТКСЕУМ здійснює навчання й виховання громадян у 

позаурочний та позанавчальний час. 

Біловодський 

туристичний центр 

"Єрмак" 

приватна Єрмілова 

Валентина 

Василівна 

92800,                              

Луганська область, 

смт. Біловодськ,                   

вул.. Біливоди, 1,  тел. 

(06466)        9-28-31,                        

моб.0500547645 
 

        Проведення оглядових екскурсій по 4 маршрутам («Край 

степових ковилів та воронцових просторів», «Стежинами 

Біловодського краю», «Біловодськ туристичний», 

«Старовинний Біловодськ»). 

        Організація відпочинку за інтересами (охота, рибалка, 

пасіка, баштан, катання на конях тощо). 

        Відпочинок на замовлення (біля вогнища: шашлик, юшка, 

куліш біля криниці). 

        Продаж туристично-інформаційної продукції. 

        Надання побутових послуг. 

        Харчування. 
 

Іформаційно-

туристичний центр 

«Green-Kreminna»  

приватна Сімонов 

Андрій 

Леонідович 

92900 Україна 

Луганська обл. 

м. Кремінна 

пр. Леніна, 15-1 

тел. (факс) +38(0654)2-

16-62 

www/kreminna.lg.ua 

E-mail. 

kremplast@krem.lg.ua  

Тел.. 050-929-17-05  

Основною метою є надання достовірної інформації про 

наявність туристичних, екскурсійних та курортно-рекреаційних 

послуг. 

Безкоштовні послуги: 

- інформація про наявні заклади розміщення та їх послуги 

- інформація про пропоновані екскурсії та туристичні подорожі 

районом 

- допомога в організації сільської садиби та створення мережі 

сільських садиб 

 

Платні послуги: 

mailto:kremplast@krem.lg.ua
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- організація активного відпочинку у Кремінському районі 

(піші, їздові, велосипедні походи, ігри «квест» та «пейнтбол») 

- організація тренінгів, семінарів, конференцій (з організацією 

дозвілля учасників заходу) 

« Sea TravelAgency» приватна Малик Я.В. 92600 Україна 

Луганська обл. 

м. Сватове 

пл. Перемоги, 30 

0970770064 

0506744183 

0958012069 (Вайбер) 

SeaTravel@i.ua 

Основною метою є надання достовірної інформації про 

наявність туристичних, екскурсійних та курортно-рекреаційних 

послуг. 

 

 

 

Санітарно-курортні зони державного (місцевого ) значення на території Луганської області 
 

Назва  Адреса розташування Форма власності Характеристика природних 

лікувальних ресурсів, їх лікувальних 

факторів, кліматичних, інженерно-

геологічних та інших умов, 

сприятливих для лікування, медичної 

реабілітації та профілактики 

захворювань, інших цінностей 

природних територій 

Контактна особа 

https://www.facebook.com/sea.travelagency.5
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ДП «Кремінське 

лісомисливське 

господарство 

Кремінський район Державна Біля м. Кремінна знаходяться 

джерела мінеральних вод, які за своїм 

хімічним складом і за вмістом радону є 

мінеральними, лікувальними, придатними 

у бальнеології (джерело № 1 - м. Кремінна 

вул. Санаторна  № 23, джерело № 2 - м. 

Кремінна вул. Санаторна № 25). В 

Кремінських лісах налічується близько 

130 озер, з них 32 озера невисихаючі з 

підземними джерелами. Води деяких із 

них є лікувальними, придатними в 

бальнеології (це водолікування, завданням 

якого можуть бути застосування  

мінеральних вод з метою профілактики, 

лікування і відновлення  порушених 

хворобою функцій організму). 

Лікувальні грязі - або пееигляді 

різних грязевих препаратів. На території 

району наявність  пелоїдів спостерігається 

в районі озер Довгеньке та Чернікове.  

Радонові мінеральні води 

застосовують санаторії і курорти по всій 

території країни. На території 

Кремінського району є також свердловина  

радону. Специфічна дія радонових ванн в 

значній мірі обумовлена надходженням в 

організм радону, дочірніх його продуктів і 

утворенням активного  накипу на  шкірі 

людини. За 20 хвилин перебування  

хворого у ванні в організм  проникає 0,27 

— 6,4 % наявного в ній радону. 

Випромінювання, яке виникає в організмі, 

викликає  іонізацію води та організацію  

молекул, сприяє утворенню різних  

перекисів. Саме випромінювання і його 

продукти суттєво впливають на  

біохімічні  і біофізичні  процеси  в 
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клітинах і тканинах хворого.    

Ще один лікувальний ресурс, який 

має район – кремінь. Кремінь - це 

опалово-халцедонова сполука. При 

сполученні з водою пригнічує  бактерії, 

загнивання та забродження. Цей елемент 

позитивно впливає на людський організм, 

має реабілітаційні властивості: 

регулювання тиску, лікування судин, 

інсульту та інфаркту, позбавляє  

запальних процесів  в суглобах, знижує 

рівень цукру  в крові, запобігає розвитку 

аденоми у чоловіків. 

Особливості ландшафту і клімату, 

наявність джерел лікувальних  речовин, 

багатство і різномаїття рослинного і 

тваринного світу, природні можливості   

Кремінського району створюють усі 

передумови  для занять спортом, 

мисливством, рибальством, визначають 

сприятливий розвиток  багатьох  форм 

рекреаційної діяльності, в тому числі 

лікування та оздоровлення, що створює 

передумови з розвитку екологічного 

(зеленого), культурно-пізнавального, 

сільського, спортивного (велотури) 

туризму. 

Численні озера та озерці  у поєднанні 

з масивом хвойних і листяних дерев 

створюють унікальний цілющий 

мікроклімат, що дає можливості  

проведення кліматолікування. Сухе чисте 

повітря сприяє загальному зміцненню 

організму, лікуванню дихальної та 

серцево-судинної систем, що сприяє 

розвиненню лікувально-оздоровчого 

туризму. 
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ТОВ «Новопсковський 

санаторій «Перлина»  

Луганська область, 

смт.  Новопсков¸ 

вул. Українська, 218 

Приватна  Профіль санаторію-профілакторію – 

санаторно-курортне лікування хвороб 

системи кровообігу, периферичної 

нервової системи, органів дихання, 

органів травлення. 

