
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



Інвестиційний паспорт стане дієвим інструментом сприян-
ня збільшенню надходжень обсягів іноземного фінансо-
вого ресурсу для забезпечення потреб розвитку регіону, 
пожвавлення міжнародної, міжрегіональної та зовнішньо-
економічної діяльності регіону, налагодження ділових контак-
тів з потенційними інвесторами та діловими партнерами.

Інформація та матеріали, що розміщені в інвестиційному 
паспорті Луганської області, є вільними для копіювання, пе-
ревидання та розповсюдження на всій території України, 
якщо вони здійснюються безоплатно для кінцевого спожи-
вача та якщо за такого копіювання, перевидання та поши-
рення є обов’язкове посилання на авторів і суб’єктів май-
нового права на цю інформацію та розробки.  

Інвестиційний паспорт Луганської області створено в ме-
жах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за 
фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Данії, 
Польщі та Японії за ініціативи Луганської обласної держав-
ної адміністрації. Погляди висловлені в цій публікації нале-
жать автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною пози-
цією Європейського Союзу, урядів Данії, Польщі та Японії 
або Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Метою створення документу є ознайомлення 
вітчизняної та міжнародної спільноти, інвесторів з 
економічним і соціальним потенціалом Луганської 
області, її інвестиційною привабливістю, сприяння 
промоції інвестиційних переваг регіону. 
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Економічне зростання регіону: 
конкурентоспроможність, 
смарт-спеціалізація, сприятливе 
бізнес-середовище 

Стратегічна ціль Стратегічна ціль

Відновлення критичної
інфраструктури регіону

Розвиток інноваційних галузей економіки 
з високою доданою вартістю
• Сприяти сталому розвитку галузей промисловості з 

високою доданою вартістю з урахуванням принципів 
недискримінації та гендерної рівності

• Підтримати розвиток регіональної інноваційної 
екосистеми

Відновлення інфраструктури: 
логістика, енергозабезпечення
• Забезпечити стале енергопостачання та підвищити

рівень енергетичної безпеки
• Відновити транспортно-логістичну інфраструктуру та

покращити транспортне сполучення з урахуванням
вимог інклюзивності

Відновлення та розвиток регіональної системи 
надання послуг населенню

•

•

Відновити та розбудувати систему надання
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної
допомоги з урахуванням принципів недискримінації
та гендерної рівності
Покращити доступ до якісних послуг на території,
прилеглій до зони розмежування, з урахуванням
принципів недискримінації та гендерної рівності

• Відновити та розбудувати регіональну
інфраструктуру для надання соціальних послуг з
урахуванням принципів недискримінації та
гендерної рівності

Розвиток сільських територій на базі 
партнерства та кооперації
• Сприяти підвищенню продуктивності й ефективності

сільського господарства
• Сприяти підвищенню ефективності переробки

сільськогосподарської продукції

Системна підтримка бізнесу та його диверсифікація
• Надавати підтримку для розвитку малого та середнього

підприємництва (МСП) та сприяти самозайнятості
населення з фокусом на підтримку жінок, молоді та
представників вразливих груп

• Розвинути туристично-рекреаційну інфраструктуру та
туристичні продукти з урахуванням вимог інклюзивності

• Сприяти реіндустріалізації та модернізації вугледобувної
галузі регіону

• Наблизити систему підготовки кадрів відповідно до
потреб регіональної економіки з урахуванням
принципів недискримінації та гендерної рівності

• Підвищити інвестиційну привабливість і сприяти
міжнародній промоції регіону
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2027 РОКУ
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ǯȓȕȝȓȥțȓ��ȓțȓȞȑȜ���ȞȓȟȡȞȟȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȓ�ȠȎ�ȓțȓȞȑȜ�ȓȢȓȘȠȖȐ�
țȓ�ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓ
�� ǿȠȐȜȞȖȠȖ�ȟȖȟȠȓȚȡ�ȝȜȐȜȒȔȓțțȭ�ȕ�ȠȐȓȞȒȖȚȖ�ȝȜȏȡȠȜȐȖȚȖ�

ȐȳȒȣȜȒȎȚȖ
�� ǿȝȞȖȭȠȖ�ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡ�ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȬ�ȐȜȒțȖȣ�ȞȓȟȡȞȟȳȐ�

ȠȎ�ȕȚȓțȦȓțțȬ�ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭ�ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ�ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ�
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�� ǿȠȐȜȞȖȠȖ�ȟȖȟȠȓȚȖ�ȟȝȜȟȠȓȞȓȔȓțȪ�ȕȎ�ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭȚ�
țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜ�ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜ�ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ�ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜ�ȒȜ�
ȐȖȚȜȑ�ǲȖȞȓȘȠȖȐ�ǣǿ

�� ǿȝȞȖȭȠȖ�ȓțȓȞȑȜȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ�ȠȎ�ȞȜȕȐȖȠȘȡ�ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȜȴ�
ȓțȓȞȑȓȠȖȘȖ

�� ǿȝȞȖȭȠȖ�ȜȣȜȞȜțȳ�ȠȎ�ȞȜȕȦȖȞȓțțȬ�ȚȓȞȓȔȳ�ȠȓȞȖȠȜȞȳȗ�ȠȎ�
Ȝȏ·ȱȘȠȳȐ�ȝȞȖȞȜȒțȜ�ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜ�ȢȜțȒȡ�ȚȳȟȤȓȐȜȑȜ�ȕțȎȥȓț-
țȭ
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ǽȜȟȖșȎțțȭ�țȎ�ȟȎȗȠ�
KWWS���ORJD�JRY�XD�VLWHV�GHIDXOW�ÀOHV�FROOHFWLRQV�VWUDWHJL\DBWDB
UR]SRU\DG]KHQQ\DBYLGB����������BQRB���B��SGI

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategiya_ta_rozporyadzhennya_vid_26.03.2020_no_246_0.pdf
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ

(Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський)*

Територія, підконтрольна 
українській владі

18,3 тис. км2 8,4 тис. км2

675,7 тис. осіб 
у т.ч. ВПО — 278,7 тис. осіб

1 460,3 тис. осіб

4 райони 4 райони

81 селище міського типу

22 міста

28 селищ міського типу

517 сіл 263 села

12 міст районного підпорядкування
(м. Сєвєродонецьк, м. Лисичанськ, м. Рубіжне, м. Попасна, 
м. Кремінна, м. Сватове, м. Старобільськ, м. Золоте, м. Щастя, 
м. Гірське, м. Новодружеськ, м. Привілля)

Тимчасово окупована 
територія України

* Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»

1. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ:
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ
УСТРІЙ ОБЛАСТІ

263 села

Тимчасово окупована
територія України

Підконтрольна українській владі Кількість ТГ, що 
входять до складу 
спроможної ТГ

Біловодська 14

Білокуракинська 11

Лозно-Олександрівська 6

Красноріченська 6

Кремінська 3

Марківська 9

Міловська 8

Новоайдарська 13

Щастинська 4

Білолуцька 6

Новопсковська 11

Гірська 6

Попаснянська 4

Сватівська 11

Коломийчиська 5

Нижньодуванська 6

Широківська 6

Нижньотеплівська 5

Станично-Луганська 4

Старобільська 11

Чмирівська 7

Шульгинська 4

Троїцька 14

Лисичанська 7

Рубіжанська 6

Сєвєродонецька 9

Назва територіальної громади

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ФОРМУВАННЯ 
ТЕРИТОРІЙ ГРОМАД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ*

Перелік спроможних територіальних 
громад Луганської області

Графічна частина 
(карта Луганської області)

* Розпорядження КМУ від 29.04.2020 № 486-р
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Тимчасово окупована територія Кількість ТГ, що 
входять до складу 
спроможної ТГ

Лутугинська 11

Зимогір’ївська 8

Алчевська 18

Антрацитівська 13

Довжанська 17

Кадіївська 15

Луганська 10

Ровеньківська 8

Молодогвардійська 10

Сорокинська 13

Хрустальненська 14

Посилання на інтерактивну мапу адміністратив-
но-територіального устрою області: 
https://cutt.ly/Ei9BYRe.

Інтерактивна мапа децентралізації розміщена 
на платформі ArcGIS Online та відображає ві-
домості про перспективний план формування 
територій громад, стан утворення ОТГ, місцезна-
ходження державних і комунальних закладів, які 
надають послуги населенню, а також містить інші 
інформаційно-аналітичні матеріали. Інтерактивна

мапа розміщена за посиланням: https://cutt.ly/decetralization

Посилання на сайт децентралізації в Україні 
(Луганської області):  
https://decentralization.gov.ua/gromada

Моніторинг процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування:
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/
������������

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ
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Вугілля Германій Газоносні вугільні 
родовища   

У межах Луганської області запаси вугілля (марок 
Д, ДГ, Г, Ж) і супутніх германію та  метану у вугіллі 

зосереджені в надрах Лисичанського, 
Мар’ївського та Старобільського (найбільш 

перспективний) геолого-промислових районів

Обсяги видобування вугілля кам’яного в Лугансь-
кій області (згідно з даними Міненерговугілля): 

2017 — 1 689 тис. т
2018 — 492 тис. т

Запаси германію оцінені в коксівному вугіллі за 
двома родовищами й енергетичному вугіллі за 25-
ма вугільними родовищами, зокрема за вісьма 

діючими шахтами ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП 
«Первомайськвугілля». Обліковані запаси 

германію Луганської області за категоріями у 
кількості: С1 — 8,4 тис. т, С2  — 4,6 тис. т.

Загальні запаси та ресурси метану кам’янову-
гільних родовищ Луганської області підраховані на 

глибинах від 500 м до 1 300 м. 
Запаси газу-метану оцінені за 12-ма вугільними 

родовищах Лисичанського та Мар’ївського геолого-
промислових районах, зокрема за шістьма 

діючими шахтами ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП 
«Первомайськвугілля». Обліковані запаси 

метану за категоріями у кількості :
С1 — 5 601,0 млн м3, С2  — 5 377,0 млн м3.

Розвідані запаси кам’яного вугілля становлять 

більше 3 297,0 млн т, тільки 14,0 % 
цих покладів розробляється.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

вугільних родовищ вугільних родовищ

25 12

родовища
54

12
діючих шахт

Загальна кількість балансових запасів вугілля 
категорій А+В+С1  становить 3 297,0 млн т., 

категорії С2 — 1  258,0 млн т. 

Запаси коксівного вугілля восьми вугільних 
родовищ Мар’ївського геолого-промислового 

району становлять 462,9 млн т.

Ge

Інтерактивна мапа 
корисних копалин   
http://minerals-
ua.info/golovna/
interaktivni-karti-
rodovishh-korisnix-
kopalin/

Інформація щодо 
наданих спеціальних 
дозволів на корис-
тування надрами та 
мінерально-сировин-
ною бази Луганської 
області   

Посилання на 
щорічник «Мінераль-
ні ресурси України» 
за 2018 рік 
http://geoinf.kiev. 
ua/M_R_2018_1.pdf

Посилання на дані 
щодо державного 
балансу запасів 
корисних копалин   
http://geoinf.kiev. ua/
derzhavnyy-oblik-
rodovyshch-ta-
zapasiv-korysnykh-

kopalyn/derzhavnyy-
balans-zapasiv-korysnykh-
kopalyn/

http://geoinf.kiev.ua/specdozvoli/
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Природний газ Неметалічні корисні 
копалини

Нафта 

В експлуатації

Пошукові роботи 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

Родовищ

родовищ видобуток

Запаси неметалічних корисних копалин 

Загальні запаси природного газу 

9

8

12,8 млрд. м3 55 1 тис. тонн

241964,9 тис. м3  

Сховища2

Площ і зон

Обсяги видобування природного газу:
2017 — 220 млн м3

2018 —196 млн м3

 У 2018 році на Луганську область припадало 
0,9 % видобутого природного газу в Україні.

Родовища неметалічних корисних копалин 
Луганської області за видами сировини 
поділяються на такі групи:
-  гіпс і ангідрит (кількість родовищ —1);
-  глина тугоплавка (3);
-  сировина керамзитова (1);
-  крейда будівельна (8);
-  сировина карбонатна для соди (крейда) (1);
-  пісок будівельний (17);
-  пісок для пісочниць локомотивів (1);
-  сировина для мінеральних фарб (1);
-  сировина цегельно-черепична (глина, 
суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) (22). 

Запаси у 2018 році знаходилось 0,1% всіх 
балансових запасів (50 тис. т)

 

Дозволи на користування 
надрами

Видано 85 спеціальних дозволів 
на користування надрами на 
підконтрольній території Лугансь-
кої області, з яких на: 
• газ, нафту, конденсат — 39 

• воду — 23;

• будівельні матеріали — 9; 

• вугілля кам’яне —11; 

• без використання корисних 
копалин — 3; 

• зокрема на лінії розмежуван-
ня —7. 

З них 2 дозволи видані на вико-
ристання корисних копалин міс-
цевого значення: Шипилівське 
родовище крейди; Вікторовське 
родовище суглинків.
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Показники Од.
виміру

2017 2018 2019

Індекс промис-
лової продукції

% 69,0 83,0 96,0

Обсяг реалізо-
ваної промисло-
вої продукції

млн 
грн

2 2748,5 2 2846,6 2 1908,5

Питома вага об-
ласті у показни-
ках в Україні

% 0,9 0,9 0,9

Місце за обсягом 
реалізації промис-
лової продукції

місце 25 25 25

Загальна кіль-
кість працівників у 
промисловості

осіб 32 149 33 941 32 149

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівника

грн 5 755 7 271 9 431

Кількість промис-
лових підприємств, 
зокрема:

оди-
ниць

493 471 *

великих 4 к *

середніх 79 к *

малих 410 391 *

ПРОМИСЛОВІСТЬ

*Статистичні дані за 2019 рік будуть оприлюдненні у
другому півріччі 2020 року.

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів

Переробна промисловість

Структура реалізації  
промислової продукції 
у 2019 році

  4,2 %

  5,3 %
59,9 %

  0,5 %

15,7 %

-

*

15,5 %

  2,4 %

  0,7 %

 14,1%

32,3 %

2,5 %

З неї:
Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів

Виготовлення виробів з деревини, вироб-
ництво паперу та поліграфічна діяльність

Виробництво коксу та продуктів нафто-
перероблення

Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції

Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів

Виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції
Металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устаткування

Машинобудування, крім ремонту і мон-
тажу машин і устаткування

Постачання електроенергії, газу, пари 
та  кондиційованого повітря

Водопостачання, каналізація, повод-
ження з відходами
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ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Реалізація хімічної продукції, млн грн

3 234,4

3 388,03 373,8

2017 2018 2019

ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот»
Найбільше хімічне підприємство України 
та Європи, що входить до складу холдингу 
OSTCHEM (об’єднує підприємства азотної хімії 
Group DF). Підприємство спеціалізується на 
виробництві азотних добрив: аміаку, карбамі-
ду, аміачної, калієвої та натрієвої селітри. 
http://www.azot.lg.ua/

ТОВ НВП «Зоря» 
Провідне підприємство хімічної промисловості 
України зі 100-річною історією. Виробничі 
потужності заводу розташовані в м. Рубіжне 
Луганської області. На даний час продукція 
українського виробника знаходить засто-
сування в хімічній, фармацевтичній, гірничо-
добувній, металургійній і агрохімічній галузях. 
НВП «Зоря» є членом FEEM — Федерації 
Європейських виробників вибухових речовин.   
http://www.zaryachem.com/ua

ВКФ ТОВ «ТАНА»
Виробник композиційних полімерних мате-
ріалів, полімерних компаундів та термо-
еластопластів.  
https://tana.ua/

Реалізація продукції, млн грн

4 661,5 3 420,33 409,8

2017 2018 2019

ПрАТ «Рубіжанський  
картонно-тарний  
комбінат»
Один з найбiльших в Українi виробникiв 
транспортного пакування з гофрованого 
картону. Пiдприємство є членом Україн-
ської Асоцiацiї Виробникiв Гофрокартону 
(UACBM), що тiсно спiвпрацює iз загаль-
ноєвропейською федерацiєю виробникiв 
гофрокартону FEFCO. 
http://www.rktk.com.ua/

Основне підприємство галузі, яке виробляє майже  
99 % обсягів товарної продукції галузі

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ, 
ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА ПОЛІГРАФІЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ПП «Хімпостачальник»
Виробляє продукцію для різних сегментів ринку: 
комплекс аддитивів і сполучних для ЛФМ 
будівельного й індустріального призначення; 
комплекс аддитивів для переробки ПВХ; смоли 
для просочення паперу під ламінування ДСП; не-
насичені поліефірні смоли і багато іншого. 
https://himpost.com/
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МЕТАЛУРГІЯ

ПАТ «Алчевський металур-
гійний комбінат»
Основне підприємство галузі, яке належить 
до підгалузі «Металургійне виробництво», 
розташовується на території, 
непідконтрольній українській владі.

ТОВ «НВП «Мікротерм»
Розробник і виробник приладів контролю та 
регулювання технологічних процесів, а також 
засобів автоматизації в різних галузях народ-
ного господарства: для вимірювання темпе-
ратури, тиску, рівня; широкої номенклатури 
пневмоелектричних і електропневматичних 
пристроїв, бар’єрів іскробезпеки, цифрових 
індикаторів, реєстраторів та інших пристроїв.
http://www.mikroterm.lg.ua/about.html.