На території здравниці є джерело питної 

мінеральної  води «Айдарська», вода 

хлоридно-натрієва малої мінералізації. 

Санаторій  розширює у своїй лікувальній 

практиці нетрадиційні методи лікування: 

класичну голкорефлексотерапію, 

діагностику і лікування за методом 

Р.Фолля, Су-Джок та Су-Ін-терапію, 

вакуум-масаж, гідро лазерний душ, 

іспанський плащ, озонотерапію та ін. 

 

(06463) 2 19 93; 2 41 99 

 

 

Інформація щодо необхідності оголошення природних територій  Луганської області  

курортом місцевого (державного)  значення 

 
Місто/ 

район 

Обґрунтування 

необхідності  

оголошення 

природних 

територій 

курортом 

місцевого 

значення 

Погодженн

я з 

власниками 

та 

користувач

ами 

земельних 

ділянок 

(Так/ні) 

Характеристик

а природних 

лікувальних 

ресурсів, їх 

лікувальних 

факторів, 

кліматичних, 

інженерно-

геологічних та 

інших умов, 

сприятливих 

для лікування, 

медичної 

реабілітації та 

профілактики 

Відомості про 

місцезнаходже

ння, розміри, 

характер 

використання 

Проект 

оголошення 

(в 

наявності/ві

дсутній) 

Позитивний 

висновок 

санітарно-

гігієнічної 

експертизи(

Так/ні) 

Контактна 

особа на яку 

покладені 

функції у 

курортній 

сфері, з 

зазначеням 

ПІБ, посада, 

тел. 
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захворювань, 

інших 

цінностей 

природних 

територій 

Кремінськи

й район 

Розвиток 

санаторно – 

курортної зони та 

туризму 

Кремінського 

району є 

пріоритетним 

напрямком 

економіки району 

та культури, 

важливим 

фактором 

підвищення 

конкурентоспромо

жності 

Кремінського 

району,  джерелом 

його соціально-

економічного 

розвитку, 

важливою умовою 

збереження 

історико-

культурної 

спадщини. 

 

так Частина  
природної 
території 
Кремінського 
району 
Луганської 
області, що 
увійшла до 
проекту, має 
ландшафтно - 
кліматичні та 
інші природні 
умови, 
сприятливі для 
рекреації 
населення, його 
медичної 
реабілітації та 
профілактики 
захворювань, 
різних видів 
туризму.  
Природна 
територія 
освоєна, має 
необхідні 
будівлі та 
споруди з 
об'єктами 
інфраструктури 
для рекреації,  
профіла ктики 
захворювань та 
відпочинку.У 

Територія 

Кремінського 

району, що 

пропонується 

для  визначення 

курортом 

місцевого 

значення, 

розташована в 

південно-

західній  

частині від 

міста Кремінна 

та займає 

територію 3-х 

лісництв 

Кремінського 

державного 

лісомисливсько

го господарства 

(ДЛМГ): в 

Комсомольсько

му 

мисливському 

лісництві: (кв. 

27, 28, 35, 36, 

42-44, 49, 50, 

51, 56-58, 63-65, 

71, 72, 78, 79, 

85, 86, 92, 93, 

94, 100-102, 

121-123, 128, 
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персе ктиві 
можливе 
лікування 
мінераль ними 
водами, 
пелоїдами. 

 

129). 

Веригінському 

мисливському 

лісництві: (кв. 

116, 126); 

Серебрянськом

у мисливському 

лісництві: (кв. 

112-114, 131-

133). 

Цільове 

призначення  

зазначених 

земельних 

ділянок – землі 

рекреаційного 

та оздоровчого 

призначення. 

Загальна площа 

округів курорту 

«Кремінна»  

44,8031 кв.км. 

 

 

Проекти (проектні пропозиції, ідеї) направлені на відродження або започаткування санітарно – рекреаційних зон 

 
Місто/ 

район 

Назва 

проекту,проектно

ї пропозиції, ідеї 

Проекти,пр

оектні 

пропозиції, 

ідеї 

(визначити 

що це: 

проект,прое

ктна 

пропозиція, 

Короткий опис 

проекту 

Загальна 

вартість 

проекту,про

ектної 

пропозиції, 

ідеї, тис грн 

Загальний 

обсяг 

необхідних 

інвестицій 

Наявність 

проектної 

документації (у 

разі наявності 

експертногозві

ту: ким 

видана, № та 

дата) 

Орієнтована 

необхідна 

сума коштів 

на розробку 

проектно-

кошторисної 

документації 

Контактні 

дані 

замовника 

проекту 
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ідея) 

Луганська 

область 

смт.Біловодс

ьк вул. 

Центральна 

111 

Реконструкція та 

благоустрій КЗ 

«Біловодський 

районний 

парк культури та 

відпочинку» 

проект Метою проекту є 

розвиток туристичної 

галузі в районі. Районний 

парк культури та 

відпочинку є одним з 

дуже популярних місць 

як для місцевого насе-

лення так для гостей 

району, переселенців, 

було розроблено проект, 

який передбачає рекон-

струкцію цього об’єкту, 

приведення малих 

архітектурних форм, 

розташованих на 

території  парку,  в 

належний  стан, рекон-

струкцію центрального  

входу, освітлювальної  

мережі, системи водо-

постачання та поливу, 

доріжок, насадження 

багаторічних квітників та 

кустарників, встанов-

лення питних фонтанчи-

ків та фігурних елементів 

1393,207 1393,207 Еекспертний звіт 

ТОВ 

«Лугекспертиза» 

від 28.04.2016 № 

28/04-16-12к, 

- Геннадій 

Верескун 

т. (06466) 9-

12-48, факс: 

(06466) 9-

10-01; 

Кремінськи

й район 

«Реконструкція 

бази відпочинку 

«Лісна поляна» у 

Кремінському 

районі Луганської 

області 

проект  2763,866 

тис. грн. 