Реалізація продукції машинобудування, млн грнРеалізація металургійної продукції, млн грн

86,3

3 479,6

169,2 2 935,8

1 838,2

2 354,9

2017 2017 2018 20182019 2019

ТДВ «Попаснянський 
вагоноремонтний завод»
Високотехнологічне підприємство з вироб-
ництва та ремонту вантажного рухомого 
складу залізничного шляху. На заводі 
розроблено та впроваджено інтегровану 
систему менеджменту якості, що відповідає 
вимогам ISO 9001:2008. 
http://www.pvrz.org.ua/ua/.

ПрАТ «СНВО «Імпульс»
Розробник програмно-технічних компле-
ксів систем контролю та управління для 
атомної та теплової енергетики, нафто-
газового комплексу, хімії, залізничного 
транспорту, аерофлоту, космосу, 
металургії, машинобудування.
http://www.imp.lg.ua/index.php/ru/.

МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИЦТ-
ВО ОДЯГУ, ШКІРИ, ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ  ТА 
ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ І 
ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ, ІНШОЇ 

НЕМЕТАЛЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Реалізація продукції галузі, млн грн

127,7

2017 2018 2019

108,4

ані не оприлюднюються 
з метою забезпечення 
виконання вимог Закону 
України «Про державну 
статистику» щодо конфі-
денційності статистичної 
інформації 

ТОВ «Науково-виробниче 
об’єднання «Склопластик»
Виробництво скловолокна, пултрузійний 
склопластиків, штукатурної склосітки. 

https://www.ssp-frp.com/.

ТОВ «Рубіжанський труб-
ний завод» 
Виробник поліетиленових труб для систем 
газопостачання, водопостачання і 
каналізації.
http://www.rtz.com.ua/. 

ТОВ «Рубіжанська пан-
чішна мануфактура»
Виробник високоякісних панчішно-шкар-
петкових виробів. Випускає понад чотириста 
найменувань літнього, демісезонного та 
зимової асортименту.

http://misyurenko.com.ua.

ТОВ «Виробничо-торгівель-
на фірма «Шарм» 
Виробництво різноманітного верхнього одягу 
з давальницької сировини від іноземного 
замовника.

ТОВ «Старобільська 
швейна фабрика» 
Виробництво різноманітного верхнього одягу 
з давальницької сировини від іноземного 
замовника.

Реалізація продукції галузі, млн грн

485,1
524,9

435,9

2017 2018 2019

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ЕНЕРГЕТИКА

Альтернативні джерела енергії: 
на території області розташовуються 62 сонячні  
електростанції загальною потужністю 1434 кВт·год, які 
перебувають у приватних домоволодіннях.

За 2019 рік генеруючими потужностями області вироб-
лено 2  066,15 млн кВт∙год електроенергії, що 
складає 1,34 % загального виробництва 
електроенергії в Україні.

Основні оператори ринку електроенергії:

ГЕНЕРУЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА: відокремлений підрозділ 
«Луганська теплова електрична станція» товариства з 
обмеженою відповідальністю «ДТЕК Східенерго» (ВП 
«Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК Східенерго»); державне 
підприємство «Сєвєродонецька ТЕЦ» (ДП 
«Сєвєродонецька ТЕЦ»),

ПІДПРИЄМСТВА З ТРАНСПОРТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬ-
НИМИ МЕРЕЖАМИ: національна енергетична ком-
панія «Укренерго» (НЕК «Укренерго»)  

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА: постачальник 
універсальних послуг товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЕНЕРА СХІД» (ТОВ «ЕНЕРА СХІД»); 
постачальник «останньої надії» державне підприєм-
ство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтер-
енерго» (ДПЗД «Укрінтеренерго») та 174 постачаль-
ників, з якими укладені договори з ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання».   
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ЕКОЛОГІЯ 

Структура земельного фонду 
регіону*

Структура природно-
заповідного фонду

Категорії територій 
та об’єктів ПЗФ

01.01.2020

кількість, од. площа, га
Природні заповідники 1 4 815,5 164

Національні 
природні парки

1 7 269

Регіональні 
ландшафтні парки

1 14 011

Заказники загально-
державного значення

5 1 416,46

Заказники 
місцевого значення

56 41 174,6 633

Пам’ятки природи загаль-
нодержавного значення

3 165,24

Пам’ятки природи 
місцевого значення

53 4 386,8 578

Заповідні урочища 19 2 600,1 288

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
загальнодержавного 
значення

1 50

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
місцевого значення

2 33

РАЗОМ 139 75 756,6 263

Фактична площа ПЗФ * 74 499,3 663

% фактичної площі ПЗФ 
від площі адміністративно-
територіальних одиниць

3,97

Основні види земель та угідь

01.01.2020

усього, га % до 
загальної 
площі 
території

Загальна територія 1 838 965,9 237 100
зокрема:

1) сільськогоспо-
дарські угіддя

1 404 061,0 228 76,35

з них

- рілля 980 824,6 999 53,34

- перелоги 9 430,1 084 0,51

- багаторічні насадження 14 480,9 238 0,79

- сіножаті і пасовища 399 325,2 907 21,71

2) ліси та інші лісовкриті площі   246 558,0 227 13,41
вкриті лісовою рослинністю 137 368,8 602 7,47

3. Забудовані землі 64 288,4 915 3,50
4. Відкриті заболочені землі 14 634,9 758 0,80
5. Відкриті землі без рослинного 
покрову або з незначним рослин-
ним покровом (піски, яри, землі, 
зайняті зсувами, щебенем, галь-
кою, голими скелями)

64 091,4 655 3,49

6. Інші землі 30 132,0 790 1,64
Усього земель (суша) 1 823 766,0 573 99,17
Території, що покриті поверх-
невими водами

15 199,8 664 0,83

*з урахуванням  Постанов КМУ № 1692-VII та 1693-VII
від 07.10.2014, № 177-VIII від 11.02.2015

* Сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ без ура-
хування площі тих об’єктів ПЗФ, що входять до складу
територій інших об’єктів ПЗФ.
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ЕКОЛОГІЯ

1 391 водний об’єкт
на території області

р. Сіверський Донець
довжина — 233,9 км, площа 
водозабору —18,07 км2 

291 озеро та водосховище 
загальна площа — 5,7 тис. га

218 ставків 
загальна площа — 2,7 тис га

51 ділянка родовищ 
підземних вод 
запаси — 1,26 тис. м3 на добу; 
питні запаси — 1 222,6 м3/добу; 
мінеральні запаси  — 1,26 тис. м3 
на добу

39,74 млн м3,
об’єм скиду в поверхневі водні об’єкти за 
2019 рік, зокрема шахтних вод без вико-
ристання і  категорії якості, — 16,59 млн. м3.

9,89 тис. т — діоксид сірки; 

11,2 тис. т — вуглецю оксид; 

5,03 тис. т — діоксин азоту; 

7,85 тис. т — речовини 

Склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у 2019 році:

Флора області
На території Луганської області зростає 1682 види автотроф-
них рослин, які належать до 104 родин, що складає 36 % від 
загальної кількості судинних рослин, що зростають в Україні.

Фауна області
Видова чисельність тваринного світу Луганщини доволі різ-
номанітна. Зареєстровано 432 види хребетних тварин, які 
об’єднують у 88 родин і 6 класів. Фауна ссавців нараховує 
близько 79 видів.

Обсяг викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря
Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у роз-
рахунку на квадратний кілометр території області у 2019 році 
становила 1,4 т забруднюючих речовин; у розрахунку на 
одну особу — 17,4 кг.
Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
у 2019 склав 37,3 тис. т.

Загальна кількість утворених та утилізованих відходів I-IV 
класу небезпеки — 443,4 тис. т, з яких утилізовано 42,1 тис. т.

у вигляді твердих 
суспендованих частинок;

2,0 тис. т — метан; 

0,006 тис. т — інші.
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Наявність автоматизованої 
системи моніторингу стану 

атмосферного повітря 
та системи управління 
екологічної інформації

Головні заходи, направлені 
на реалізацію природоохорон-
ної діяльності
У 2019 році за рахунок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища профінансовано 49 
заходів на загальну суму 117 544,358 тис. грн.
Пріоритетними напрямами у сфері охорони навколишнього 
природного середовища протягом 2018 та 2019 років і на те-
перішній час є.

Виконання природоохоронних завдань за 
основними напрямками:

- охорона та раціональне використання 
водних ресурсів;

- охорона атмосферного повітря;
- охорона та раціональне використання природ-  

них ресурсів;
- раціональне використання і зберігання від-

ходів виробництва та побутових відходів;
- наука, інформація й освіта, підготовка кадрів, 

оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна 
оцінка, організація праці. 

Забезпечення реалізації державної політики у 
сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, 
відтворення й охорони природних ресурсів.

Здійснення регулювання у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання, відтворення й охорони 
природних ресурсів.

Дотримання природоохоронного законодавства 
у процесі діяльності суб’єктів господарювання.

Забезпечення у встановленому законодавством 
порядку доступу населення до екологічної 
інформації.

1

3

4

5

2

Розпорядженням голови Луганської облдержадміністра-ції — 
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
31.07.2018 № 579 (зі змінами) затверджено Регіональну цільову 
програму моніторингу довкілля Луганської області на період 
до 2022 року, основною метою якої є запровадження автома-
тизованої системи спостережень за станом довкілля. 

Збирання, зберігання й узагальнення даних 
про стан атмосферного повітря, поверхневих 
і підземних вод в Луганській області опри-
люднено за посиланням:
http://www.eco-lugansk.gov.ua/

Посилання на  екологічний паспорт Луганської 
області за 2019 рік
http://www.eco-lugansk.gov.ua/2013-12-12-00-
50-06-3/2013-12-12-00-50-06-9

ЕКОЛОГІЯ 
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Кількість агропромислових 
формувань – 1072:

42,8 тис. Особистих селянських
господарств

87 Приватних підприємств

807 Фермерських 
господарств

152 Господарських 
товариств

20 Державних 
підприємств

11 Виробничих   
кооперативів

На підконтрольній українській владі території 
області розташовується 

1 831,9 тис. га 
земель сільськогосподарського призначення, 

з яких 76,7 % 
сільськогосподарські угіддя (1 404,2 тис. га), 

980,0 тис. га.
з них — рілля. 

Найменування культур 2019

Посівні площі всього 833,1

Зернові та зернобобові культури: 408,8

Технічні культури всього 383,9

Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві 
відкритого ґрунту та баштанні продовольчі

18,5

Кормові культури 21,5

Структура посівних площ, тис. га.

Культура Виробни-
цтво у 2019 
основних
видів 
культур,
тис. т

Врожай-
ність у 2019 
в області 
основних 
видів культур,
ц/га

Врожай-
ність у 2019 
в Україні 
основних
видів куль-
тур, ц/га

Пшениця 1 008,6 36,2 41,6 

Кукурудза 
на зерно 

277,3 45,1 45,1 

Жито 5,2 28,8 28,9

Ячмінь 118,3 23,8 34,2 

Овес 5,5 15,0 23,2 

Сорго 17,8 53,2 40,8 

Зернові та 
зернобобові

1 446,5 35,5 49,1 

Соняшник 860,6 22,9 25,6 

19 елеваторів
загальна потужність яких згідно з проведеним моніторингом 
складає  847,9 тис. т, з них — 16 діючих, потужністю 765,8 тис. т

5 фруктосховищ 
Функціонують 5 фруктосховищ потужністю 1,8 тис. т 
Крім цього, діє одне овочесховище потужністю 1,0 тис. т

2 сховища 
для зберігання сільськогосподарської продукції з холодильним 
обладнанням, потужністю 0,6 тис. т
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Середні ціни реалізації сільськогосподар-
ськими підприємствами у 2019 році на 
основні види продукції (грн/тонн).

3 551,0  Культури зернові та зер-

7 565,8  Насіння культур олійних

5 791,6  Культури плодові та ягідні 

7 385,4  Молоко

28 048,6  Сільськогосподарські
тварини (у живій вазі) 

2017 2018 2019

Техніка всього, 
одиниць, з них:

688 744 645

трактори 132 122 95

комбайни 61 34 41

Кількість закупленої сільськогосподарської техніки:

Кількість поголів’я: ВРХ, свиней, вівці, птиці

Питома вага області у виробництві 
в Україні (основні показники)

Реалізація на 
забій, тис. т

Вироблено 
молока, 
тис. т

Виробни-
цтво яєць, 
млн шт.

2017 16,6 124,8 88,4

2018 11,3 127 72,2

2019 14,3 113,5 72,9

Продукція сільгоспвиробництва, 
% від виробленої в Україні: 

2,1

рослинництво 2,5

тваринництво 0,8

Питома вага основної продукції рослинництва 
в загальних обсягах України, %:

зернові всього 1,9

зокрема:

пшениця 3,6

кукурудза 0,8

ячмінь 1,3

соняшник 5,6

Питома вага виробництва продукції тваринництва, %:

м’ясо 0,6

молоко 1,2

яйця 0,4

Рік ВРХ, 
тис. 
голів

Корів, 
тис. 
голів

Свиней, 
тис. 
голів

Овець та 
кіз, тис. 
голів

Птиця, 
тис. 
голів

2017 р. 49,1 25,4 45,1 25,9 880,9

2018 р. 52,4 24,5 46,7 24,3 948,1

2019 р. 45 20,8 45,5 22,7 931,4

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

271/250 га 
Середнє навантаження на 1 зернозбиральний комбайн 
в області/країні

нобобові
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Показник 2017 2018 Темп  
2018 
р. 
2017 
р. 
%

2019 Темп 
2019 
р. 
2018 
р. 
%

Перевезено 
вантажів залізнич-
ним транспор-
том,  млн т

6,8 3,15 46,32 3,01 95,56

Вантажооборот 
залізничного 
транспорту, 
млн ткм 

598,53 378,07 63,17 305,7 80,86

Перевезено паса-
жирів залізничним 
транспортом, 
млн пас.

1,67 1,62 97,01 1,63 100,62

Пасажирообіг 
на залізнично-
му транспорті, 
млн пас. км

77,86 78,25 100,50 74,87 95,68

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА ЗВ’ЯЗОК

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Залізнична інфраструктура 
(на підконтрольній українській 
владі території Луганської 
області):
36 
структурних підрозділів регіональної філії «Донецька 
залізниця» акціонерного товариства «Українська заліз-
ниця», зокрема:

27 станцій, 3 вокзали 
(Попасна, Лисичанськ, Рубіжне);

544,7 км
розгорнута довжина залізничних колій (станом на 
01.01.2020) експлуатаційна — 464,5 км, зокрема екс-
плуатаційна довжина електрифікованих колій ділянки 
Сіверськ–Новозолотарівка — 17 км. 

Дальнє (міжобласне) сполучення регіону — зі 
станції Лисичанськ у напрямках міст:

• Київ;
• Ужгород;

Приміські залізничні пасажирські перевезення:

9 пар потягів сполученням:

• Сватове – Попасна; 
• Попасна – Рубіжне; 
• Кіндрашівська-Нова – Лантратівка

(Старобільська ділянка).

Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку Луганської 
області на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації — керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 01.04.2020 
№ 262, передбачено реалізацію проєктів з відновлення 
критичної інфраструктури:

Будівництво ділянки залізниці, яка з’єднає гілку «Кін-
драшівська-Нова – Лантратівка» із залізничною систе-
мою України (орієнтовна вартість 10 млрд грн).

Електрифікація залізничної гілки Попасна – Куп’янськ 
(орієнтовна вартість 7,5 млрд грн

• Дніпро;
• Хмельницький.

• Попасна – Куп’янськ;
• Попасна – Переїздна;
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Показник 2017 2018 Темп  
2018 р. 
2017 р. 
%

2019 Темп 
2019 р. 
2018 р. 
%

Перевезено 
вантажів на 
автомобільно-
му транспорті, 
млн т 

4,9 1,3 26,53 1,4 107,69

Вантажооборот 
автомобільного 
транспорту, 
млн ткм

477,2 384,0 80,47 548,2 142,76

Перевезено 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом, 
млн пас.

7,9 6,4 81,01 5,5 85,94

Пасажирообіг 
автомобільного 
транспорту, 
млн пас. км

222 183,2 82,52 166,0 90,61

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА ЗВ’ЯЗОК

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 
(станом на 02.06.2020)

Мережа автобусних маршрутів загального 
користування:

173 приміських;
131 міжміський (внутрішньообласний).

Регулярні перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування у приміському та міжміському 
(внутрішньообласному) сполученні:

14 пасажирських перевізників (юридичних
осіб — 9, ФОП — 5); 

233 автобуси.

Перевезення пасажирів на приміських 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах 
загального користування:

11 маршрутів;

 7  перевізників фізичних осіб-підприємців;  
12 транспортних засобів.

Міські автобусні маршрути:

38  маршрутів;

15 пасажирських перевізників (ФОП — 6,
юридичних осіб — 9); 

209 транспортних засобів.

Мережа автобусних станцій:

     15 автостанцій;

маршрути, що обслуговують:

• регулярні приміські та міжміські (внутрішньо-
обласні);

• до обласних центрів України (Дніпра, За-
поріжжя, Харкова);

• міжнародні до Варшави та Зеленої Гури
(Польща), Москви, Краснодара, Санкт-Пе-
тербурга, Россоші, Ростова-на-Дону та
Воронежа (Російська Федерація).
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Показник 2017 2018 Темп  
2018 
р. 
2017 
р. 
%

2019 Темп 
2019 
р. 
2018 
р. 
%

Перевезено 
пасажирів тролей-
бусним транспор-
том,  млн. пас

22,0 19,4 88,18 13,2 68,04

Пасажирообіг 
на тролейбусно-
му транспорті, 
млн .пас. км 

105,25 94,2 89,5 64,24 68,20

2017 80,5 тис. мешканців області

2018 55,1 тис. мешканців області.

МІСЬКИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ТРАНСПОРТ

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

ФІКСОВАНИЙ ЗВ’ЯЗОК

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Міський електротранспорт функціонує у 
містах Лисичанську та Сєвєродонецьку. 

74 км 
Загальна протяжність тролейбусних ліній.  

Комунальне підприємство Лисичансь-
кої міської ради «Електроавтотранс»:

18,9 км
протяжність тролейбусних ліній;  
на балансі — 7 одиниць тролейбусів;
1 маршрут (4 тролейбуси).

Комунальне підприємство «Сєвєродо-
нецьке тролейбусне управління»:

54,5 км
протяжність тролейбусних ліній;
на балансі — 36 одиниць тролейбусів; 
5 маршрутів (20 тролейбусів).

Базові станції 3G  — 120 од.:

25 — м. Сєвєродонецьк;

12 — районних центрів,

Базові станції 4G — 25 од.:

13 — м. Сєвєродонецьк;

5  — м. Рубіжне;

Відділень поштового зв’язку — 275, із них:

265 стаціонарних

(40 — міських, 30 — у селищах міського типу, 195 — 
сільських); 

6 пересувних;

3 точки присутності;

Абоненти фіксованого телефонного зв’язку 
(ПАТ «Укртелеком»):

Попит на встановлення стаціонарних телефонів суттєво знизив-
ся на фоні розвитку і доступності мобільного зв’язку.

1 дільниця кур’єрської доставки;

1 центр обробки пошти (м. Рубіжне). 

4 — м. Лисичанськ;

3 — м. Кремінна.

20 — у сільській місцевості;

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА ЗВ’ЯЗОК
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1 дільниця кур’єрської доставки,

1 центр обробки пошти (м. Рубіжне).

2017     3 280,4 тис.

2018 2 925,2 тис. 

Кількість абонентів Інтернет:

2017 830,0 тис

2018 913,4 тис.

Кількість абонентів кабельного телебачення:   

2017      56,6 тис.

2018 48,9 тис.

Кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку: МЕРЕЖА ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО 
ЗНАЧЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Зниження показника свідчить як про міграційні процеси в ре-
гіоні, так і про активний розвиток мережі провідними операто-
рами стільникового зв’язку.
Розгортання телекомунікаційної мережі 3G, 4G на території 
області є одним з пріоритетних напрямків розвитку ПрАТ 
«Vodafone УКРАЇНА». 

ІНТЕРНЕТ
(за даними Реєстру операторів, про-
вайдерів телекомунікацій)

Здійснюють діяльність щодо надання послуг доступу до Інтернету: 
264 суб’єкти господарювання (основні — ПАТ «Укртелеком», 
ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «ДОРІС», MegaNET).

Інтернет з наданням широкосмугового доступу:
фіксований доступ — 112,9 тис. абонентів;
безпровідний доступ — 794,6 тис. абонентів.

*Статистичні данні показників пошти та зв’язку за 2019 рік будуть
оприлюдненні у другому півріччі 2020 року

На підконтрольній території пролягають автодороги:

1 176,3 км. доріг загального користування 
державного значення;
з них:
274 км національних доріг,
222,5 км регіональних доріг,
679,8 км територіальних доріг.
За типом дорожнього покриття вся мережа автодоріг держав-
ного значення має асфальтобетонний шар та чорне шосе. 
Розподіл доріг за категоріями: І кат. — 5,7 км., ІІ кат. — 227,4 
км, ІІІ кат. — 620,1 км. ІV кат. — 323,1км. 

На дорогах державного значення розташовано 129 
транспортних споруд.

Обсяг витрат на утримання та ремонт автодоріг

2018

2017

2019

151 900 тис. грн 
142 900 тис. грн 
165 500 тис. грн

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА ЗВ’ЯЗОК
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ПРОЄКТ «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»
У рамках виконання програми Президента України «Велике 
будівництво», на даний час проводяться дорожньо-будівельні 
роботи на об’єктах:

Ділянка автомобільної дороги Т-13-09 Щастя — 
Широкий км 0 + 000 — км 37 + 350, протяжністю 
37,4 км. Виконавець робіт — підрядна організація 
ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл». На ділянці 
ремонту заплановано влаштування основи 
дорожнього одягу, влаштування верхніх шарів 
покриття та встановлення технічних засобів 
дорожнього руху.  

Ділянка автомобільної дороги Р-22 контрольно-
пропускний пункт «Красна Талівка» — Луганськ км 
26 + 630 — км 43 + 430, протяжністю 16,8 км. 
Виконавець робіт — підрядна організація ТОВ «ОНУР 
Конструкціон Інтернешнл». На ділянці ремонту 
заплановано влаштування основи дорожнього 
одягу, влаштування верхніх шарів покриття та 
встановлення технічних засобів дорожнього руху.  

Ділянка автомобільної дороги Н-21 Старобіль-
ськ — Луганськ — Хрустальний — Макіївка — 
Донецьк на ділянці км 39 + 960 — км 71 + 960, 
протяжністю 32 км. Виконавець робіт — 
підрядна організація ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ». На 
ділянці ремонту заплановано влаштування 
основи дорожнього одягу, влаштування верхніх 
шарів покриття та встановлення технічних 
засобів дорожнього руху.

Ділянка автомобільної дороги Т-13-06 Сєвєродо-
нецьк — Новоайдар на ділянці км 7 + 400 — км 
44 + 500 протяжністю 37,1 км. Виконавець робіт 
— підрядна організація ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ — 
ПІВДЕНЬ». На ділянці ремонту заплановано вла-
штування основи дорожнього одягу, влаштуван-
ня верхніх шарів покриття та встановлення тех-
нічних засобів дорожнього руху.  

2

1

4

3

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 
ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Пріоритетними завданнями є: з’єднати районні центри між 
собою якісним дорожнім покриттям та відновити аварійні 
штучні споруди, забезпечити належне транспортне сполучен-
ня між навчальними закладами та лікарнями, знизити рівень 
аварійності шляхом влаштування пішохідних переходів підви-
щеної видимості, встановити сучасні дорожні огород-
ження та влаштувати освітлення на небезпечних ділянках доріг.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
ТА ЗВ’ЯЗОК
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Теплопостачання споживачів здійснюється 78 котельнями з різ-
номанітним складом основного та допоміжного устаткування 
загальною тепловою потужністю 2 401,9 Гкал/год, з них: 

51 котельня до 3 Гкал/год;

21 котельня від 3 до 20 Гкал/год;

3 котельні від 20 до 100 Гкал/год;

3 котельні вище 100 Гкал/год.

Кількість газових і вугільних котлів: 78 опалювальних котельних, з 
яких 10 комбіновані та 1 пелетний.

Оціночні потреби ресурсів для модернізації системи тепло-
постачання Луганщини (заходи). Загальний обсяг фінансу-
вання. Очікуваний ефект. 
Відповідно до Регіональної програми модернізації систем те-
плопостачання Луганської області на 2017–2020 роки основ-
ними напрямами з розвитку систем теплопостачання є 
заміна існуючих газових котлів з низьким ККД на сучасні 
енергоефек-тивні агрегати, заміна зношених ділянок труб 
теплових мереж, зокрема із використанням попередньо 
ізольованих труб, відключення від системи централізованого 
опалення житлових будівель з високою часткою 
індивідуального квартирного опа-лення, повне оснащення 
споживачів тепла приладами обліку теплової енергії, 
заміщення природного газу, який спалюється в котлах, 
альтернативними тепловими джерелами та видами палива, 
включаючи місцеві види палива й енергії, створення систем 
енергетичного менеджменту в теплопостачальних ор-
ганізаціях. Загальний обсяг фінансування заходів програми 
на 2019–2020 роки складає 3 086,00 млн грн. 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Протяжність теплових мереж 

спеціалізованих підприємств складає 

287,2 км у двотрубному обчислені.

Співпраця з міжнародними організаціями. 
У 2019 році міжнародними організаціями (Міжнародний Комітет 
Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Arche nova, Чеська Міжна-родна 
Організація «Людина в Біді») надано матеріально-технічну 
допомогу КП «Попаснянський районний водоканал», ЛКСП 
«Лисичанськводоканал» на суму близько 30 000,00 тис. грн, а 
саме: автокран — 1 од., труби, насосне облад-нання та запірна 
арматура, вугілля активоване, алюміній сірчанокислий, пально-
мастильні матеріали, виконано роботи з проєкту «Капітальний 
ремонт трубопроводу подачі води на вул. Г. Потапенко від вул. 
Соборної до вул. Ф. Чернишова, м. Лисичанськ».

Очікуваний ефект
Виконання заходів забезпечить:

зміну структури споживання первинних 
енергетичних ресурсів шляхом викори-
стання місцевих і вторинних енергетичних 
ресурсів, відновлювальних і нетрадиційних 
видів енергії та альтернативних видів пали-
ва, систем електротеплопостачання;

впровадження енергоефективних і 
енергозберігаючих технологій;

економію первинних енергетичних 
ресурсів шляхом здійснення структурних і 
технологічних енергозберігаючих заходів;

зменшення екологічного 
навантаження на довкілля;

надійне теплопостачання 
населених пунктів;

підвищення технологічного рівня 
виробництва теплової енергії

1
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Загальна вартість необхідних інвестицій і структура необ-
хідних заходів (кількість, вартість) для реконструкції об’єктів 
і мереж водопровідно-каналізаційного господарства. Пріо-
ритетні напрями розвитку.
На відновлення об’єктів і мереж водопровідно-каналізаційного 
господарства області спрямовані заходи регіональних 
програм «Питна вода Луганщини» на 2006–2020 роки та 
охорони навколишнього природного середовища Луганської 
області на 2019–2025 роки.
Найперше це стосується таких напрямів, як: підвищення якості 
питної води, яка подається споживачам, відповідно до вста-
новлених нормативних вимог (впровадження систем доочистки 
води); підвищення надійності роботи системи водопостачання 
(будівництво та заміна (реконструкція) об’єктів і мереж водо-
постачання, зокрема найважливим є впровадження заходів для 
оптимізації роботи КП «Попаснянський районний водоканал»); 
підвищення надійності роботи системи водовідведення 
(будівництво та реконструкція очисних споруд, КНС, колекторів і 
мереж у системі водовідведення); впровадження альтер-
нативних резервних джерел водопостачання, шляхом будів-
ництва заводів з опріснення шахтних вод і подачі очищеної води 
до системи централізованого водопостачання. 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

2 700,00 млн грн.
сума необхідних інвестицій

2 004,1 км,
Протяжність водопровідних мереж 
(зношені 1 299,8 км — 64,9 %)

880,5  км,
Протяжність каналізаційних мереж 
(зношені 505,7 км — 57,4 %)
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МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

середні підприємства;
малих підприємств 
(зокрема 3 072 
мікропідприємства);
фізичних осіб-
підприємців.

202
3 526 

19 904

Станом на 01.01.2020:

На підприємствах малого та середнього бізнесу зайнято від 
загальної кількості найманих працівників на підприємствах 
області: у 2018 році — 85,4 %, 2019 році — 84,6 %.
Питома вага малих і середніх підприємств у загальному об-
сязі реалізованої продукції (без урахування фізичних осіб-
підприємців у 2019 році склала 76,54 %.
Найбільша кількість малих підприємств (1 017 одиниць) зосе-
реджена у сільському, лісовому та рибному господарствах, 
середніх підприємств — у  промисловості (75).

Малі підприємства (зокрема мі-
кропідприємства), одиниць

3 240

Сільське, лісове та рибне господарства 1 001

Промисловість 391

Будівництво 269

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

701

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

140

Тимчасове розміщування й ор-
ганізація харчування

26

Інформація та телекомунікації 98

Фінансова та страхова діяльність 26

Операції з нерухомим майном 239

Професійна, наукова та технічна діяльність 168

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування

87

Освіта 10

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

40

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9

Надання інших видів послуг 35

Структура малих підприємств за видами економічної 
діяльності станом на 01.01.2019
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Перелік організацій з підтримки малого та 
середнього бізнесу

1. Громадська організація «Агенція регіонального 
розвитку східного Донбасу» (https://www.facebook.com/
ARRVostochnogoDonbassa/), керівник — Бичкова Лариса 
Миколаївна (099 233 5523, 050 9331539), ел. адреса: arr. 
eastdonbass@gmail.com, вебсторінка: 

http://arr-eastdonbass.org.

2. Громадська організація «Кремінська бізнес-асоціація» 
(https://www.facebook.com/krembizass/), керівник — Сімонов 
Андрій Леонідович  (050 9291705),  ел. адреса: andresimsim65@ 
gmail.com.

3. Мережа НГО — центри підтримки бізнесу:
http://network.sbiz.club.

4. Громадська організація «Сєвєродонецька молодіжна 
рада» (https://www.facebook.com/sevmolrada), керівник —
Дубровін Кирило Володимирович   (050 8567144), ел. адреса: 
sevmolrada@gmail.com, вебсторінка:
http://smr.sd.ua.

5. Регіональна рада підприємців при облдержадміністрації, 
голова — Івонін Михайло Володимирович (050 5206559), ел. 
адреса: ivoninm@promdex.com.

6. Луганська регіональна торгово-промислова палата, прези-
дент  — Кириченко Сергій Олександрович (0645 703960, 050 
4744608), ел. адреса: tpp-sev@ukr.net, lcci508509@ gmail.com, 
вебсторінка: 

http://lcci.lg.ua/main.php.

МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Середні підприємства 203

Сільське, лісове та рибне господарства 53

Промисловість 75

Будівництво 7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

23

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

14

Тимчасове розміщування й організація харчування 3

Інформація та телекомунікації -

Фінансова та страхова діяльність -

Операції з нерухомим майном 5

Професійна, наукова та технічна діяльність 9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування

6

Освіта -

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1

Надання інших видів послуг -

Структура середніх підприємств за видами еко-
номічної діяльності станом на 01.01.2019

Посилання на програму підтримки малого 
та середнього бізнесу
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/
economy/enterprise/exh_forums/2018  

Міжнародні організації з фінансової під-
тримки малого та середнього бізнесу, по-
силання на сайт
https://sme.gov.ua/program_type/programy-
mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/ 
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МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Назва банку Контактний 
телефон

Посилання на сторін-
ку з сайту банку з 
розкриттям інформа-
ції щодо кредитів для 
МСП

АТ «Ощадбанк» 0 800 219 800 https://www.
oschadbank.
ua/ua/business/
�����������

АБ 
«УКРГАЗБАНК» 

0 800 309 000, 358 https://www.
ukrgasbank.com/
small_bussiness/

АТ «Райффай-
зен Банк Аваль»

0 800-50-50-45 https://www.aval.
ua/biznesu/kredity

ТОВ «ОТП Лізинг» (044) 594-70-60 https://www.otpleasing.
���������

АТ 
«Укрексімбанк» 

0 800 50 44 50, 
044 247 80 85

https://www.eximb.
com/ua/business/
klientam-msb/

АТ КБ 
«ПриватБанк»

3700 https://privatbank.
ua/ru/business/5-7-9 
https://privatbank.ua/
ru/business/kredit

АТ «Альфа-
Банк»

0   800 507 044 https://alfabank.ua/
ru/small-business

АБ  «Кліринговий 
дім»

0 800 501 808 https://www.clhs.
com.ua/ua

АТ «УКРСИБ-
БАНК»

0 800 505 800, 729 https://my.ukrsibbank.
com/ua/sme/

Кредитування суб’єктів господарювання, 
господарської діяльності, посилання на сайт 
кредитних програм (компаній)

Фонд розвитку підприємництва, виконавчий директор — 
Гашев Руслан Ігорович, (044) 2065978, (050) 3326237, ел. 
адреса: mail@bdf.gov.ua, вебсторінка: 
https://bdf.gov.ua/uk.

У межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» 6 
суб’єктів Луганщини отримали дешеві кредити на суму 5,1 
млн грн.
За Програмою «FinancEast», що фінансується Європейсь-
ким Союзом, підтримано понад  46 інвестиційних проєктів 
мікро-, малих та середніх підприємств області на суму 
75,0 млн гривень у вигляді субсидій і компенсацій.
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ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Динаміка надання послуг, млрд грн

1,98 

2017 2018 2019

Мережа роздрібної торгівлі: 
кількість — 5 263 об’єкти,  
задіяно — 12,4 тис. осіб.

Стаціонарні магазини: 
кількість — 4 121 об., площа — 319,3 тис. м2, 
задіяно — 10,4 тис. осіб, зокрема:
продовольчі — 1 920 об., площа — 135,8 тис. м2, 
задіяно — 5,6 тис. осіб;
непродовольчі — 2 201 об., площа — 183,5 тис. м2, 
задіяно — 4,8 тис. осіб.

Напівстаціонарні об’єкти торгівлі — 911 од., 
зокрема:
761 од. — кіоски роздрібної торгівлі; 
100 од. — автозаправні станції; 
50 од. — інші.

Торгівля поза магазинами — 231 од.

Об’єкти ринкового господарства: 
29 ринків (5 продовольчих, 6 непродовольчих, 
18 змішаних) та 12 торговельних майданчиків 
(4 продовольчих, 1 непродовольчий, 7 зміша-
них) загальною кількістю торговельних місць 
майже 10 тисяч.

Об’єкти ресторанного господарства:
817 закладів на 48,4 тис. посадкових місць, 
із них: 
408 кафе, закусочних, буфетів; 
325 їдалень; 65 барів; 
12 з постачання готової їжі; 7 ресторанів.
У сфері ресторанного господарства 
залучено майже 2,3 тисяч осіб.