 Проектно-

кошторисна 

документація 

розроблена та 

затверджена 

розпорядження

м голови 

Кремінської 

РДА від 

27.08.2015р. № 

435 

             -  

Троїцький Відновлення ідея На території с.Бабичево 1490 1300 - 190 Троїцька 
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район роботи існуючої 

свердловини 

мінеральної води з 

можливістю 

утворення 

профілакторію в 

с.Бабичево 

Троїцького району 

Троїцького району 

Луганської області 

знаходиться скважина  

№5039. По основному 

хімічному складу вода 

є хлоридною натрієвою 

середньої мінералізації. 

Води цього складу 

застосовуються для 

лікування хронічних 

гастритів з нормальною 

і зниженою секретною 

функцією шлунку, 

хронічного коліту і 

ентероколітів,  хвороб 

обміну речовин, 

хронічних захворювань 

печінки і 

жовчовивідних шляхів,  

хронічних захворювань 

сечовивідних шляхів. 

Водоносний горизонт 

відрізняється високою 

водобагатістю.  

 Крім того на площі 3 

га розташований 

колишній піонерський 

табір. На сьогодні 

збереглись деякі 

будівлі та комунікації. 

Поблизу знаходиться 

водоймище площею 79 

га. Об’єкт знаходиться 

в екологічно чистій 

зоні. 

РДА 
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Проекти (проектні пропозиції, ідеї) направлені на розвиток, відродження або започаткування туристичної діяльності 

 
Місто/ 

район 

Назва 

проекту,проектно

ї пропозиції, ідеї 

Проекти,пр

оектні 

пропозиції, 

ідеї 

(визначити 

що це: 

проект,прое

ктна 

пропозиція, 

ідея) 

Короткий опис 

проекту 

Загальна 

вартість 

проекту,про

ектної 

пропозиції, 

ідеї, тис грн 

Загальний 

обсяг 

необхідних 

інвестицій 

Наявність 

проектної 

документації (у 

разі наявності 

експертногозві

ту: ким 

видана, № та 

дата) 

Орієнтована 

необхідна 

сума коштів 

на розробку 

проектно-

кошторисної 

документації 

Контактні 

дані 

замовника 

проекту 

Кремінськи

й район 

Капітальний 

ремонт корпусів 

для створення 

житла для 

розміщення ТПО. 

Корпуси № 2, 3, 4 

КУ «Позаміського  

закладу 

відпочинку та 

оздоровлення 

«Мрія» по вул.  

Санаторна, 25 в  м. 

Кремінна,  

Луганської 

області. 

 

проект  3083,656 

тис.грн. 

    

Луганська 

область 

смт.Мілове 

вул. 

Центральна 

111 

Розроблення 

науково-проектної 

документації на 

відновлення 

меморіального 

комплексу 

«Україна –

Визволителям» 

Проектна 

пропозиція 

Метою проекту  є 

розроблення проектної 

документації з метою 

подальшого ремонту 

меморіалу. 

Враховуючи, що 

меморіальний комплекс 

є одним з дуже 

популярних місць як 

560,126 560,126 Не потрібна Даний захід 

включено до 

проекту 

програми 

економічного 

і соціального 

розвитку 

Луганської 

області на 

Міловська 

селищна рада 

т. (06465) 2-

13-93  
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для місцевого 

населення так і  для 

гостей району, 

переселенців ми 

ініціюємо розроблення 

науково-проектної 

документації. 

2017 рік. 

Луганська 

область  

с. Бутківка 

Лиманської 

сільради 

Старобільсь

кого району 

Козацький курінь 

« В гостях у 

отамана» з 

елементами 

зеленого туризму, 

лікування опорно-

рухової системи 

відпочиваючих, 

проведення 

фольклорно-

етнографічних 

свят, спортивних 

змагань військово-

патріотичного 

направлення,   

розваги. 

      проект Основна мета: 

-  сприяння розбудови 

суверенної незалежної 

демократичної держави 

України, відродження 

козацької нації, 

українських  козацьких 

звичаїв і традицій, 

сприяння розвитку 

військово-прикладних і 

технічних видів спорту 

і туризму, сприяння 

розвитку народних 

промислів (гончарство, 

лозоплетіння, 

кузнецька справа то 

інше); 

- проведення науково, 

фольклорно-

етнографічних, 

археологічних 

експедиціях, 

присвячених вивченню 

і розвитку духовних 

традицій українського 

козацтва; 

- співпрацювати з 

закладами освіти – 

дитячими садками, 

школами, ліцеями, 

1 450 000 

грн. 

(Виконання 

внутрішніх 

робіт по 

благоустрою 

головної 

садиби, 

добудувати 

8(4-х 

місних) 

будинків для 

проживання 

відпочиваюч

их, 

придбання 

мікроавтобу

са для 

зустрічі 

туристів та 

проведення 

екскурсій, 

побудувати 

спортивний 

майданчик 

та придбати 

спортивний 

інвентар). 

1 450 000 

грн. 

 

         відсутні 57 000 грн. Школа 

Іван 

Миколайов

ич 

066-757-

5343    
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університетом; 

- створення історичних 

маршрутів по рідному 

краю з відвідуванням 

храмів, церков, дібров 

(пішохідні маршрути), 

заповідників, музеїв, 

пам’ятних місць; 

- проведення 

спортивних змагань з 

дітьми та молоддю на 

території куреня; 

- відпочинок на березі 

річці Айдар  – 200 м ( 

рибалка, купання); 

- охота на озерах с. 

Лиман – 1 000м.  
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Бази відпочинку, курорти, 

санаторії, пансіонати, дитячі 

заклади оздоровлення та відпочинку 
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Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «ЗОРЯ» 

 

 
Луганська область 
м. Кремінна, вул. Санаторна, 28 
 
Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Зоря» розташований в найбільшому 
лісовому масиві Лівобережної України, в мальовничому куточку Кремінського району в краю озер, 
поблизу Сіверського Дінця.  Сухе та  чисте повітря хвойних і листяних дерев (понад 60 видів), 
свіжість озер та річок створюють унікальний мікроклімат, який позитивно впливає на органи дихання і 
серцево-судинну систему. 