Підприємства побутового обслуговування:  
1142 одиниць, з них:
294 — перукарні; 
136 — з ремонту транспортних засобів;
120 — з перевезення вантажів для населення; 
83 — з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- 
та відеоапаратури, електропобутової техніки; 
77 — з надання ритуальних послуг;
69 — з виготовлення та ремонту швейних, 
трикотажних та інших виробів;
65 — з ремонту взуття; 
60 — з будівництва та ремонту житла;
45 — послуги з виконання фоторобіт;
193 — інші індивідуальні послуги (виготовлення 
та ремонт меблів,  ювелірних виробів; послу-
ги, пов’язані з доглядом за тілом тощо).
У сфері побутового обслуговування працює 
близько 2,6 тисяч осіб.

3,6 3,9
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СЕРВІСНА ІНФРАСТРУКТУРА

В області діє 19 центрів надання 
адміністративних послуг (ЦНАП), із них: 

6 районних (при Кремінській, Міловській, Но-
воайдарській, Новопсковській, 
Сватівській, Станично-Луганській 
райдержадміністраціях),

Для наближення адміністративних послуг до громадян та                                     
суб’єктів господарювання органами місцевого само-
врядування працюють 22 віддалених робочих місць адміні-
страторів Лисичанського (2), Біловодського (8), Білокура-
кинського (4), Красноріченського (2), Марківського (4) та 
Новопсковського (2) ЦНАП.
Протягом 2019 року через ЦНАП надано 447,8 тис. 
адміністративних послуг. Порівнюючи з 2018 роком, цей 
показник зріс в 1,3 раза. В середньому за місяць суб’єкти 
звернення отримують 37 тис. адміністративних послуг.

6 міських

7 ЦНАП

(Лисичанської, Рубіжанської, 
Сєвєродонецької, Попаснянської, 
Кремінської, Старобільської місь-
ких рад) 

обслуговують об’єднані тери-
торіальні громади (Біловодської, 
Білокуракинської, Краснорічен-
ської, Марківської, Новопсковсь-
кої, Троїцької селищних рад та 
Чмирівської сільської ради). 

Посилання на інтерактивну мапу ЦНАПів 
Луганської області: https://cutt.ly/5iejsHp 

Посилання на Довідник ЦНАП 2020:
https://drive.google.com/

iBki1xmLpe/view?usp=sharing
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СЕРВІСНА ІНФРАСТРУКТУРА

Центри надання 
адміністра-
тивних послуг 
(ЦНАП)

Віддалене 
робоче 
місце ад-
міністра-
тора

Мобіль-
ний 
ЦНАП

Си-
сте-
ма 
елек-
трон-
ної 
черги

Мобіль-
ний 
кейс для 
надання 
послуг 
«з дому»

Облад-
нання для 
оформ-
лення та 
видачі па-
спортних 
документів

Інфор-
мацій-
ний 
кіоск

Система 
«ЦНАП-SQS» для 
автоматизації 
послуг з реєстра-
ції громадян за 
місцем проживання 
та ведення реєстру 
територіальної гро-
мади в електронно-
му вигляді

Кількість видів 
адміністра-
тивних послуг, 
що надаються 
в ЦНАП, од.

з них в 
елек-
трон-
ному 
вигляді, 
од.

м. Лисичанськ 2 ✔ ✔ ✔ ✔ 123 23

м. Рубіжне ✔ ✔ ✔ ✔ 100 2

м. Сєвєродо-
нецьк

✔ ✔ ✔ ✔ 185 9

м. Кремінна ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 142 1

м. Старобільськ ✔ ✔ ✔ ✔ 109 2

Біловодської ОТГ 8 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 142 3

Білокуракинсь-
кої ОТГ

2 ✔ ✔ ✔ 168 2

Красноріченсь-
кої ОТГ

2 ✔ ✔ ✔ 86

Марківської ОТГ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ 108

Новопсковської 
ОТГ

2 ✔ ✔ ✔ ✔ 117

Троїцької ОТГ ✔ ✔ 165

Чмирівської ОТГ ✔ ✔ ✔ ✔ 103

Кремінської РДА 99 4
Міловської РДА 138 4
Новоайдарської 
РДА 

✔ ✔ ✔ ✔ 98 8

Новопсковської 
РДА

112 2

Попаснянської 
РДА

✔ ✔ 112 10

Сватівської РДА ✔ ✔ 97

Станично-
Луганської РДА

✔ 78 2
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поточні трансферти 

капітальні видатки 

Динаміка надходжень до бюджетів області, млн грн:

Структура загального обсягу доходів, %:

БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ

Видатки бюджетних установ і фінансування заходів із 
загального та спеціальних фондів зведеного бюдже-
ту області з урахуванням міжбюджетних трансферів, 
млн грн:

Луганська область посіла 18-19 місце серед 
областей України за показником доходів 
місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну 
особу населення.

Показник в області становив 5,1 тис. грн проти 
7,4 тис. грн середнього в Україні. 

23 %;

16 %

заробітна плата з нарахуваннями 
та інші соціальні виплати

соціальне забезпечення 

48 %

13 %

2017 2018 2019

Обласний  бюджет 1 497,6 2 157,6 2 272,5

Міські бюджети 2 834,9 2 968,6 2 868,0

Районні бюджети 3 522,3 3 472,6 3 060,2

Сільські та селищ-
ні бюджети

354,1 353,4 382,8

Бюджети ОТГ 181,6 750,1 950,4

ВСЬОГО 9 390,6 9 702,4 9 534,0

2018 2019

Частка трансферів 64,4 59,6

Частка податкових надходжень 30,5 35,8

Частка неподаткових надходжень 4,9 4,6

 9 281,1   9 258,6 

 9 470,2 

2017 2018 2019

Структура видатків зведеного бюджету області за економіч-
ною класифікацією (2019 рік):
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Основні напрями державної політики 
у відновленні регіону

Кількість проєктів та заходів, зокрема з 
поліпшення інфраструктури, соціальної сфери

Фінансування об’єктів критичної 
 інфраструктури

Реалізація освітніх, медичних 
та соціальних програм

Кількість придбаного обладнання та транспорту 
для об’єктів соціальної сфери

1

2

2017 2018 2019

державний фонд регіональ-
ного розвитку, з них: 
- поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери 

57

20
37

78

18
60

54

10
44

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, зокрема:
- поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери 

131

15
116

89

9
80

94

17
77

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на форму-
вання інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад, зокрема:
- поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери 

18

6
12

30

19
11

34

9
25

Загалом 206 197 182

2017 2018 2019

кошти ДФРР 238,5 299,9 453,8

соціально-економічний розвиток 60,5 36,7 45,8

ОТГ 16,2 37,6 36,7

2017 рік — для 37 об’єктів;

2018 рік — для 7 об’єктів;

2019 рік — для 30 об’єктів.

Фінансові установи на 01.01.2020 р.

6

12

Кредитних 
спілок

Банківських 
установ

На території області працює:

118 банківських відділень. Найбільше представ-
ництво мають: АТ «Ощадбанк» — 68 відділень та 
КБ «ПриватБанк» — 32 відділення

Депозитний портфель банків: > 7,6 млрд грн

Кредитний портфель банків: > > 5,1 млрд грн

Посилання на перелік проєктів ДФРР 
http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list?PAREA=82 



 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 37

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Протягом 2019 року на території області за кошти ДФРР 
було затверджено до реалізації 37 комплексних проєк-
тів, які складались з 54 об’єктів, що потребують рекон-
струкції, капітального ремонту або придбання тощо. 
Обсяг передбачених коштів ДФРР становить 453 751,202 
тис. грн, кошти профінансовано у повному обсязі.  
За підсумками 2019 року за кошти ДФРР завершено 
24 об’єкти в сферах: спортивної, дорожньо-
транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, 
водовідведення/водопостачання, освіти, зокрема 
термомодернізації загальноосвітніх навчальних 
закладів, житлово-комунального господарства. Сума 
освоєних коштів ДФРР складає 371 299,737 тис. грн 
(81,8% від профінансованих коштів).

База відпочинку «Лісна поляна» на вул. Санаторній, 23, 
у м. Кремінній — охорона здоров'я.

Комунальна дорога з твердим покриттям на вул. Богда-
на Хмельницького смт. Новопсков — будівництво — 
дорожньо-транспортна інфраструктура.

Частина нежитлового будинку на пл. Гоголя, 5, м. Ста-
робільську — реконструкція під розміщення гурто-
житку державного закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» Старобільськ, 
Луганської області» — освіта.

до…  до…  

до…  

Реалізація окремих проєктів за рахунок ДФРР 
у 2018 році:
Спорткомплекс на вул. Первомайській, 60, м. Попасна
— реконструкція з добудовою залу єдиноборств —  
спортивна інфраструктура.
до…                                                        після…

Кремінське районне територіальне медичне об’єд-
нання — будівництво огородження території — 
охорона здоров’я.
до…                                                        після…

після…після…

після…
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Реалізація окремих проєктів за рахунок ДФРР у
 2019 році:

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Кабичівська загальноосвітня школа I-III ступенів на вул. 
Покровській, 118, у с. Кабичівка Марківського району 
— реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі 
— освіта.

Спеціальна техніка для обслуговування комунальної 
інфраструктури Новопсковської селищної територіаль-
ної громади — придбання — житлово-комунальне го-
сподарство (ЖКГ). 

Кремінська міська лікарська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини на вул. Перемоги, 1А, у 
м. Кремінній — реконструкція (коригування) — 
охорона здоров’я.

до…  

до…  

Спортивний майданчик під створення спортивних полів 
із штучним покриттям на вул. Центральній, 93, у смт Біло-
водськ — реконструкція під створення спортивних полів 
із штучним покриттям (коригування) — спортивна 
інфраструктура.
до…                                                        після…

після…

Вулиці Суворова, А. Черешні, Герцена, Чапаєва, 
М. Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, 
Кузнечна, Соборна, провулок Лермонтова в м. Попас-
на Луганської області — капітальний ремонт 
пошкодженого асфальтобетонного покриття — 
дорожньо-транспортна інфраструктура.
до…                                                        після…

після…
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Усього

Мінеральні продукти

Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості

Полімерні матеріали, пласт-
маси та вироби з них

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних ма-
теріалів

Засоби наземного транспор-
ту, літальні апарати, плавучі 
засоби

Текстильні матеріали та тек-
стильні вироби

Інші товари

Усього

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних ма-
теріалів (папір і картон)

Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості

Текстильні матеріали та тек-
стильні вироби

Жири та олії тваринного або 
рослинного походження

Прилади та апарати оптичні, 
фотографічні

Готові харчові продукти

Інші товари

Товарна структура експорту 
Луганської області у 2019 році:

Товарна структура імпорту 
Луганської області у 2019 році:

$ 152,9 млн $ 253 млн

$ 42,9 млн $ 83,3 млн

$ 28,7 млн
$ 49 млн

$ 15,4 млн
$ 29,5 млн

$ 13,8 млн $ 28,6 млн

$ 10,2 млн $ 16,3 млн

$ 15,3 млн
$ 31 млн

$ 8,6 млн
$ 33,3 млн

Зовнішньоторговельні операції проводились з 
партнерами з 79 країн світу.

Стан зовнішньої торгівлі з 
країнами ЄС, 2019

59,1 млн $ 18,9 млн $78,0 млн $

Імпорт САЛЬДОЕкспорт
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Експорт Імпорт

285 млн $

-39,3 млн $

202,9 млн $

253 млн $

-82,1 млн $

-100,1 млн $152,9 млн $

273,2 млн $233,9 млн $
Імпорт Експорт

Зовнішня торгівля товарами Сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами

2017 2017

2018 
2018 

2019 2019

Експорт, млн дол. США

2017 2018 2019

Росія 56,6 54,0 17,1

Білорусь 15,6 20,8 23,6

Польща 22,2 21,5 13,4

Франція 13,3 13,4 15,6

Чехія 20,3 1,1 11,3

Болгарія 10,7 12,2 9,0

Угорщина 22,9 2,0 1,3

Німеччина 4,1 9,0 8,7

Індія 3,8 12,7 4,7

Узбекистан 4,1 9,2 7,5

Румунія 6,1 4,5 4,0

США 6,2 3,4 0,9

Саудівська Аравія 3,8 4,7 1,6

Іспанія 5,1 1,6 1,7

Нідерланди 1,7 4,1 2,6

Імпорт, млн дол. США

2017 2018 2019

Росія 188,3 183,7 146,2

Німеччина 13,4 19,0 17,5

Польща 18,8 15,8 10,4

Франція 9,8 9,6 12,2

Китай 4,4 10,2 12,9

Саудівська Аравія 3,9 7,7 11,0

Білорусь 5,6 4,3 5,5

США 2,1 2,5 4,3

Литва 2,9 2,6 3,2

Чехія 2,3 3,2 2,6

Південна Корея 2,8 3,1 1,9

Угорщина 1,2 2,7 2,7

Італія 2,1 2,3 1,5

Румунія 2,2 2,2 1,0

Узбекистан 1,7 2,0 1,6
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- переробна промисловість — на 10,76 млн дол. США;
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів — на 1,65
млн дол. США; 

- діяльність у сфері адміністративного та допоміжного об-
слуговування — на 2,22 млн дол. США;
- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-

20171 20181 20191

3 329 763 3 219 250 3 357 465
інвестиції в матеріальні 
активи

3 312 134 3 191 597 3 310 686

будівлі житлові 201 693 159 689 109 915

будівлі нежитлові 677 604 522 009 727 192

інженерні споруди 341 817 454 961 514 909

машини, обладнання та 
інвентар

1 511 659 1 500 514 1 385 713

транспортні засоби 443 130 424 250 365 255

земля 558 556 2733

довгострокові біологічні ак-
тиви рослинництва та тва-
ринництва

25 319 24 853 34 349

інші матеріальні активи 110 354 104 765 170 620

інвестиції в нематеріальні 
активи

17 629 27 653 46 779

з них

права на комерційні по-
значення, об’єкти промис-
лової власності, авторські 
та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо

1849 6926 33 660

програмне забезпечення 
та бази даних

10762 8750 8864

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, за-
лучених в економіку області, за підсумками 2019 

 склав   США, що на 
вище показника 2018 року (436,9 млн дол. США).

3329,8 млн грн  3 357,5 млн грн

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

2017 2018 2019

1

1 Дані наведено без частини тимчасово окупованих територій 
у Луганській області

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у 
Луганській області

го повітря — на 0,57 млн. дол. США.
Інвестиції надійшли з декількох країн світу. Основними 
країнами-інвесторами є Кіпр — 377,8 млн дол. США, Ве-
лика Британія — 22,9 млн дол. США, Панама — 4,5 млн 
дол. США, Німеччина — 4,3 млн дол. США та Росія — 4,3 
млн дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку інве-
стування станом  
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку інве-
стування станом на 

Обсяг прямих інвестицій

3219,3 млн грн
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20171 20181 20191

Усього 3 329 763 3 219 250 3 357 465
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство

1 192 983 1 172 597 1 079 314

Сільське господарство, 
мисливство та надання 
пов'язаних із ними послуг

1 190 591 1 169188 1 078 639

Лісове господарство та 
лісозаготівлі

2 392 к 675

Промисловість 457 190 687 807 640 762

Будівництво 126 674 74 920 45 182

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, 
(тис.грн)

Оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

61 616 54 289 70 444

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засо-
бами та мотоциклами, їх 
ремонт

к 593 162

Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засо-
бами та мотоциклами

32 903 32 625 30 031

Роздрібна торгівля, крім тор-
гівлі автотранспортними за-
собами та мотоциклами

к 21 071 40 251

Транспорт, складське го-
сподарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

43 329 48 839 82 884

Наземний і трубопровідний 
транспорт

14210 20111 17107

Складське господарство 
та допоміжна діяльність у 
сфері транспорту

29 119 28 728 65 777

Тимчасове розміщування й 
організація харчування

2 914 4 866 9 614

Тимчасове розміщування 2 173 4 741 7 016

Діяльність із забезпечення 
стравами та напоями

741 125 2 598

Інформація та телеко-
мунікації

1 623 24 012 4 853

Видавнича діяльність, радіо-
мовлення, телебачення

728 685 242

Телекомунікації 
(електрозв'язок)

к 23 262 4 231

Комп'ютерне програмуван-
ня та надання інших інфор-
маційних послуг

к 65 380

20171 20181 20191

Усього 3 329 763 3 219 250 3 357 465
зокрема за рахунок

коштів державного бюджету 312 276 398 657 400 575

коштів місцевих бюджетів 1 009 770 795 477 930 319

власних коштів підприємств і 
організацій

1 853 083 1 887 083 1 924 592

кредитів банків та інших позик     41 594 56 024 60 026

коштів інвесторів-нерезидентів 11 952 32 198 3 744

коштів населення на будівни-
цтво житла

67 559 41 449 11 688

інших джерел фінансування 33529 8362 18121

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Лу-
ганській області.

КАПІТАЛЬНІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 
(тис.грн)
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1  Без урахування частини тимчасово окупованої території у Лу-
ганській області. 