 

 

 

Профіль: 
Позаміський відпочинок та оздоровлення дітей              
 
Види послуг з оздоровлення та відпочинку: 
• розміщення та проживання; 
• організація харчування; 
• організація виховної діяльності та дозвілля; 
• медичне обслуговування; 
 
Ціна: 
Вартість путівки у 2016 році -3200 грн (21 день) 
Контакти об’єкту: 
м.Рубіжне, вул. Заводська, 1г, Рубіжнянський казенний хімічний завод «Зоря»

 
Телефоны об’єкту 
050 788 57 44 
097 918 51 26 

ДП САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ" 

 
 Луганська область, 
 м. Кремінна. 
В заповідному Кремінському масиві біля м. Кремінна майже чверть століття діє ДП санаторій «Озерний» ЗАТ 
«Укрпрофздравниця». На базі санаторію створені умови для використання всіх видів кліматолікування. 
 
Профіль: 
В санаторії функціонує реабілітаційне відділення для хворих після гострого інфаркту міокарда, осіб, які 
приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, лікують хвороби органів системи кровообігу, дихання, 
нервної та кістково-м’язової систем. Проводиться реабілітація вагітних з екстрагенітальною патологією. 
 
Ціна: 
Вартість путівки від 6510-8184грн. 
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Методи лікування: 

- мінеральні хлоридно-натрієві ванни; 
- лікувальні масажі; 
- кіслородні ванни; 
- грязьові аплікації; 
- бальнеотерапія; 

 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 1

 
Телефони об’єкту  
 (06454) 3-11-79, 3-10-40 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ"СОСНОВИЙ БІР" 

 
Луганська область, 
м. Кремінна. 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору поблизу санаторія «Озерний». 
Надання послуг тимчасового розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Постачання 
готових страв для подій. Надання послуг з проведення семінарів та інших подій, а також проведення урочистих 
подій (весілля, сімейне свято тощо). 
 Пропонується відпочинок у 1 і 2 кімнатних комфортабельних номерах з холодильником, телевізором, 
кондиціонером, гарячою водою. На території бази є альтанки, дитячий майданчик, тенісний корт, майданчики під 
бадмінтон, футбол та волейбол, а також шашки, шахи, нарди. 
 
Профіль: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Постачання 
готових страв для подій. Надання готельних послуг. Надання послуг з проведення семінарів та інших заходів, а 
також проведення урочистих подій (весілля, сімейне свято тощо). 
Ціна: 
Вартість проживання залежить від умов розміщення: 

- стандарт - 250 грн/доба 
- полу-люкс - 300грн/доба 
- люкс - 350грн/доба 
- апартаменти - 700 грн/доба 
- харчування – згідно меню (комплекс або замовлення) 
 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 21А

 
Телефони об’єкту  
066-774-38-57 
067-199-37-57 
(06454) 3-11-30 



169 

 

 

 

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ПРИЛІСНЕ» 

 
 
Луганська область, 
м. Кремінна. 
Комплекс розташований на березі озер Мала і Велика Перерва в лісовій хащі. 
Готельний комплекс забезпечено комфортабельними номерами європейського рівня.  
До послуг відпочиваючих пропонується критий басейн, фінська сауна, тренажерний зал, більярд, ресторан та 
спеціально облаштований конференц-зал.  
 
Профіль: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Надання 
готельних послуг. Надання послуг з проведення семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих подій 
(весілля, сімейне свято тощо). 
 
Ціна: 
Вартість  від 800 грн. за номер 
Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 26

 
Телефони об’єкту  

067-620-6200 

ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "МРІЯ" 
 

Луганська область, 
м. Кремінна. 
 
Дитячий табір розташований за межами міста в мальовничому куточку соснового бору, де сухе чисте повітря сприяє 
загальному зміцненню організму, лікуванню дихальної та серцево-судинної систем. 
Матеріально- технічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, столової, з приміщенням для 
відпочинку на 400 осіб, адмінбудівлі.  
На території закладу є дитячі майданчики, басейни. Поряд з закладом знаходиться чисте лісове озеро з  
впорядкованим пляжем. 
 
Профіль: 
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 
 
Ціна: 
Вартість путівки за 1 зміну від 3400грн. 
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Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 25

 
Телефони об’єкту  
099-3246158 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ПОЛЯНА» 
 
Луганська область, 
м. Кремінна. 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору.  
До озера Підпісочного 800 м. 
На території бази літні будиночки з двох, трьох та чотирьох місцевими номерами.  
Також на території спортивний та дитячій майданчики, кухня, їдальня, магазин, літній душ, надвірний туалет. Є місця для 
кемпінгу, паркування та пікніку. 

Для відпочиваючих є пропозиції активного відпочинку: піші, велосипедні та водні походи (на байдарках по р.Сіверський 
Дінець),  походи по Кремінським лісам.  
Прокат туристичного обладнання. 

 
Профіль: 
База відпочинку для сімейного відпочинку, проведення дитячих та молодіжних таборів, корпоративів. 
 

Ціна: 
Від 50 грн до 80 грн за добу. 
 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 23

 
Телефони об’єкту  
050-929-17-05 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «УГОЛЬОК» КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 ОЗДОРОВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР«ЛІСОВА КАЗКА» 
 
Луганська область 
м. Кремінна. 
 
Розташований у лісовому масиві на березі озера Чернікове. База відпочинку включає двоповерхову будівлю. 
Одночасно можуть відпочивати до 50 осіб. На території бази знаходяться альтанки,  
 
На даний час будинок відпочинку знаходиться на реконструкції. 
 
Профіль: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.  
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Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Серебрянська, 10

 

БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ «БУДИНОК МИСЛИВЦЯ» 
  
Луганська область, 
м. Кремінна. 
 
Будинок розташований на березі озера Чернікове, забезпечений комфортабельними номерами. 
До послуг відпочиваючих пропонується: лазня, мангал, дерев’яна альтанка, дитячий майданчик. 
 