Примітка. Символ (к) — дані не оприлюднюються з метою за-
безпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

КАПІТАЛЬНІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Посилання на : 
Інтерактивна інвестиційна карта України 
— UA MAP 
https://uamap.org.ua/  

Зручно.INVESTBASE 
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/
economy/zruchnoinvestbase

Фінансова та страхова 
діяльність

128 77 к

Операції з нерухомим май-
ном

115 857 19 396 57 702

Професійна, наукова та 
технічна діяльність

39 460 39 547 57 444

Діяльність у сферах права 
та бухгалтерського обліку, 
архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та 
дослідження

34 217 22 175 44 366

Наукові дослідження та 
розробки

4 419 1 292 12 304

Інша професійна, наукова 
та технічна діяльність

824 16 080 774

Діяльність у сфері ад-
міністративного та допоміж-
ного обслуговування

22 883 8 969 9 892

Державне управління й обо-
рона; обов'язкове соціальне 
страхування

798 222 777 892 993 941

Освіта 108 695 102 820 90 873

Охорона здоров'я та надан-
ня соціальної допомоги

288 202 186 112 206 182

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок

15 196 10 910 5 901

Надання інших видів послуг       к 6197 к
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ТИЗЕРИ БІЗНЕС ПРОЄКТІВ

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: приватна
Локація: Луганська область, Новопсковський район, с. Кам’янка
Суть проєкту: створення лінії з переробки молока на базі СП 
«Айдар-Ан-М’ясо» с. Кам’янка.
Діяльність підприємства буде направлена на виробництво й 
реалізацію сиру та іншої молочної продукції, плановано 
придбання обладнання для переробки молока та 
виготовлення сиру,  морозива, пастеризованого молока й 
сметани. Керівництвом проведено роботу щодо 
ефективності даного підприємства, наявні схеми, перелік 
технологічного обладнання цеху, комерційні пропозиції.

Основні техніко-економічні показники:
Потужність — 10 тонн молока за зміну:
молоко знежирене — 5,4 тонни;
вершки — 0,6 тонни;
молоко нормалізоване — 4 тонни; 
з яких:
сироватка — 4,5 тонни;
сметана — 1 тонна;
сир знежирений — 0,5 тонни; 
молоко питне — 3 тонни; 
кефір — 1 тонна.

Бізнес-можливість: пряме інвестування 
Сфера діяльності: агропромисловий комплекс 
Назва: створення лінії з переробки молока 
Оціночна вартість інвестування: 15 млн грн 
Період впровадження: 24 місяці

Бізнес-можливість: пряме інвестування 
Сфера діяльності: агропромисловий комплекс 
Назва: придбання обладнання для відновлення 
роботи підприємства ТОВ «Вільховське» 
Оціночна вартість інвестування: 10,948 млн грн 
Період впровадження: 24 місяці

«Айдар-Ан-М’ясо» с. Кам’янка

ТОВ «Вільховське»

Соціально-економічні показники:
✔ створення 27 нових робочих місць;
✔ відновлення експортного потенціалу;
✔ розширення напрямів діяльності підприємства;
✔ відповідність всім екологічним нормам і вимогам. 

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область, Україна, 93406

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки 
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua
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Соціально-економічні показники:
✔ створення 27 нових робочих місць;
✔ відновлення експортного потенціалу;
✔ розширення напрямів діяльності підприємства;
✔ відповідність всім екологічним нормам та вимогам.

Бізнес-можливість: пряме інвестування 
Сфера діяльності: агропромисловий комплекс 
Назва: комплекс зі зберігання та переробки 
насіння соняшнику
Оціночна вартість інвестування: 650 млн грн 
Період впровадження: 24 місяці

Елеватор Старобільськ

Ключові факти:
Власність: приватна
Локація: Луганська область, Станично-Луганський район
Суть проєкту: модернізація обладнання для відновлення ро-
боти підприємства. Доведення сільгосппродукції до кондицій 
тривалого зберігання дозволить формувати великі партії 
зерна, для подальшого зберігання, реалізації та відвантаження 
продукції як в Луганській області, так і в областях України,  
надасть можливість експорту. На території підприємства 
розташовується 13 складів та адміністративна будівля. ТОВ 
«Вільховське» володіє земельною ділянкою загальною площею 
10 га. У наявності комерційні пропозиції на придбання 
обладнання, монтаж обладнання та  навчання персоналу.

Основні техніко-економічні показники:
Потужність одночасного зберігання — 37,5 тис. тонн зерна;
Потужність ліній автозавантаження — 4,0 тис. тонн на добу;
Потужність автовідвантаження — 3,2 тис. тонн на добу.

Соціально-економічні показники:
✔ створення 220 нових робочих місць;
✔ відновлення експортного потенціалу;
✔ відповідність всім екологічним нормам та вимогам;
✔ більш глибока переробка сільськогосподарської про-
дукції.

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту
економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Eл. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: приватна
Локація: Луганська область, Старобільський район
Суть проєкту:
Проєкт реалізований на 50 %. (ТОВ «Геліант ХХІ). Необхідно 
придбати та провести монтажні роботи європейського (90 %) й 
українського (10 %) обладнання та ввести в його в експлуа-
тацію. Вагомий вплив на розвиток економіки Луганської 
області та Старобільського району має дотримання енерго-
ефективності технологічного процесу під час виробництва, 
використання альтернативних джерел енергії та сприяння 
чистоті навколишнього середовища. Всі будівельні роботи за 
проєктом, які необхідні для монтажу обладнання, виконані в 
повному обсязі. 

Основні техніко-економічні показники:
елеватор — 50 000 м3;
переробка соняшнику — 100 000 тонн в рік;
проєктно-кошторисна документація — в наявності;
Даний проєкт розроблений ВАТ «Кіровоградпроект» на 
основі інжинірингу виробників обладнання компанії «CIMBRIA 
Unigrain A/S»  (Данія) та «CРМ SКЕТ» (Німеччина), що входить в 
групу «СРМ» (США). 

ТИЗЕРИ БІЗНЕС ПРОЄКТІВ
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Соціально-економічні показники:
✔ створення 75 нових робочих місць; 
✔ відновлення експортного потенціалу;
✔ відповідність всім екологічним нормам та вимогам;
✔ більш глибока переробка сільськогосподарської 
продукції 

ТИЗЕРИ БІЗНЕС ПРОЄКТІВ

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту
економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: ТОВ «НВП «Зоря»
Локація: Луганська область, м. Рубіжне
Суть проєкту: організація виробництва мінеральних добрив 
з впровадженням сучасних технологій, що дозволяють 
отриму-вати на одній схемі ряд продуктів, наприклад 
сульфат амонію і NPK різних співвідношень (16:16:16; 
10:26:26; 8:19:29; 12:24:12; 8:20:30). Під час створення 
виробництва мінеральних добрив можливе:
• заміщення близько 33-38 % імпортного сульфату амонію;
• покриття ~ 10 % потреби українського ринку NPK. 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій  — 21,488 млн євро 
Валовий прибуток: сульфат амонію —103 євро/т, 
NPK — 100 євро/т

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: хімічна промисловість інфра-
структура
Назва: організація виробництва мінеральних добрив 
Оціночна вартість інвестування: 26,86 млн євро 
Період впровадження: 24 місяці

ТОВ «НВП «Зоря»
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Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область, Україна, 93406

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки 
Телефон +38 099 935 59 98
Eл. пошта: economy@loga.gov.ua

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: хімічна промисловість інфра-
структура
Назва: організація виробництва сірчаної кислоти 
Оціночна вартість інвестування: 16,90 млн євро 
Період впровадження: 30 місяців

ТОВ «НВП «Зоря»

Соціально-економічні показники:
✔створення 75 нових робочих місць;
✔випуск орієнтовно 150 тис. тонн/рік NPK;
✔випуск орієнтовно 70 тис. тонн/рік сульфату амонію;
✔висока якість продукціі з мінімальними витратами
сировини;
✔повна рекуперація тепла реакції;
✔максимальна екологічність виробництва;
✔імпортозаміщення білоруських, польских добрив віт-
чизняною продукцією.

Ключові факти:
Власність: ТОВ «НВП «Зоря»
Локація: Луганська область, м. Рубіжне
Суть проєкту: організація виробництва сірчаної кислоти, яка 
є одним з основних сировинних компонентів у виробництві 
нітропродуктів, зокрема ТНТ, 3,5-ДНБК та мінеральних добрив:

• забезпечення потреби в кислоті для внутрішнього споживання;
• реалізація кислоти в обсязі орієнтовно 80 тис. тонн на рік;
• покриття потреби у парі для всього проммайданчика;
• використання сучасного обладнання Nanjing KAPSOM 
Engineering Limited (Китай).
• Частка ТОВ НВП «Зоря» на внутрішньому ринку ТНТ становить 
100 %, на світовому ринку — 11 %;
• ТОВ «НВП «Зоря» — одне з трьох підприємств України, що 
виробляють сірчану кислоту;
• ТОВ «НВП «Зоря» — одне з двох підприємств Європи, що 
виробляють тринітротолуол. 

Основні техніко-економічні показники: 

Необхідна сума інвестицій  — 11,83 млн євро 
Термін окупності — 7,7 років

Соціально-економічні показники:
✔створення 55 нових робочих місць;
✔випуск орієнтовно 100 тис. тонн/рік сірчаної кислоти;
✔максимальне використання тепла реакції;
✔дотримання санітарних норм викидів на рівні європей-
ських вимог;
✔максимальна екологічність виробництва;
✔наявність налагодженої логістики;

ТИЗЕРИ БІЗНЕС ПРОЄКТІВ

Дохід від реалізації — 68,5 млн євро/рік
Чистий прибуток — 18,2 млн євро/рік
Дисконтований термін окупності — 4,1 рік (з початку 
інвестування)

Посилання на : 
Каталог інвестиційно-привабливих об’єктів 
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ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Будівництво центрального об’єк-
та поводження з відходами

Створення центру соціальної 
реабілітації  дітей з інвалідністю 
«Відродження»

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
93406, Україна, Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59

Контактна особа:
Віталій Сурай
Директор Департаменту ЖКГ
Телефон +38 050 426 68 39
Eл. пошта: zkhlg@ukr.net
Ключові факти:
Власність: державно-приватне партнерство 
Локація: м. Лисичанськ, Луганська область 
Короткий огляд:
• екологічно чисті технології
• вирішення проблеми відходів для більш ніж 600 тис. мешканців
• включення в центральний об’єкт поводження з відходами 

установки механічної переробки ТПВ в комплексі для виве-
зення сміття з допоміжною лінією для переробки 

• адаптація полігону для захоронення кінцевого продукту пере-
робки розташованого заводу

• отримання відсортованих відходів з інших сортувальних стан-
цій з району з метою подальшої переробки в когенерацій-
ному агрегаті

Основні техніко-економічні показники:
площа ділянки — 33 га
кількість відходів — 8,33 тис. тонн/місяць
проєктна потужність комплексу — 100,0 тис. тонн/рік 
потужність виробленої електроенергії — 4,5 МВт 
окупність — 7 років

Статус проєкту:
• Попереднє ТЕО

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406

Бізнес-можливість: концесія
Сфера діяльності: поводження з відходами 
Оціночна вартість інвестування: 25,04 млн євро 
Період впровадження: 36 місяців

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: соціальне забезпечення
Оціночна вартість інвестування: 2,67 млн євро
Період впровадження: 53 місяця

Соціально-економічні показники:
✔ Створення 100 нових робочих місць
✔ Створення сучасної системи поводження з твердими 
побутовими відходами
✔ Зменшення обсягів захоронення відходів на 30-35 %
✔ Зменшення кількості викидів парникових газів  до 80 % 
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ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Розбудова системи надання 
соціальних послуг для громадян 
похилого віку й осіб з інвалідні-
стю Луганської області

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область, Україна, 93406
Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки 
Телефон +38 099 935 59 98
Eл. пошта: economy@loga.gov.ua

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: соціальне забезпечення
Оціночна вартість інвестування: 2,3 млн євро
Період впровадження: 41 місяць

Соціально-економічні показники:
✔ створення орієнтовно 30 нових робочих місць;
✔ створення та забезпечення умов для повернення 
дити-ни/особи з інвалідністю до активної участі у житті;
✔ відновлення здатності до самостійної суспільної та 
родинно-побутової діяльності;
✔ відновлення соціального статусу дитини з 
інвалідністю 

Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Eл. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: комунальна
Локація: Луганська область
Суть проєкту:
реалізація проєкту дозволить:
•

•

збільшити рівень охоплення реабілітаційними послугами ді-
тей та молоді з інвалідністю віком до 35 років та дітей з 
групи ризику;
розширити нозології хвороб, за якими надаються реабіліта-
ційні послуги (сьогодні отримують послуги діти з неврологіч-
ними захворюваннями, плановано надання послуг хворим з 
порушеннями інтелекту, опорноруховими порушеннями 
(орієнтовно 70 %);

•  збільшити кількість дітей, які отримують освіту в інклюзивних 
закладах (класи в загальноосвітніх закладах середньої 
освіти, групи в дошкільних закладах освіти) 
(орієнтовно 200 осіб на рік);

• надавати паліативну допомогу за місцем проживання дітям/
особам з інвалідністю. 

Основні техніко-економічні показники:
Необхідна сума інвестицій  — 2,67 млн євро
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Ключові факти:
Власність: комунальна 
Локація: Луганська область 
Суть проєкту:
Реалізація проєкту дозволить:
• збільшити охоплення послугами громадян похилого віку з 

1250 до 1420 осіб щороку;
• підвищити рівень якості перебування підопічних до 170 осіб 

щороку;
• збільшити кількість місць для перебування громадян 

похилого віку з 1288 до 1458 ліжок;
• надавати комплекс соціальних послуг, зокрема з 

стаціонарного догляду, паліативного/хоспісного догляду, 
соціальної адаптації, консультування особам похилого віку й 
особам з інвалідністю;

• ліквідувати таке поняття, як черга до обласних стаціонарних 
установ для громадян похилого віку й осіб з інвалідністю;

• здійснити будівництво спеціалізованого сучасного 
приміщення, яке має відповідати чинному законодавству з 
надання соціальних послуг з облаштуванням спеціалі-
зованим обладнанням. 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій  — 2,3 млн євро

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406
Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: комунальна
Локація: Луганська область
Суть проєкту:
Проведення капітальних і поточних ремонтів будівель та 
споруд, де розміщено відокремлені структурні підрозділи, що 
є власністю Університету, а також оснащення закладу 
устаткуванням, меблями та матеріалами.

Реалізація проєкту дозволить:
• створити систему альтернативного тепло- та енергозабезпе-

чення відокремлених структурних підрозділів ЛНАУ;
• забезпечити безперебійне функціонування соціально-побу-

тової та навчально-управлінської інфраструктури ЛНАУ;
• розмістити в належні умови студентів і робітників Університе-

ту, відокремлених структурних підрозділів (коледжів);
• створити умови для організації ефективного навчального 

процесу;
• провести ремонт і облаштування навчальних приміщень і 

приміщень для створення студентських центів (коворкінгів) 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій — 7,04 млн євро

ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Соціально-економічні показники:

✔створення орієнтовно 10 нових робочих місць;
✔надання соціальних послуг із забезпеченням належних

умов для проживання, соціальнопобутового обслугову-
вання, надання медичної допомоги громадянам похило-
го віку та особам з інвалідністю, які потребують сторон-
нього догляду і допомоги

Відновлення діяльності Лугансь-
кого національного аграрного 
університету

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: освіта
Оціночна вартість інвестування: 7,04 млн євро
Період впровадження: 13 місяців
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Соціально-економічні показники:

✔ позитивний вплив на економічний розвиток регіону 
через вирішення проблеми підготовки/перепідготов-
ки кваліфікованих кадрів для агропромислового ком-
плексу Луганської та Донецької областей;
✔ усунення дефіциту рівного доступу до аграрної 

освіти для всіх категорій населення та посилення 
взаємодії Університету з місцевими громадами, 
органами влади, представниками бізнесу, 
міжнародними організаціями. 

Реконструкція будівель та спо-
руд КУ ЛОФЦ «Олімп»

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: спорт
Оціночна вартість інвестування: 1,92 млн євро
Період впровадження: 24 місяця

ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406
Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua
Ключові факти:
Власність: комунальна
Локація: Луганська область
Суть проєкту:
Реконструкція приміщень спорткомплексу передбачає ре-
конструкцію літнього будинку під сучасну тренажерну залу 
площею 670,0 м2 з пропускною здатністю приміщення до 50 
осіб одночасно, надбудову 2-го поверху, будівництво дво-
поверхової прибудови та розміщення модульної котельні на 
твердому паливі.
Реалізація проєкту дозволить:
•

•

збільшити на 3 % осіб з числа населення міста та регіону, які 
регулярно займаються фізичною культурою та спортом; 
щорічно проводити на базі спортивного комплексу понад 
70 заходів фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямова-
ності обласного рівня;

• проводити понад 20 спортивних заходів всеукраїнського та 
міжнародного рівнів;

• збільшити на 25 % кількість членів основного та резервного 
складу Національних збірних команд України з легкої атле-
тики та гімнастики від Луганської області;

• збільшиться пропускна здатність спорткомплексу КУ ЛОФЦ 
«Олімп» шляхом будівництва додаткових спортивних залів 
площею 400 м2, 200 м2 та 120 м2; 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій  — 1,92 млн євро

Соціальні показники:
✔проведення цілорічної навчально-тренувальної роботи в 

належних умовах для 400-450 вихованців закладів та 
провідних спортсменів;
✔забезпечення належних умов для підготовки спортсменів 

резервного спорту і спорту вищих досягнень; 
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ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Реконструкція центрального об-
ласного стадіону

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: спорт
Оціночна вартість інвестування: 6,43 млн євро
Період впровадження: 24 місяця

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк,
Луганська область, Україна, 93406
Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua
Ключові факти:
Власність: комунальна
Локація: Луганська область
Суть проєкту:
реконструкція стадіону «Хімік» у м.Сєвєродонецьк для об-
лаштування центральної спортивної арени з легкоатлетичним 
ядром та багатофункціональними майданчиками.