Профіль: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки,  відпочинок на природі, рибальство та інш. 
 
Ціна: 
Від 90 грн. за добу 
 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Серебрянська, 11

 
Телефоны об’єкту  

(06454) 3-15-95 

 

ПОЗАМІСЬКИЙ  ЗАКЛАД  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ «СОСНОВА РОЩА» 

 

 
Луганська область, 
м. Кремінна 
 
Дитячий табір розташований за межами міста в сосновому бору, де сухе чисте повітря сприяє загальному 
зміцненню організму.  
Матеріально- технічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, столової, з приміщенням для 
відпочинку на 60 осіб, адмінбудівлі.  
На території закладу є дитячі майданчики, поряд з лісовим озером впорядкованим пляжем.  
 
Профіль: 
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 
 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 
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ТУРИСТИЧНА БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЗОРЯ» 

 
Луганська область, 
м. Кремінна. 
 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору.  
На території бази літні будиночки з двох, трьох та чотирьох місцевими номерами.  
Також на території спортивний та дитячій майданчики, кухня, їдальня, магазин, літній душ, надвірний туалет. Є 
місця для кемпінгу, паркування та пікніку. 

 
Профіль: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.  
 
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна

 
 

Телефони об’єкту  

050-708-25-80 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ  «ЗЕЛЕНА  ВІЛЛА» 

  
Луганська область, 
м. Кремінна. 
 
База відпочинку «Зелена вілла» розташована на березі озера, в лісовому масиві міста Кремінна поблизу санаторію 
«Озерний». 
У розпорядженні відпочиваючих: упорядкована територія закритого типу, велика альтанка з піччю і барбекю, зручна 
парковка для особистого транспорту, гойдалка, ігровий майданчик, річний каркасний басейн, баня - сауна.  
На відстані 800 метрів від бази розташоване озеро Підпесочне. 
Проживання у номерах двоповерхового дерев'яного  котеджу (на 12 осіб). 
У котеджі є кухня для самостійного приготування їжі , обладнана газовою плитою , мікрохвильовою піччю , 
електрочайником і набором посуду та великою літньою альтанкою з барбекю і піччю для приготування рідких страв 
(юшки , каші) . 
 
Профіль: 

Відпочинок вихідного дня, пікнік, святкування будь-яких подій невеликою компанією, сімейний відпочинок з дітьми.  
Контакти об’єкту: 
м. Кремінна, вул.. Санаторна, 1 
Телефони об’єкту  
095-35-67-751 
 

Спортивно-оздоровчий комплекс «Айдар» 
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Спортивно-оздоровчий комплекс «Айдар» знаходиться в с. Риб’янцеве, Новопсковського району в оточенні  хвойного лісу,поблизу знаходиться річка Айдар. Тут  
можна  гарно відпочивати дорослим і дітям,а також  підвищити життєвий тонус і працездатність. Для дітей є дитячий майданчик і пляж на березі річки «Айдар».                                                                                                                                                                                                                                     
 
Контакти об’єкту: 
 СОК «Айдар»:  
с.Риб’янцево, Новопковський район                                                                                                                                                          
 
Ціни від 110-250 грн. 
 
Телефони об’єкту  
(06463)9-67-90                                                                       
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Новопсковський санаторій «Перлина» 

 Санаторно-курортне заклад розраховано на 120 ліжко-місць. 
                                                                                        Здатне оздоровлювати 2500 пацієнтів на рік 
              Санаторій «Жемчужина» розташований на південно-сході Луганської області, в селищі міського типу Новопсков, в оточенні хвойного лісу. Поруч із санаторієм протікає річка 
Айдар. 
             Санаторій оснащений сучасною діагностичною і лікувальною базою для санаторно-курортного оздоровлення, а також SPA-комплексом. Тут є два власних джерела 
мінеральної води для зовнішнього і внутрішнього застосування. Одне з нововведень в оздоровниці - бювет з Моршинської мінеральної водою. Тим, кому підходить ця мінеральна 
вода, тепер не доведеться їхати через всю Україну, в Моршин, щоб відвідати джерело - достатньо приїхати в Новопсковський санаторій «Жемчужина» та включити її в курс лікування. 
У луганській оздоровниці можна не тільки поправити здоров'я і поліпшити самопочуття, але також добре відпочити, підвищити життєвий тонус і працездатність. Для цього є тури 
вихідного дня тривалістю від одного до шести днів. 
 

Профіль санаторію. Новопсковський санаторій «Перлина» спеціалізується на лікуванні захворювань: 
• шлунково-кишкового тракту (хронічні гастрити і коліти, хронічні холецистити, холангіти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, дискінезія жовчовивідних шляхів, 
ожиріння, цукровий діабет); 
• опорно-рухового апарату (артрити, поліартрити, остеохондроз, спондилоартроз, деформуючий артроз, остеомієліт, тендовагініт, міозит, порушення постави); 
• периферичної нервової системи (радикуліт, радикулоневрит, поліневрит, неврит лицьового і потрійного нервів, плескіт і ін.); 
• органів дихання (хронічний бронхіт, фарингіт, тонзиліт, антракосилікоз, ларингіт). 
Оздоровчі процедури та методи лікування. 
• прийом всередину хлоридно-натрієвої мінеральної води малої мінералізації з місцевого джерела, а також Моршинської мінеральної води; 
• лікувальні ванни на основі ропи; 
• різні види масажу (в тому числі медовий масаж, масаж Гуа-ша, самурайський масаж бамбуковими віниками, індійський масаж обличчя, китайський масаж ніг); 
• фітотерапія; 
• електросвітлоліку; 
• фізіотерапія; 
• лікувальні гімнастики; 
• високотоновая терапія; 
• ультразвукова терапія; 
• гідроколонотерапія; 
• лазеротерапія; 
• голкорефлексотерапія; 
• лікування полтавським бішофітом; 
• талласотерапія; 

• вуглекислі сухі ванни 
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   Ціни: від 400-600 грн. 
    Адреса санаторію: смт. Новопсков, вул. Леніна, 218, 
    тел + 38 (095) 928 73 77; (06463) 2 19 93; 2 41 99, 
    e-mail: jemchug-66@mail.ru 

    

 

База відпочинку «Гражда» 
 

 

Луганська обл., с. Шипилівка 
 
Прийом громадян для літнього та зимового відпочинку 
 
Ціни 250 – 300 грн 
 

 
Послуги:  
- 4 двомісні номери; 
- 5 двомісних літніх номерів; 
- басейн (на даний час у стадії реконструкції); 
- пляж, причал; 
- сауна, вартість 120 гривень за годину; 
- прокат моторного катамарану, вартість 300 гривень за годину і більше(в залежності від вартості пального) 
- літня їдальня. 
Ціна: 
(в залежності від номерів) 

• 4 двомісні номери(у номері кондиціонер, холодильник, телевізор,санвузол) вартість номеру 300 гривень за добу; 

• 5 двомісних літніх номерів( у номері санвузол, холодильник) вартість номеру 250 гривень за добу. 
Контакти об’єкту: 
Луганська обл., Попаснянський район, с. Шипілівка 
Телефоны об’єкту: 
096-188-25-60 
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Санаторій - профілакторій «Привілля» 
 
Луганська область 
сел. Білогорівка 
Ціни: вартість путівки становить 13560,00 грн. (З ПДВ) на 21 день. Можливі варіанти надання оздоровчих послуг 
на 7, 14 і ін. К-ть днів (за бажанням). Вартість в добу 645,7 грн. 
 
Профіль: лікувально-оздоровчий 
 
Пропонуємо Вам 2 - х і 3 - х місні номери з ТV, санвузлом і гарячою водою. В санаторії організовано 3-х разове 
харчування. 
 
Методи лікування:  
Здравниця має потужну лікувальну базу, яка дозволить відновити здоров'я і імунітет організму.  
1. Ванне відділення з соляними, хвойними, перловими ваннами і гідромасажем. 
2. Тренажерний зал з комплексом тренажерів, що дозволяє працювати над будь-якими групами м'язів. 
3. Душова кафедра з циркулярним, дощовим, висхідним душем і душем «Шарко». 
4. Сауна з басейном - купіллю. 
5. Масаж. 
6. Зал лікувальних укутувань із застосуванням бішофіту, хвойного концентрату, морської солі і настоїв лікарських 
трав. 
7. електрогрязьові процедури з використанням бруду слов'янського родовища. 
8. Теплолікування озокеритом. 
9. Кабінет ароматерапії. 
10.Леченіе шлунково - кишкового тракту і органів дихання із застосуванням відварів лікарських трав.  
11.Леченіе органів дихання із застосуванням інгаляцій і ультрафіолетового випромінювання. 
12.Фізіотерапевтіческій кабінет, укомплектований обладнанням, що дозволяє проводити: 
- Місцеву дарсанвалізацію для лікування шкірних захворювань, захворювань органів дихання, захворювань 
м'язів, суглобів, сухожиль, захворювань артерій і вен; 
- Деціметроволновая терапію для лікування бронхітів, артритів, бурситу, попереково - крижового радикуліту, 
простатиту (гострого, хронічного, в стадії затухаючого загострення), гінекологічних захворювань, захворювань 
вуха, горла, носа; 
- Магнітотерапію для зняття больових синдромів пов'язаних із захворюваннями периферичної нервової системи, 
патологій суглобів. 
- Електрофорез із застосуванням різних лікарських препаратів; 
 
УВЧ - терапію для місцевого лікувального впливу електро - магнітним полем ультрависокої частоти; 
- Низькочастотну терапію синусоїдальні модульовані імпульсами для лікування больових станів, 

що виникли в результаті розтягувань, травм, а також різних нервово - м'язових захворювань зі спазмами м'язів; 
- Оздоровчий масаж Healthy Swinger при викривленні хребта, болі в м'язах, простріл, подагрі, артриті, для зняття напруги, поліпшення стану хребта, стимуляції 
симпатичних нервів, для посилення кістковомозкових клітин формують кров, для зниження жиру, втрати ваги і активізації внутрішніх органів; 
- Лазеротерапію методом впливу на тканини і клітини організму видимого квантового і невидимого інфракрасного випромінювань. 
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Курс лікування становить 21 - 18 днів. Для проведення дозвілля пропонуються настільний теніс, шахи, шашки, доміно, проводяться танцювальні вечори. Для бажаючих 
влаштувати пікнік на природі ми пропонуємо мангал і шампура. Крім усього цього, прості піші прогулянки по березі Сіверського Дінця і чисте повітря (санаторій 
знаходиться далеко від промислових об'єктів нашого регіону) принесуть тільки користь здоров'ю. 
 
Контакти об'єкту: 
Луганська область, сел. Білогорівка,  на березі р. Сіверський Донець, на кордоні Кремінського заповідника. 
 
Телефони об'єкту: З питань придбання путівок в санаторій - профілакторій «Привілля» ПАТ «Лисичанськвугілля» 0997108166; 9-63-79. 

  

Сватівський районний комунальний позаміський заклад  
оздоровлення та відпочинку «Гончарівський» 

      
 

Сватівський районний комунальний позаміський заклад оздоровлення та відпочинку „Гончарівський”  розташований в центрі мальовничого села Гончарівка на 
відстані 7 км від міста Сватове Луганської області. 

Заклад займає територію близько 2 га. У 3 спальних корпусах знаходяться 5 душових кімнат, нічні туалети, гігієнічна кімната для дівчат, ігрові кімнати. 
Розрахункова потужність – 125 вихованців у зміну. 

Спальні кімнати розраховані від 10 до 14 ліжок. Вода в душових нагрівається незалежними бойлерами, подається двома гідро-джетами,  вода в таборі 
проходить обробку фільтром австрійського виробництва. На вулиці біля спальних корпусів є умивальники на 14 кранів кожен.  