Реалізація проєкту дозволить:
• збільшити на 3 % осіб з числа населення міста і регіону, які 
регулярно займаються фізичною культурою та спортом: 

• щорічно проводити на базі стадіону понад 50 змагань з 
різних видів спорту і заходів фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної спрямованості міського й обласного рівнів;

• проводити понад 20 спортивних заходів всеукраїнського рів-
ня, видовищно-розважальних і святково-урочистих заходів;

• проводити навчально-тренувальну роботу в належних умовах 
для провідних спортсменів (понад 450 осіб) і спортсменів-
інвалідів Луганщини (понад 150 осіб);

• зміцнити матеріально-технічне забезпечення розвитку фізич-
ної культури та спорту на підконтрольній державі території 
Луганської області. 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій  — 6,43 млн євро

Соціально-економічні показники:

✔забезпечення належних умов для підготовки спорт-
сменів резервного спорту та спорту вищих досягнень;
✔збільшення кількості учасників міських і обласних фіз-

культурно-оздоровчих заходів і змагань з видів спорту, 
зниження рівня захворюваності населення. 
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Луганська обласна клінічна 
лікарня

Бізнес-можливість: пряме інвестування
Сфера діяльності: охорона здоров’я
Оціночна вартість інвестування: 21,00 млн євро
Період впровадження: 48 місяців

Соціально-економічні показники:
✔збільшення кількості щорічних обстежень мешканців об-

ласті та внутрішньо переміщених осіб у 1,5 рази (з 43,3
тис. осіб до 65,0 тис.);
✔збільшення щорічного надання високотехнологічної ме-

дичної допомоги, здійснення операційних втручань у 4,5
рази (з 2,0 тис. до 9,0 тис.)

Контактна інформація:
Луганська облдержадміністрація
просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область, Україна, 93406
Контактна особа:
Людмила Ахтирська
Заступник директора Департаменту економіки 
Телефон +38 099 935 59 98
Ел. пошта: economy@loga.gov.ua

Ключові факти:
Власність: комунальна
Локація: Луганська область, м. Сєвєродонецьк
Суть проєкту:
реконструкція приміщення під розміщення Луганської облас-
ної клінічної лікарні.
Реалізація проєкту дозволить:
• проводити малоінвазивні ендоскопічні оперативні втручання 

на всіх органах і системах;
• виконувати складні операції за пухлин головного мозку, вну-

трішньомозкових гематомах, артеріовенозних і артеріа-
льних аневризмах судин головного мозку;

• впровадити методику трансплантації нирки — най-
ефективнішого методу лікування пізніх стадій хронічної 
ниркової недостатності;

• впровадити ендопротезування великих суглобів і 
артроскопічна аутопластика хрестоподібних зв’язок 
колінного суглоба;

• виконувати операції зі штучним кровообігом за вроджених і 
набутих вад серця, операції на працюючому серці, мам-
марно-коронарне шунтування 

Основні техніко-економічні показники: 
Необхідна сума інвестицій  — 21,00 млн євро

Посилання на: 

Портфель інвестиційних пропозицій

ТИЗЕРИ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Пріоритетні напрями впровадження проєктів міжнародної тех-
нічної допомоги.
Скорочення споживання енергетичних ресурсів, розбудова 
агропромислового комплексу, розвиток місцевого бізнесу, 
впровадження новітніх технологій видобування та споживання 

зеленої енергетики, розвиток електронного врядування та 
інноваційна діяльність, покращення екології, гуманітарна 
протимінна діяльність, відновлення пошкоджених або 
морально застарілих об’єктів інфраструктури, охорони 
здоров’я, освіти, культури, спорту та інше.
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Назва організації/
проєкту

Повна назва організації/проєкту

UNDP Програма розвитку ООН
UNRPP Програма ООН з відновлення та розбудо-

ви миру

UN WOMEN Структура Організації Об’єднаних Націй з 
питань гендерної рівності і уповноваження 
жінок ООН Жінки

МOM Міжнародна організація з міграції

NRC Норвезька рада у справах біженців 

АКТЕД Міжнародна неурядова організація «АК-
ТЕД»

DRC + DDG Данська рада у справах біженців + Дан-
ська група з розмінування

GIZ Німецьке товариство міжнародного спів-
робітництва

PIN Людина в біді  (People in Need) 

DAI Global DAI Global LLC

ФРП Фонд розвитку підприємництва (ФРП)

НЕФКО Північна екологічна фінансова корпорація 
(Nordic Environment Finance 
Corporation)

ХАЛО ТРАСТ Представництво ХАЛО ТРАСТ в Україні

GOAL Міжнародна неурядова організація ГОАЛ 

UNICEF Дитячий фонд ООН

UNFPA Фонд ООН з народонаселення

USAID Агентство США з міжнародного розвитку

ICRC Міжнародний комітет Червоного Хреста

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Кількість та перелік міжнародних організацій, які здій-
снюють свою діяльність в області:

USAID компонент з питань урядування USAID «Де-
мократичне врядування у східній Україні»

FAO Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО)

UN OCHA Управління ООН з координації гуманітар-
них питань

MDM Лікарі світу

HеlpAge 
International

Міжнародна організація з допомоги літнім 
людям

UNHCR Управління верховного комісара ООН у 
справах біженців

WHO Всесвітня організація з охорони здоров’я

DESPRO Швейцарсько-український проєкт «Під-
тримка децентралізації в Україні»

FORBIZ Проєкт FORBIZ — створення кращого біз-
нес-середовища

Chemonics 
International Inc.

Кімонікс Інтернешнл Інк.

Фонд Східна 
Європа

Міжнародна благодійна організація 
«Фонд Східна Європа»

Кількість підписаних меморандумів про взаєморозуміння 
та співробітництво: у 2017-2019 році було підписано  47  
меморандумів про взаєморозуміння та співробітництво 
між Луганською облдержадміністрацією та міжнародними 
партнерами щодо впровадження проєктів міжнародної 
технічної допомоги.

Фото реалізованих проєктів МТД (за 
наявності) з коротким описом:
https://bit.ly/2Ncbbom
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Донор Кіль-
кість 
проєк-
тів

Бюджет
проєкту

Валюта

Великобританія, Ірландія 1 552 
000

фунтів 
стер-
лінгів

Європейський Союз через Кре-
дитну установу для відбудови 
(КfW)

1 9 500 
000

євро

Європейський Союз 3 40 757 
057

євро

Північна екологічна фінансова 
корпорація (Nordic Environment 
Finance Corporation, НЕФКО)

2 1 020 
000

євро

Німеччина 1 3 000 
000

євро

ПРООН 1 1 300 
000

дол. 
США

США 1 61 818 
364

дол. 
США

Уряд Канади 1 5 000 
000

канад-
ських 
доларів

Уряд Королівства Нідерланди 
через Програму розвитку ООН 
(ПРООН)

1 5 000 
000

дол. 
США

Уряд Королівства Швеція через 
Шведське Агентство з міжна-
родного розвитку (SIDA); 
Уряд Королівства Данія через 
Міністерство закордонних 
справ Данії (DMFA); 
Уряд Швейцарської Конфе-
дерації через Швейцарське 
Агентство з розвитку та спів-
робітництва (SDC)

1 14 973 
026

дол. 
США

Перелік донорів-країн, загальна кількість проєктів (за 
якими облдержадміністрація є бенефіціаром) у роз-
різі країн, загальна вартість проєктів у розрізі країн:

Уряд Сполученого Королівства 
Великої Британії і Північної Ір-
ландії через Міністерство за-
кордонних справ і у справах 
Співдружності/Фонд із запобі-
гання конфліктів, сприяння 
стабільності та безпеці в 
Україні (CSSF)

1 2 000 
000

фунтів 
стер-
лінгів

Уряд Японії 1 535 
714

дол. 
США

Навчальні візити представників малого та середнього 
бізнесу за кордон

23-25 травня 2019 року за підтримки DAI Global LLC в рамках 
проєкту «Економічне відновлення на Сході України» та спільно з 
командою UNIT City та інвестиційної групи UFuture організо-вано 
стаді-тур до інноваційного парку UNIT City. 16 жовтня 2019 року 
остаточно підтверджено намір щодо створення сучасної та 
інноваційної ІТ-школи в Луганській області. Спільне бачення 
закріплено підписанням тристороннього Меморандуму про 
співпрацю між проєктом USAID «Економічне відновлення Східної 
України», Східноукраїнським національним університетом ім. 
В. Даля та Луганською облдержадміністрацією.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

24-30 вересня 2019 року 
організовано участь у 
сесії «Управління транс-
формацією в секторі 
охорони здоров’я: подо-
лання бар’єрів для підви-
щення якості надання ме-
дичних послуг» (м. Скоп’є, 
Республіка Північна Ма-
кедонія), організованому 
партнерами в рамках 
проєкту USAID «Демокра-
тичне врядування у Східній 
Україні» (DG East).

22-28 вересня 2019 року організовано участь у навчальному 
візиті до Естонської Республіки з вивчення досвіду 
реформування системи охорони здоров’я та запровадження 
електронних сервісів у межах Програми ООН з відновлення 
та розбудови миру.

12 грудня 2019 року в рамках проєкту USAID «Економічна 
підтримка Сходу України» організовано візит до НТУ 
«Харківський політехнічний університет» і UNIT.City Kharkiv.

З метою популяризації підприємництва серед населення 
Програма Розвитку ООН в Україні (ПРООН) за фінансової 
підтримки уряду Польської республіки та у партнерстві з 
Польсько-українською господарчою палатою у вересні та 
листопаді 2019 року організувано та проведено навчальні 
візити з розвитку бізнесу для власників та керівників мікро-, 
малого і середнього бізнесу (ММСБ) з Донецької та 
Луганської  областей до республіки Польща. 
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БРЕНД ЛУГАНЩИНИ

З метою формування позитивного іміджу та промоції, врахо-
вуючи географічні, економічні, соціальні, культурні 
властивості, Луганська область, за фінансової підтримки 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру, створила 
свій власний бренд Луганщина Моя, який було офіційно 
презентовано 31 липня 2018 року на форумі-презентації 
«Імідж Луганської області: від ідеї до сучасного бренду».

У разі виникнення питань щодо спеціальних випадків викори-
стання елементів корпоративної ідентифікації, які не знайшли 
свого відображення у представленому керівництві, необхідно 
звернутися до Департаменту міжнародної технічної 
допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин ЛОДА.

За візуальну основу логотипу було взято символ єдності — 
кола, які є уособленням того, як наші люди тяжіють одне до 
одного та до свого рідного краю. Незважаючи на обставини, 
люди прагнуть бути у колі своїх близьких та друзів і з часом 
створюють навколо себе нові спільноти та громади, запро-
шуючи до них нових  знайомих. Кола символізують відкритість 
до інакшості, до всіх, хто прагне розвитку та добробуту. 
Крім того, кола символізують громади Луганщини.
Мешканці області живуть у дивному краї з різноманітною при-
родою та історією. Тому було розроблено додаткові графічні 
елементи — тварини-символи: кінь, бабак, лисиця.
Брендбук є важливим інструментом для всіх користувачів 
фірмового стилю Луганської області. У всіх випадках, коли 
виникає необхідність використовувати логотип — це повинно 
здійснюватися тільки відповідно до вимог даного документу. 
Усі положення брендбуку повинні бути ретельно дотримані.
У довіднику наведені приклади використання логотипу, його 
застосування, ряд інших елементів корпоративної ідентифікації. 

Посилання для QR-коду брендбуку: 
http://www.brand.lg.ua/download/1-
brendbuk-luhanshchyna-moya.html 



 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 59

26-й Міжнародний туристичний салон «Україна» — UITM’2019 
(02-04 жовтня 2019 р., м. Київ). Участь Луганщини в одній з 
найбільших туристичних подій сезону стала важливим ін-
струментом формування позитивного іміджу регіону як 
безпечної території для подорожей, можливістю представ-
лення туристичного потенціалу, налагодження співпраці з 
регіонами України, суб’єктами господарювання тощо.

Перший інвестиційний форум за ініціативи президента 
України «RE:THINK. Invest in Ukraine» (29 жовтня 2019 р., м. 
Маріуполь), на якому найбільш пріоритетними проєктами, 
які розглядалися на форумі, були:
– «Відновлення залізничного сполучення», що складається 
з будівництва залізниці Кіндрашівська-Нова — Лантратівка 
та електрифікації залізниці Новозолотарівка — Лиман та 
Попасна — Сватове — Куп’янськ;
– «Будівництво центрального об’єкта поводження з 
відходами», м. Лисичанськ 

Другий форум регіонів України та Білорусі (03 жовтня 2019 р., 
м. Житомир), який відбувся за участі президентів  Володимира 
Зеленського та Олександра Лукашенка. Форум був 
спрямований на подальший розвиток відносин між двома 
країнами, зміцнення економічних та гуманітарних зв’язків, 
представлення економічного потенціалу регіонів у сфері 
торгівлі, промисловості, сільськогосподарської кооперації, 
інвестицій тощо.

БІЗНЕСОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ
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БІЗНЕСОВІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Бізнес-захід «Схід—Експо 2019» (08-09 листопада 2019 р., м. 
Київ), який реалізувався в межах Програми розвитку ООН із 
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Єв-
ропейського Союзу, урядів Польщі та Японії. Від Луганщини 26 
підприємців презентували свою діяльність та отримали 
можливість провести ділові переговори з пошуку партнерів та 
клієнтів з заходу України, Польщі та інших країн ЄС, а також 
встановити нові ділові та комерційні відносини. 

І Форум Регіональної Коаліції Луганської області «Від 
спільного бачення до економічного зростання», який 
проводився за сприяння Проєкту USAID «Економічна 
підтримка Східної України» (20 листопада 2019 р., м. 
Сєвєродонецьк). Під час Форуму були обговорені 
найактуальніші для  регіону питання, зокрема, економіка в 
сільських територіях, енергетична безпека та ін-
фраструктура, послуги та соціальна згуртованість.



 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 61

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

2018 рік 2019 рік
Кількість лікарняних закладів 27 25
Кількість лікарняних ліжок 6 149 6 119

Загальна чисельність лікарів 1 955 1 934

Загальна чисельність середніх ме-
дичних працівників

5 159 4 927

Кількість звернень за первинною 
медичною допомогою

2 522 705 2 469 235

2018 рік 2019 рік

Кіль-
кість

ліж-
ковий 
фонд

Кіль-
кість

ліж-
ковий 
фонд

Обласні лікарні 1 1 070 1 1 070

Дитячі обласні лікарні 1 246 1 246

Психіатричні лікарні 2 715 2 715

Центр з профілактики 
та боротьби зі СНІДом

1 25 1 25

Фізіотерапевтична лікарня 1 50 1 50

Міські лікарні 5 1 630 4 1 630

Центральні районні 
лікарні

12 1 958 12 1 938

Районні лікарні 2 80 2 80

Дільничні лікарні 2 35 1 25

Диспансер протитубер-
кульозний обласний

2 130 1 130

Диспансер дерматове-
нерологічний  обласний

1 50 1 50

Диспансер онколо-
гічний обласний

1 70 1 70

Диспансер кардіо-
логічний обласний

1 30 1 30

Диспансер нарколо-
гічний обласний

1 60 1 60

Диспансер дерматове-
нерологічний районний 

1 - 1 -

Амбулаторно-поліклініч-
ні заклади

18 - 19 -

у т.ч. центри ПМСД 16 - 16 -

Центр ЕМД та МК 1 - 1 -

Станції ШМД самостійні 3 - 0 -

Станції ШМД у складі 
центру ЕМД та МК

0 - 3 -

Дитячий протитуберку-
льозний санаторій

1 50 1 50

Будинок дитини обласний 1 60 1 60

Бюро судмедекспертизи 1 - 1 -

Центр медико-соціа-
льціальної експертизи

1 - 1 -

Інформаційно- 
аналітичні центри ме-
дичної статистики

1 - 1 -

Станція перели-
вання крові

1 - 1 -

8 138,8 тис. грн  2018 р. 

9 484,6 тис. грн 2019 р.

Обсяг інвестицій в систему охорони здоров’я.

Структура закладів охорони здоров’я та ліжковий фонд

Кількість придбаного санітарного транспорту.

11 одиниць (5,5 млн. грн) 2018 р.

16 одиниць (15,346 млн. грн) 2019 р.

Ключові проблемні питання розвитку охорони здоров’я
- недосконала мережа стаціонарних закладів охорони здо-
ров’я, які надають високоспеціалізовану медичну допомогу, 
по-перше, відсутність власних приміщень та необхідного 
обладнання КНП ЛОР «Луганська обласна клінічна лікарня» та 
«Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер»;

- незадовільний стан матеріально-технічної бази лікувально-
профілактичних закладів;
- недостатня забезпеченість лікувально-профілактичних за-
кладів медичними кадрами. 
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НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Кількість організацій, які здійснювали наукові дослід-
ження та розробки:
Відповідно до інформації Державної служби стати-
стики України в 2018 році в Луганській області наукові 
дослідження та розробки здійснювали 12 організацій 
(у 2017 — 15). За 2019 рік інформація відсутня.