Купання в таборі здійснюється у двох плавальних басейнах. 
Для проведення масових заходів використовується літня естрада та актова зала. Заклад має в наявності аудіо ,  ДВД  апаратуру, плазмові телевізори,  

підключені до супутникової антени. 
Цілодобово в таборі знаходяться лікар, медична сестра та черговий працівник міліції. Забезпеченість медикаментами згідно нормативів. 
Вартість путівки – 3000 грн 
Контакти: 92631 Луганська область, Сватівський район, с.Гончарівка, вул.Гайового 
Директор: Ананченко Галина Миколаївна   тел. 0507609047, 0509481748 
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Санаторій "Водолікарня" 

Луганська область, 
м Старобільськ. 
Лікування остеохондрозів, артрозів, артритів, сколіозів, посттравматичних станів, нервових хвороб, псоріазу, аднекситів, 
простатитів, анкілозуючого спондилоартриту, (Хвороба Бехтерева). 
Ціни: 1350-2500 грн. 

Профіль: 
Лікування остеохондрозів, артрозів, артритів, сколіозів, посттравматичних станів, нервових болезней,псориаза,аднекситов,простатитов,анкилозирующего 
спондилоартриту, (Хвороба Бехтерева). 
 
Методи лікування: 
• мінеральні хлоридно-натрієві ванни; 
• лікувальні масажі; 
• .кіслородние ванни; 
• грязьові, сірководневі аплікації; 
• голкорефлексотерапія; 
Ціна: 
Вартість путівки залежить від умов проживання: 
- 3-х і 4-х місний номери - 3300 грн 
- 1-а й 2-х місний номери - 4400 грн 
- Номери люкс - 5500 грн, 
 
Контакти об’єкту: 
м. Старобільськ, вул. Набережна, 3, 
 
Телефоны об’єкту  
050 228 80 60 
 
Телефони туроператорів з якими працює: 
044 525 30 70 
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Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «ЛІСОВА «ГАЛЯВИНА» 

  

 розташований: урочище «Лісковий», в 3-х км. від с. Лісна Поляна, смт. Марківка – 5 км., 
районна лікарня – 6 км. 
 
Дитячий оздоровчий табір літнього функціонування. 
 
Розрахункова місткість дитячого оздоровчого табору: 100 чол., кількість змін 4 х 21 день. 
 
Площа у м. кв. на одну дитину у спальні: 6 м. кв., кількість місць у спальній кімнаті: для молодших школярів – 4, для 
старших школярів – 5. 
 
 
Територія табору: 1,6 га, площа на одну дитину: 160 м. кв; 
 
Табір забезпечений необхідним технічним та спортивним обладнанням, меблями, інвентарем, телекомунікаціями, має 

зручний під’їзний шлях, а також укомплектований кваліфікаційним педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом. 
 
Орієнтовна вартість путівки на 21 день : 3000 грн. (вартість 2015 року). 
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Бази відпочинку, санаторії, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які на даний час не функціонують  

у зв’язку з проведенням АТО та/або потребують відновлення 

 

№ 

з/п 

Назва 

туристич-ного 

об’єкту  на 

території 

Наймену-

вання 

суб’єкту 

господарю

вання 

Індетифіка-

ційний 

номер 

юридичної/ф

ізичної особи 

(код ЄРДОУ 

тощо) 

Місце розташу- 

вання 

туристичного 

об’єкту  

Форма 

власності 

туристич-

ного 

об’єкту  

Короткий 

опис 

туристич-

ного 

продукту, 

який 

надається  

Вид 

туризму  

Сезонність 

надання 

туристич-

них послуг 

(на весні, 

восени, 

влітку, в 

зимовий 

період чи 

цілий рік) 

Примітка Контакти  

Всього 30 закладів потребують відновлення 
1 Комунальний 

позаміський 

заклад 

оздоровлення 

та відпочинку 

«Зоря» 

Біловодського 

району 

Луганської 

обл.. 

Комунальн

ий 

позаміський 

заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Зоря» 

36880043 92833, Луганська 

область, 

Біловодський р-н, с. 

Данилівка, вул.. 

Кооперативна,1 

комунальна   влітку  

 

2  «Санаторій 

«Озерний» 

Державне 

підприємство 

«Санаторій 

Озерний» 

ЗАТ 

лікувально-

оздоровчих 

закладів 

профспілок 

України 

«Укрпрофозд

оровниця» 

02649153 92900, Луганська обл., 

м. Кремінна, вул. 

Санаторна, 1 

державна Розміщення 

(в корпусах), 

лікування, 

оздоровлення

, харчування 

(їдальня), 

транспортні 

послуги 

(автобус), 

екскурсійні 

послуги. 

лікуваль-

но-

оздоров-

чий 

434 чол. * 

Мамчур 

Ольга 

Павлівна 

095518298

9 

3 База 

відпочинку 

«Угольок» 

Комунальне 

підприємст

во 

«Оздоровчо

-туристи -

чний центр 

«Лісова 

25367345 92900, Луганська 

обл., м. Кремінна, 

вул. Серебрянська, 

10  

комунальна Розміщення 

(корпус), 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня)  

сімейний 40 чол. * 

* 
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казка»  

4 База 

відпочинку 

«Зелена вілла» 

ПП Шимко 

О.М. 

2144125474 92900, Луганська 

обл., м. Кремінна, 

вул. Санаторна, 1 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

,оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня). 

сімейний 12 чол. * 

* 

5. База 

відпочинку 

ТОВ «Екотех» 

 

ТОВ 

«Екотех» 

21817142 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

Сімейний 

та для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку 

знаходиться у стадії 

відновлення після влучання 

снаряду під час бойових дій 

2014 року. На теперішній 

час прийом людей не 

ведеться. 

050-472-

48-69 

6. База 

відпочинку 

ПАТ «Рідкісні 

Гази» 

ПАТ 

«Рідкісні 

гази» 

00153301 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. На даний момент 

обслуговує тільки 

працівників підприємства 

на короткий час. 