У Луганській області науковими 
дослідженнями та розробками 
займається декілька установ:
ТОВ «Хімтехнологія» 
(https://www.alvigo-group.com/) представляє в Україні та у 
Східній Європі групу компаній «АЛВІГО» - одне з провідних 
підприємств в галузі інжинірингу та проєктування хімічних 
виробництв на території Європи та СНД. 

Сфера діяльності: 

• діяльність у галузі інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування;

• діяльність у галузі архітектури;

• технічні випробування та дослідження;

• дослідження й експериментальні розробки у сфері біо-
технологій та інших природничих і технічних наук. 

Державний науково-дослідний інститут техніки 
безпеки хімічних виробництв
Сфера діяльності: розробка засобів контролю змісту шкідли-
вих речовин у навколишньому середовищі; розробка ізолюю-
чих костюмів усіх видів, спеціального захисного одягу, захис-
них дерматологічних засобів, вибухопожежопопередження. 

Науково-дослідний та проєктний інститут 
«Водоочисні технології» (http://www.ivt.ua, https://svod.ua/) 
займається дослідженнями й експериментальними роз-
робками у сфері природничих і технічних наук (проєктування 
та виготовлення обладнання очищення стічних вод). 
Сфера діяльності:

• проєктування установок очищення стічних вод, технічного
водопостачання;

• складання і аналіз водно-сольового балансу для під-
приємств з видачею рішень по їхній оптимізації;

• виробництво хімічних засобів для боротьби з корозією,
накипом, біообростанням в системах технічного водопо-
стачання, водогрійних і парових котлах.

ПрАТ «Сєвєродонецький науково-дослідний та кон-
структорський інститут хімічного машинобудування»
- провідний інститут в Україні з питань науково-технічного за-
безпечення нафтогазопереробних, нафтохімічних і хімічних 
виробництв.

Проводить роботи щодо:

• комплексного обстеження та технічної діагностики дію-
чого технологічного обладнання на підприємствах різних
галузей промисловості з метою визначення залишкового
ресурсу;

ДП «Луганський інститут землеустрою» 
Сфера діяльності: дослідження й експериментальні розроб-
ки у галузі інших природничих і технічних наук.

Основні напрями науково-дослідної діяльності:
• обстеження ґрунту;

• економічна оцінка.
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• розробки технології ремонту обладнання, що піддалося 
різним видам корозії та деформації;

• розробки нормативних документів з неруйнівного контро-
лю, матеріалознавства, корозійної стійкості, зварюванні 
сталей, титану, алюмінію, міді, цирконію, ніобію, біметалів 
та інших матеріалів;

• розробки методів корозійного моніторингу й електрохіміч-
ного захисту від корозії технологічного обладнання;

• розробки технології плакування металів з використанням 
зварювання вибухом. 

ДП «Науково-дослідний і проєктний інститут хімічних 
технологій «Хімтехнологія» 
Дослідження та розробки в галузі природничих наук; 
виробництво основних фармацевтичних продуктів; 
виробництво іншої основної органічної хімічної продукції.

Види економічної діяльності: 

• дослідження та розробки в галузі природничих та техніч-
них наук;

• виробництво основних фармацевтичних продуктів;

• виробництво інших основних органічних речовин.

ПрАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ» (http://orghim.ua/)  
Компанія займає провідні позиції на ринку інжинірингових 
послуг, а також спеціалізованих послуг з інженерно-
технічного супроводу будівництва та реконструкції об’єктів 
хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної 
промисловості.
Сфера діяльності:

• проєктування, управління проєктами;
• підготовчі та пусконалагоджувальні роботи;

• інженерний супровід капітальних ремонтів;

• комплексна автоматизація виробництв; 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

• комплекс послуг із електротехнічних пристроїв;

• модернізація виробництв з підвищеною небезпекою;

• будівельний контроль;

• розробка експлуатаційної, технічної документації;

• розробка систем вентиляції, аспірації, газопилоочистки;

• навчання експлуатаційного персоналу.

Науковий центр вивчення ризиків «Ризикон» 
(http://rizikon.ua/) 
Науково-технічні розробки та консалтинг у галузі безпеки 
промислових об’єктів на основі аналізу небезпеки та 
оцінки ризиків:

• розробка методів моделювання аварій та оцінки ризиків;

• проведення експертизи небезпеки діючих та новостворе-
них промислових об’єктів, проєктів, декларацій;

• розробка на основі аналізу небезпеки та оцінки 
ризиків документації, пов’язаної з експлуатацією 
небезпечних об’єктів;

• дослідження небезпеки процесів і устаткування та 
розробка методів безпечного ведення технологічних 
процесів;

• розробка способів і засобів запобігання аваріям і проти-
аварійного захисту промислових об’єктів;

• розробка комп’ютерних тренажерів для навчання та під-
готовки виробничого персоналу до колективних 
узгоджених дій з ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

Кількість підприємств, що впроваджували інновації

2017

2019

7,2 %
12,2 %

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, 
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ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря» 
(http://www.zaryachem.com/ua)  
Сучасне хімічне підприємство, що динамічно розвивається. 
В Україні не існує виробничих потужностей, здатних 
створити подібний асортимент продукції у межах одного 
виробництва. Підприємство здійснює науково-дослідні, 
конструкторські роботи, головне завдання яких полягає у 
вдосконаленні виробничих процесів і технологій зі створення 
вибухових речовин для розробки вугільних родовищ

ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ» (http://www.mikroterm.lg.ua/news.html)  
Сучасний науково-виробничий комплекс, що складається з 
групи маркетингу, відділів розробки приладів, конструкторських 
та технологічних підрозділів, виробництва з випуску приладів.
Основним напрямком діяльності підприємства є розробка та 
виробництво приладів контролю і регулювання технологічних 
процесів, а також засобів автоматизації в різних галузях на-
родного господарства: для вимірювання температури, тиску, 
рівня, широкої номенклатури пневмоелектричних та електроп-
невматичних пристроїв, бар’єрів іскробезпеки, цифрових ін-
дикаторів, реєстраторів та інших пристроїв.

ТОВ НДПІ «Водоочисні технології»
Підприємство є одним з найбільших постачальників реагентів 
для водопідготовки в Україні. Виробнича база інституту дозво-
ляє синтезувати різні хімічні продукти, виробляти реагенти для 
обробки води, випускати різне обладнання для водопідготовки. 
Підприємство має 50 патентів.

ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» (https://microkhim.com.ua/)   
Українське фармацевтичне підприємство повного циклу: від 
синтезу активних фармацевтичних інгредієнтів до розробки та 
виготовлення лікарських засобів. Підприємство випускає 29 
найменувань готових лікарських засобів у вигляді спреїв, 
таблеток, ін’єкцій та 10 найменувань фармацевтичних 
субстанцій для виробництва готових лікарських засобів. 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

У промисловому комплексі 
Луганської області інноваційною 
діяльністю займається невелика 
кількість підприємств:
ПрАТ «СНВО «Імпульс» (impuls@imp.lg.ua) 
Провідна в Україні компанія, яка пропонує широкий спектр 
систем управління для різних галузей промисловості та є 
розробником програмно-технічних комплексів систем 
контролю та управління для атомної та теплової енергетики, 
нафтогазового комплексу, хімії, залізничного транспорту, 
аерофлоту, космосу, металургії, машинобудування, 
оборонної галузі, морфлоту.
Компанія пропонує продукцію з трьох категорій: продукція для 
АЕС; продукція для залізниць; продукція загальнопромисло-
вого призначення.
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Технологічні можливості та технічне оснащення  
ТОВ «НВО «СЗХНО» (https://www.severhimmash.com/) 
Випускають наукомістке обладнання будь-якої складності. 
Споживачі продукції: «Криворіжсталь», «Запоріжсталь», 
«МЕТІНВЕСТ» та інші підприємства. Завод оснащений облад-
нанням для електрошлакового, автоматичного зварювання під 
флюсом, зварювання в середовищі захисних газів; верстатами 
для обробки металів різанням; пресовим обладнанням; 
обладнанням для вальцювання та згинання листового, сортового 
прокату і труб; обладнанням для неруйнівного контролю зварних 
швів. Це суттєво розширює можливості підприємства, підвищує 
культуру та якість виробництва. 

ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» 
(http://belmaclozavod.pat.ua/) 

Одним з основних спеціалізованих підприємств з переробки 
молока та виробництво сиру.
Продукція підприємства  користується попитом як на регіо-
нальному, так і на національному рівнях. На підприємстві 
регулярно розширюється асортимент молочної продукції 
(вже більше 50 найменувань), запроваджуються нові технології 
виробництва продукції.

ТОВ «АГК Україна» (www.ag-k.eu)  

Підприємство, яке займається розробкою та реалізацією 
проєктів, пов’язаних з організацією процесу переробки 
полімерних матеріалів, а також із застосуванням виготовленої 
в результаті цього продукції.

Найважливішими складовими організації процесу роботи 
над проєктом для компанії є:

• проведення досліджень з метою можливої модернізації
вже наявного виробництва;

• визначення найбільш ефективних та інноваційних рішень,
необхідних для реалізації проєкту;

• підбір оптимальних матеріалів з метою підвищення енер-
гоефективності та енергоресурсозбереження в процесі
випуску готового виробу, що відповідає всім необхідним
вимогам споживача.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
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ТОВ «Сватівська олія» (маслоекстракційний завод) 
(http://www.agrex.com.ua/) 

Великий виробничий комплекс з переробки насіння 
соняшнику методом пресування й екстракції, виробнича 
структура якого відповідає технологічним вимогам 
приймання, очищення, переробки та зберігання насіння 
соняшнику і представлена основним, допоміжним і 
обслуговуючим виробництвами, ділянками зберігання 
сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів.
Кількість упроваджених видів інноваційної продукції у 2018 
році: 2 одиниці.
Типи партнерів з інноваційної співпраці: наукові установи 
(Україна).

ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» 
(http://www.pvrz.org.ua/ua) 

Високотехнологічне підприємство з виробництва та ремонту 
вантажного рухомого складу залізничного шляху.

Продукція підприємства експлуатується в десятках країн світу. 
Замовники підприємства — державні та приватні 
транспортні компанії, а також промислові підприємства в 
Україні, країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Існуючі потужності заводу дозволяють на місяць проводити до 
500 нових піввагонів моделі 12-9745 і проводити ремонт 150 
напіввагонів з продовженням терміну служби.

Інноваційна активність промислових підприємств 
за 2019 рік, тис. грн.

Рік Загальна 
сума 
витрат

Зокрема за напрямами

до-
слід-
ження і 
роз-
робки

у тому числі прид-
бання 
інших 
зов-
нішніх 
знань

прид-
бання 
машин, 
облад-
нання 
та про-
грам-
ного 
забез-
печен-
ня

інші 
ви-
тра-
ти

вну-
трішні 
НДР

зов-
нішні 
НДР

2019 26 739,1 к к к – 14
386,0

Загальний обсяг інноваційних витрат у  промисловості 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції 

Кількість упроваджених нових технологічних процесів 

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції 

2017

2017

2019

2019

Загальна сума витрат, 

20 219,9 тис. грн 
26 739,1 тис. грн

Питома вага реалізованої інноваційної 
продукції в обсязі промислової, %

0,1 %
3,0 %

Рік Кількість впровад-
жених нових тех-
нологічних про-
цесів, одиниць

Зокрема 
маловідходних, 
ресурсо-
зберігаючих

2017 4 3

2019 29 к

Рік Кількість наймену-
вань впроваджених 
інноваційних видів 
продукції, одиниць

Зокрема нових 
видів машин, 
устаткування, 
приладів, апаратів

2017 11 3

2019 34 к

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
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Загальна сума витрат, 

Підготовка наукових і науково-педагогічних 
працівників, кількість аспірантів, докторантів 

Фінансування промисловими підприємствами 
інноваційних заходів 

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок

Кількість наукових установ 
та закладів вищої освіти, 
які мають аспірантуру, од.

Кількість аспірантів, осіб

2017 2018 2017 2018

5 4 243 224

Кількість осіб, зарахованих 
до аспірантури

Кількість осіб,
які закінчили аспірантуру

60 66 72 54

Кількість наукових установ 
та закладів вищої освіти, які 
мають докторантуру, од.

Кількість докторантів, осіб

3 3 25 18

Кількість осіб, зарахова-
них до докторантури 

Кількість осіб, які закін-
чили докторантуру 

7 11 11 16

 Рік  Витрати на виконання на-
укових досліджень і роз-
робок, усього, тис. грн

Зокрема на виконання

фундаментальних на-
укових досліджень

прикладних науко-
вих досліджень

науково-технічних (експери-
ментальних) розробок

тис. грн у % до загального 
обсягу витрат на 
виконання науко-
вих досліджень 
і розробок

тис. грн у % до загального 
обсягу витрат на 
виконання науко-
вих досліджень 
і розробок

тис. грн у % до загального 
обсягу витрат на 
виконання наукових 
досліджень і розробок

2017 29 332,4 5 559,60 19,00 8 840,30 30,10 14 932,50 50,90

2018 37 020,6 3 061,70 8,30 17 787,00 48,00 16 171,90 43,70

2019 39 288,4 3 417,20 8,70 27 785,90 70,70 8 085,30 20,60

Рік Загаль-
на сума 
витрат

Зокрема за рахунок коштів
власних вітчизня-

них інве-
сторів

іно-
земних 
інве-
сторів

інші 
дже-
рела

2017 20 219,9 19 943,5 – – 276,4

2019 26 739,1 к – – к

Інформація щодо кількості інноваційних лабора-
торій розміщена у спеціальному виданні «Наукова 
та інноваційна діяльність у Луганській області за 
2018 рік» за посиланням  https://cutt.ly/si2y01U.

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ
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ОСВІТА

Провідні вищі навчальні закла-
ди ІІІ-ІV рівня акредитації:

Луганський національний 
університет ім. Т. Г. Шевченка
Заснований у 1921 році. Академічна пропо-
зиція охоплює близько 150 спеціальностей і 
професій. Напрями підготовки: культура та 
мистецтво; історія; міжнародні відносини 
та соціально-політичні науки; педагогіка та 
психологія; українська філологія та 
соціальні комунікації; економіка та бізнес; 
природничі науки; торгівля, обслуговуючі 
технології та туризм; фізика, математика та 
інформаційні технології; фізичне виховання 
та спорт; іноземні мови.
Кількість студентів: ~ 6,8 тис. осіб
http://luguniv.edu.ua/

Східноукраїнський 
національний університет 
ім. В. Даля
Заснований у 1920 році. Наразі у структурі 
університету діє сім інститутів (інститут 
економіки і управління, навчально-науковий 
інститут праці та соціальних технологій, 
інститут юриспруденції та міжнародно-
го права, інститут філософії і психології, 
інститут комп’ютерних систем і інфор-
маційних технологій, інститут транспорту 
і логістики, інститут хімічних технологій) та 
сім факультетів (зокрема міжнародний). 
Кількість студентів: ~ 6,9  тис. осіб
https://snu.edu.ua/

Луганський державний 
медичний університет
Заснований у 1956 році. У складі університе-
ту 3 факультети:  медичний, фармацевтич-
ний та післядипломної освіти, які об’єднують          
29 кафедр. 
Кількість студентів: ~ 1,1 тис. осіб
http://www.lsmu.edu.ua/

Луганський державний 
університет внутрішніх 
справ імені Е. О. Дідоренка
Створений у 1993 році. Здійснює підготовку 
бакалаврів і магістрів для системи юстиції, 
судових та правоохоронних органів усіх 
регіонів України за ІV освітньо-
кваліфікаційним рівнем. Складовими 
структури університету є навчально-науковий 
інститут права, факультет підготовки фахівців 
для підрозділів кримінальної міліції, факультет 
підготовки фахівців для підрозділів слідства, 
факультет підготовки фахівців для підрозділів 
міліції громадської безпеки, інститут заочного 
та дистанційного навчання.
Кількість студентів: ~ 1,2 тис. осіб
https://lduvs.edu.ua/
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Луганський національний 
аграрний університет

Заснований в 1921 році. Багатопрофільний 
навчальний заклад вищого – IV – рівня акре-
дитації з підготовки фахівців аграрної галузі: 
агрономів, економістів, інженерів-механіків, 
інженерів із виробництва та переробки про-
дукції тваринництва, будівельників, ветеринар-
них лікарів, інженерів-технологів зі зберігання, 
консервування та переробки м’яса і м’ясо-
продуктів, інженерів-технологів зі зберігання, 
консервування та переробки молока і моло-
копродуктів.
Кількість студентів: ~ 1,8 тис. осіб
https://lnau.in.ua/

ОСВІТА

Кількість 
закладів

Кількість студентів, тис. осіб
2017/181 2018/191 2019/201

професійної 
(професій-
но-технічної) 
освіти 

22 5,6 4,9 4,7

коледжі, 
технікуми, 
училища

8 2,3 2,5 2,3

університе-
ти, академії, 
інститути

4 16,8 18,4 17,8

2017/181 2018/191 2019/201

дошкільнята 15,8 14,9 14,5

школярі 53,2 54,5 55,2

позашкільної освіти 15,7 15,7 15,8

1. Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області

2017/181 2018/191 2019/201

професійної (професій-
но-технічної) освіти 

2,5 2,3 1,9

коледжі, техніку-
ми, училища

0,7 0,7 0,8

університети, ака-
демії, інститути

4,6 4,3 4,6

Кількість осіб, випущених із закладів освіти, тис. осіб

Заклади освіти: 

Суб’єкти освітнього процесу, тис осіб:

Структура закладів освіти, кількість:

276 Загальної середньої освіти

250 Дошкільної освіти

24 Позашкільної освіти
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Структура зайнятого населення1

675,7 тис. осіб
Населення на підконтрольній 
території

278,7 тис. осіб
Внутрішньо переміщені особи

1 460,3 тис. осіб
Населення на непідконтрольній 
українській владі території

Структура населення за територією мешкання

Розміщення населення за типом місцевості,

Стать

Сільське населення

Чоловіки

Міське населення

Жінки

13  % 

45,8 % 

Постійне населення — 2147,2 тис. осіб 

87 %

54,2 %

53,2

48,3

58,32017

2018

2019

2017 2018 2019

економічно активне на-
селення (15-70 років)

350,4 351,4 352,0

особи працездатного віку 330,7 333,4 336,0

зайняте населення 292,1 298,2 303,7

2017 2018 2019

86,3 87,7 87,6

Структура населення за віковими групами:

278,8 тис. осіб — до 17 років 

1274,8 тис. осіб — 16-59 років 

1868,4 тис. осіб — 18 років і старше 

623,8 тис. осіб — 60 років і старше

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Безробітне населення у 
віці 15-70 років 
(за методологією МОП), 
тис. осіб1

2017 2018 2019 

93,7 тис. осіб
114,9 тис. осіб 102,1 тис. осіб

Кількість осіб, які   отримали профорієнтаційні послуги 
від Державної служби зайнятості України1

Рівень укомплектованості вакансій1, %
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Рівень зайнятості у % до населення відповідної вікової групи1

Доходи населення 

17

13

182017

2018

2019

20171 20181 20191

Доходи населення усьо-
го, млрд грн, зокрема

2 621,4 3 219,5 3 815,5

- Луганська область 35,5 39,3 48,3

Наявний дохід у розрахунку 
на одну особу, тис. грн

16,4 21,2 24,5

Реальний наявний дохід, 
у % до відповідного періо-
ду попереднього року

103,4 114,8 106,1

2017 2018 2019
населення 15-70 років 54,7 56,9 58,8

населення працездатного віку 62,7 66,2 69,5

2017 2018 2019
у віці 15-70 років 16,6 15,1 13,7

працездатного віку 17,6 16,0 14,4

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до 
робочої сили відповідної вікової групи1

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Навантаження на одне віль-
не робоче місце (станом на 
31.12 кожного року), осіб1

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
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Помісячний індекс заробітної плати (до від-
повідного місяця попереднього року)1, % 

Помісячний індекс номінальної заробітної плати, 
(до відповідного місяця попереднього року)1, % 
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20171 20181 20191

Усього 5 862  7 365  8 731

Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство

5 312  6 643  8 917

Промисловість 5 755  7 271  9 431

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів

6 686  8 508 10 472

Переробна промисловість 5 551  7 187  8 925

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря

5 680  6 672 10 278

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами

4 158  5 411  7 367

Будівництво 4 375  6 442  6 357

Оптова та роздрібна торгів-
ля; ремонт автотранспорт-
них засобів і мотоциклів

3 956  5 046  6 441

Транспорт, складське го-
сподарство, поштова та 
кур'єрська діяльність

4 405  6 645  7 785

Тимчасове розміщування й 
організація харчування

3 504  3 697  4 752

Інформація та телекомунікації 5 202  6 142  7 695

Фінансова та стра-
хова діяльність

9 617  11 437 13 051

Операції з нерухомим майном 4 587  4 880  6 075

Професійна, наукова 
та технічна діяльність

6 712  6 175  9 401

Структура середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності, грн.

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.
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Помісячний індекс номінальної заробітної плати, 
(до відповідного місяця попереднього року), %

2019

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Діяльність у сфері ад-
міністративного та допоміж-
ного обслуговування

3 517  4 605  5 841

Державне управління й 
оборона; обов'язкове со-
ціальне страхування

9 068  12 050 12 328

Освіта 5 707  6 879  7 749

Охорона здоров'я та надан-
ня соціальної допомоги

5 573  6 260  6 857

Мистецтво, спорт, ро-
зваги та відпочинок

4 980  5 805  6 785

Надання інших видів послуг 5 959  4 141  6 153
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СПОРТ

23 стадіони

1 134 площинних спортивних споруд, 
з              з яких

365 спортивних зал

8 плавальних басейнів,

310 інших споруд, з них

117 з тренажерним обладнанням

Для занять фізичною культурою та спортом в області 
функціонує 

Найвідоміші заклади для відпочинку та 
занять спортом 
На сьогодні найвідомішим закладом для занять фізичною 
культурою та спортом є комунальна установа «Луганський 
обласний фізкультурний центр «Олімп» (далі — КУ ЛОФЦ 
«Олімп»), розташований в м. Кремінна.

Ключові проблемні питання розвитку 
спорту в області
Сфера фізичної культури та спорту відіграє важливу 
роль у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я 
громадян, підвищенні їх працездатності та збільшенні 
тривалості активного життя, формуванні позитивного 
іміджу регіону. У зв’язку із ситуацією, що склалася в 
Луганській області, основні спортивні об’єкти обласного 
значення на цей час не доступні для використання 
(легкоатлетичний манеж, стадіон, басейн на 50 м тощо), 
які залишилися на непідконтрольній території, що 
спричинило від’їзд спортсменів та тренерів до інших 
областей та навіть країн. 

Наразі ключовими  проблемними питаннями розвитку 
спорту залишається створення доступної сучасної 
спортивної інфраструктури в регіоні, реконструкція та 
модернізація наявних спортивних споруд, а також 
підвищення  рівня забезпечення спортсменів та тренерів 
сучасним спортивним обладнанням та інвентарем.

Вирішення зазначених питань надасть можливість збе-
регти та розвинути спортивний потенціал Луганщини та 
підвищить інвестиційну привабливість області.

Метою діяльності КУ ЛОФЦ «Олімп» є підготовка спортсменів 
в Луганській області з олімпійських, параолімпійських та не-
олімпійських видів спорту всіх рівнів від груп початкової підго-
товки до груп вищої спортивної майстерності; забезпечення 
розвитку спорту; сприяння організації роботи з підготовки 
спортивних резервів, залучення більш широкого кола дітей, 
підлітків і молоді до занять фізичною культурою та спортом, 
зміцнення їх здоров’я.    
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Структура закладів культури
Надання культурних послуг населенню здійснюється  687 за-
кладами культури та мистецтва (з них 8 обласних):

327 державних публічних бібліотек;

302  клубні установи, в яких діють 1126 колективів художньої 
самодіяльності, 126 з них мають звання «народний» та «зразко-
вий». В аматорських колективах займаються ~ 12320 осіб;

29 шкіл естетичного виховання (контингент учнів станом на по-
чаток поточного навчального року (разом з учнями випускних 
класів) становить 6 346 учнів, що охоплює 11,5% від загаль-
ної кількості учнів загальноосвітніх шкіл Луганської області); 

13 музеїв та 3 філії (зберігаються понад 110 тис. музейних 
предметів (із них майже 80 тис. належать до державної ча-
стини Музейного фонду України);

• 4 демонстратори фільмів;

• 3 парки, 2 театри,1 філармонія,

• 2 обласні методичні центри,

• 1 заклад фахової передвищої освіти (КУ «Сєвєродонець-
кий коледж культури і мистецтв імені Сергія Про-коф’єва»).  

У період з 2014 до 2016  на підконтрольну українській владі 
територію було переміщено 6 обласних закладів культури:
• Луганський обласний центр народної творчості,
• комунальну установу «Луганський обласний Центр на-

вчально-методичної роботи, культурних ініціатив і кіноми-
стецтва»,

• Луганський обласний академічний український музич-но-
драматичний театр,

• Луганський обласний краєзнавчий музей,
• Луганську обласну філармонію,
• Луганську обласну універсальну наукову бібліотеку. 

На території Луганської області, підконтрольній українській 
владі, розташовано 2767 об’єктів культурної спадщини: 

2253 

405  

106

1 

2 

археології 
(2 — національного значення);

історії та монументального мис-
тецтва (1 — національного значення);

архітектури місцевого значення     
(4 - національного значення);

парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва;

ландшафтні.

Із них 175 — занесено до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України.
Релігійна мережа на підконтрольній українській владі Луган-
щині станом на 01.01.2020 репрезентована 45 віросповідними 
напрямками, які налічують 302 релігійні організації.
До складу релігійних організацій на підконтрольній українській 
владі території області входить 294 громади, 2 обласних 
об’єд-нання та управління, 2 духовні місії та 4 монастирі. 
Окрім цього, діють 115 недільних шкіл. Справами церкви на 
підконтрольній українській владі території області опікується 
410 священнослужителів.
Сфера міжнаціональних відносин в області представлена

9 національно-культурними об’єднаннями.
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Роком створення театру став 1941, коли в серпні у  Харкові 
було створено Український драматичний театр для обслугову-
вання військових частин і шпиталів у роки Другої світової війни. 
Після завершення війни театр облаштувався у Луганську. 
У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході 
України в грудні 2014 року Луганський обласний академічний 
український музично-драматичний театр було переміщено з 
тимчасово окупованого Луганська до підконтрольного 
українській владі Сєвєродонецька. 

КУЛЬТУРА

Найбільш відомі заклади культури
Луганський обласний академічний україн-
ський музично-драматичний театр 
адреса: бульвар Дружби Народів, 21, 
Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400;   
http://ukrlugteatr.com/

За період з 2015 до 2019 театром було створено 32 повно-
форматні вистави, які були продемонстровані глядачам не 
тільки Луганської області, а й інших міст України. За цей час 
театр взяв участь у восьми міжнародних та п’яти всеукраїн-
ських фестивалях театрального мистецтва та став їх лауреатом. 
У серпні 2018 року на базі театру було реалізовано великий 
Міжнародний проєкт «Музику чути крізь стіни», у межах якого 
було поставлено оперу В. А. Моцарта «Дон Жуан». До 
підготовки було залучено представників 6 країн — України, 
Німеччини, Білорусі, Польщі, Латвії, Вірменії.

Вже два роки поспіль з успіхом проходить Всеукраїнський 
фестиваль театрального мистецтва «СвітОгляд», започат-
кований на базі театру у вересні 2018 року за підтримки 
Українського культурного фонду та облдержадміністрації. У 
фестивалі щорічно беруть участь не менше 12 професійних 
театральних колективів з Києва, Львова, Маріуполя, 
Миколаєва, Сєвєродонецька, Сум, Херсона, Чернігова, а 
кількість глядачів, які відвідують фестивальні вистави, становить 
близько 5 тисяч осіб.
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Луганська обласна філармонія
адреса: вул. Шевченка, 3, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область, 93400
http://www.philharmonic.lg.ua/
index.php?lang=uk

Багато років свій неймовірний талант глядачеві дарували яс-
краві представники філармонії: народний артист СРСР 
Юрій Богатиков, народні артисти України Джульєтта 
Якубович, Галина Мурзай, Володимир Калашников, 
Володимир Савченко, Віра Андріяненко, Володимир 
Самарцев, заслужені артисти України Петро Шаповалов і 
Лев Ставицький. У 80-ті роки починає активно розвиватися 
естрадний напрямок. 

Починаючи з 90-тих років симфонічний оркестр успішно 
га-стролює в Іспанії, Австрії, Швеції, Бельгії, Франції, 
Німеччині, Данії, Японії, Китаї та Норвегії.

З 2002 року оркестр очолює австрійський диригент і 
компози-тор Курт Шмід. З жовтня 2004 року розпочинається 
ряд яскравих різноманітних концертних програм в рамках 
Міжнародного фестивалю мистецтв «Соляна симфонія». З 
великим успіхом проходить перший концерт у соляній шахті 
м. Соледар Донецької області на глибині 288 метрів.

У 2016 році, вперше після переміщення у місто Сєвєродонецьк, 
оркестр виїжджає на гастролі до Австрії. Під керівництвом Курта 
Шміда та за участю широко відомих в Австрії та за її межами 
солістів (українська оперна співачка Зоряна Кушплер, соліст 
Національної опери України Микола Губчук, австрійський 
скрипаль Яромир Бабський) артисти виконують програму 
української музики у Відні.  В 2017 році оркестр вже двічі відвідує 
Австрію та дарує австрійському слухачу європейські та українські 
твори у межах святкування 25-річчя дипломатичних відносин між 
Україною та Республікою Австрія. 

На сьогодні Академічним симфонічним оркестром Луганської 
обласної філармонії записано 14 компакт-дисків і 3 DVD.
Сворено нові колективи філармонії, а саме: 
Ансамбль пісні і танцю «Радани» — яскравий, молодий та пер-
спективний колектив, який з 2015 року наполегливо працює над 
вивченням, відтворенням та розвитком українських традицій, україн-
ської пісенної та хореографічної спадщини. Репертуар ансамблю  
вражає різноманітністю і на сьогодні налічує  понад 100 творів. 

Гурт «БеZМеЖ» — наймолодший колектив філармонії, засно-
ваний у жовтні 2017 року. До колективу увійшли молоді, про-
фесійні артисти (вокальна та інструментальна групи), які вже у 
перший рік творчої роботи почали активно виступати на сценічних 
майданчиках міста й області. У репертуарі нового колективу — 
динамічна, різнопланова, легка і доступна розумінню широких 
мас музика. Артисти пропонують слухачеві твори відомих 
українських виконавців і гуртів, а також свої власні авторські твори, 
джазову та українську сучасну музику. 

Історія Луганської обласної філармонії почалася у 1943 році. 
У 1945 році було створено симфонічний оркестр.
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У 1966 р. у м. Сєвєродонецьку Луганської обл. на базі першої 
дитячої музичної школи було засновано Сєвєродонецьке музичне 
училище (наказ Міністерства культури УРСР від 24.05.1966 р. № 109 
та Постанова Ради Міністрів УРСР від 17.06.1966 р. № 766) — нині 
обласний комунальний заклад «Сєвєродонецький коледж 
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва». Коледж готує 
фахівців галузі знань — 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 
— 025 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями (денна форма 
навчання): фортепіано, оркестрові струнні інструменти, орке-
строві духові й ударні інструменти, оркестрові народні інстру-
менти, хорове диригування, академічний спів, естрадний спів, 
інструментальне мистецтво естради, теорія музики
За роки існування коледжу підготовлено 2766 фахівців. 

КУЛЬТУРА

Комунальна установа «Сєвєродонецький 
коледж культури і мистецтв імені Сергія 
Прокоф’єва»
адреса: пр. Хіміків, 10, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська обл., Україна, 93408
http://www.sevmuz.lg.ua/ 

Ключові проблемні питання розвитку 
спорту в області
• зношеність  соціокультурної  інфраструктури,  низька 

енергоефективність закладів культури, необхідність 
технологічного оснащення й естетичного оновлення 
основних фондів закладів культури, особливо у сіль-
ській місцевості;

• відсутність базових облаштованих будівель під розмі-
щення обласних закладів культури: Луганської об-
ласної універсальної наукової бібліотеки та Лугансь-
кої обласної філармонії;

• низький рівень поповнення бібліотечних фондів та ін-
форматизації бібліотек області;

• недостатнє кадрове забезпечення установ культури та 
мистецтв області висококваліфікованими фахівцями. 
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осяяних сонцем безмежних степів

безкрайніх рікде попід крейдяних схилів живуть 
великі степові гризуни - байбаки

де розквітають справжні «лісові 
красені» - воронці

Луганщина - це край,
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ТУРИЗМ

відомий найстарішими на 
Україні кінними заводами

де зберігаються культурні традиції етнічних груп 
населення Луганщини — лемків, нащадків українців 

невід’ємної духовної частини 
спадщини України

Мережа готельних закладів
• 11  колективних засобів розміщування
• 296 номерів на 952 місця

1085,2 тис. грн

119,0 тис. грн 

143,9 тис. грн

2017

2018

2019

Доходи від туристичного збору, 
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ТУРИСТИЧНІ МІСЦЯ ЛУГАНЩИНИ

Деркульський кінний завод 

Пам’ятник архітектури XVIII–XIX ст., заснований у 1765 році.

Новоайдарський районний краєзнавчий музей

Унікальна своєю автентичністю та приналежністю 
колекція «Народний костюм Новоайдарщини кін. ХІХ 
– поч. ХХ ст.», яка збиралася впродовж 20 років.

Бурштиновий храм 

У храмі розміщено більше 50 ікон, що написані 
бурштиновим пилом і прикрашені камінням.  Його 
унікальність в тому, що всі розписи виконані вручну 
натуральними природними фарбами, сусальним 
золотом, бурштином. На оздоблення храму витраче-
но близько 500 кг бурштину.
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Природно-заповідний фонд Кремінщини

Кремінщину величають зеленими легенями Донбасу. 
Найяскравішою пам’яткою Кремінського району є 
ліс, він унікальний не тільки в природному відно-
шенні, але й в археологічному плані. На території 
державного підприємства «Кремінське лісомис-
ливське господарство» розташовано 9 територій 
природно-заповідного фонду. 

Луганський обласний Козачий кінний театр

Колектив театру продовжує традиції відважних, 
сильних духом першопрохідців, які заснували 
степовий край. Спектаклі про боротьбу з монголо-
татарами, джигітівка, битви з бойовою зброєю, 
історичні костюми — все це створює особливу 
емоційну атмосферу, доводить спортивну і 
театральну майстерність. 

ТУРИЗМ



Департамент економічного розвитку та 
зовнішньоекономічної діяльності  
Луганської обласної державної адміністрації

просп. Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 
Луганська область 93406 
тел. +38 (06452) 4-22-50
economy@loga.gov.ua
www.loga.gov.ua