 

 

 

 

050-742-

04-99 

7. База 

відпочинку 

ВАТ«Армопла

ст» 

ВАТ«Армо

пласт» 

 

04681296 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. Прийом людей не 

ведеться. 
050-946-

56-73 

8. База 

відпочинку 

ЗАТ 

«Лисичанськсп

ецбуд» 

ЗАТ 

«Лисичансь

кспецбуд» 

03385911 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 

 

9. База 

відпочинку 

«Рассвет»  

СК «Хімік» 

ЗАТ 

«Сєверодон

ецьке 

обєднання 

«Азот» 

 

21830272 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт. 

Білгорівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

Сімейний 

та для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. На даний момент 

обслуговує тільки 

працівників підприємства 

на короткий час. 

095-613-

14-29 

 

10. База 

відпочинку 

«Уют рибака» 

ТОВ 

«Спецконтр

акт» 

22944575 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт. 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 
Київ  

566-45-40 
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 Білгорівка підприєм

ства 
11 Попаснянський 

міжтериторіаль

ний 

позаміський 

заклад 

оздоровлення 

та відпочинку 

«Салют» 

комунальна 

власність 

територіаль

ної громади 

м. Попасна 

33224975 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Врубівка 

комунальна Розміщення 

відпочинок 

харчування 

оздоровлен

ня 

 
Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду (06474) 2-

08-71 

12 База 

відпочинку 

«Енергетик» 

Луганське 

енергетичне 

об’єднання 

м. Стаханів 

_ Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє 

_ _ 
_ 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 
_ 

13 База 

відпочинку 

«Сіверський 

Донець» 

ДП  

«Первомайс

ьк вугілля» 

32320594 

 

Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє, 

вул. 50 р. Жовтня, 

буд. 55а 

державна Розміщення

,харчування 
сімейний 

 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду 

095 330 52 

65, 095 519 

26 28 

14. ВП «Дитячий 

заміський 

заклад  

оздоровлення 

та відпочику 

ім.О.Кошового 

ДП  

«Первомайс

ьк вугілля» 

32320594 

 

Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє 

державна Розміщення 

відпочинок 

харчування 

оздоровлен

ня 

Для дітей 
Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду 

050226101

7 

15 Дитячий 

оздоровчий 

табір «Чайка» 

Луганське 

ПАТ 

«Підряд-

Агро» 

03368157 

Луганське 

ПАТ 

«Підряд-

Агро» 

Старобільський 

район, с. Чмирівка, 

вул. Соснова, 1 

Приватне Оздоровлен

ня дітей 

 Червень-

серпень 

 

 

16 ТОВ Дитячий 

оздоровчий  

заклад 

санаторного 

типу 

«Сосновий» 

 00705640 

Кононова О.І. 

Старобільський 

район, с. Чмирівка, 

пров. Сосновий 

Приватне Оздоровлен

ня дітей 

 Червень-

серпень 

 

 

17 Дитячий 

оздоровчий 

табір 

«Енергетик» 

 ВАТ 

Луганське 

енергетичне 

обєднаняя 

Старобільський 

район, с. Чмирівка, 

вул. Соснова 

Державне Оздоровлен

ня дітей 

 Червень-

серпень 

 

 

18 ДОТ «Ялинка»  ДП «Донбас-

Антрацит, 

Шахта-

Міусинська» 

Старобільський 

район, с. Чмирівка, 

вул. Соснова 

Державне Оздоровлен

ня дітей 

 Червень-

серпень 
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19  «Альянс» 

дитячий 

оздоровчий 

табор 

Сєвєродоне

ька міська 

рада 

26204220 сел. Борівське (р-н 

оз. Ведмеже); 

комунальна  Організа

ція 

досугу 

влітку  

3-00-63 

20 Дитяча 

установа 

оздоровлення 

та відпочинку 

ім. 

Ю.О.Гагаріна 

ПАТ 

«Сєвєродон

ецьке 

об’єднання 

АЗОТ» 

 сел. Щедрищеве   Організа

ція 

досугу 

влітку  

71-45-80 

21 База 

відпочинку 

«Дубрава» 

  Станично-

Луганський район  

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік    Немає 

22 База 

відпочинку 

«Лісова казка» 

  Станично-

Луганський район  

смт. Петропавлівка 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілиц рік    Немає 

23 Зелена садиба 

«Дім на 

висілках» 

Стебаков 

Андрій 

Миколайов

ич 

 Станично-

Луганський 

район,смт.Станиця 

Луганська-

2,вул..Пушкіна №64 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік    Немає 

24 Зелена садиба 

«Екстрім» 

Козлов 

Віталій 

Петрович 

 Станично-

Луганський 

район,с.Болотене,ву

л..У.Громовой №43 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік    Немає 

25 Зелена садиба 

«Джура-Дон» 

Мішин 

Олександр 

Олександро

вич 

 Станично-

Луганський 

район,с.Болотене 

,вул..У.Громовой 

№19а 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік    Немає 

26 Креативний 

клуб активного 

відпочинку 

«Prado de Sol» 

  Станично-

Луганський район 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік    Немає 

27 Пляжний клуб 

«Бора-Бора» 

Стороженко 

Світлана 

Анатоліївна 

 Станично-

Луганський район,с-

ще. Вільхове,вул.. 

Сонячна №119 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік  095122055

9 

28 Заміський клуб 

«Аква-Ягуар» 

Герцева 

Ольга 

Євгенівна 

 Станично-

Луганський район,с. 

Валуйське,вул..Озер

на 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік  Немає 

29 Озеро 

«Чистеньке» 

  Станично-

Луганський 

Приватна Організація 

досуга 

Зелений 

туризм 

Цілий рік  Немає 

http://sd.ua/alians
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район,с.Болотене  

30 Санаторій - 

профілакторій 

«Сосновий» 

Регіональна 

філія 

«Донецької 

залізниці» 

ПАТ 

«Укрзалізни

ця» 

Головний 

лікар-

Кушнір 

Віталій 

Ігоревич  

 40150216 Станично-

Луганський район, 

с.Макарове вул.. 

Річна №1 

 Лікувально-

оздоровчий  

Лікуваль

но-

оздоровч

ий 

Цілий рік  немає 

           


