
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 



Інвестиційний паспорт стане дієвим інструментом спри-
яння збільшення надходжень обсягів іноземного фінансо-
вого ресурсу для забезпечення потреб розвитку регіону, 
пожвавлення міжнародної, міжрегіональної та зовнішньо-
економічної діяльності регіону, налагодження ділових кон-
тактів з потенційними інвесторами та діловими партнера-
ми.

Інформація та матеріали, що розміщені в інвестиційному 
паспорті Луганської області є вільними для копіювання, пе-
ревидання та розповсюдження по всій території України, 
якщо вони здійснюються безоплатно для кінцевого спожи-
вача та якщо при такому копіюванні, перевиданні та по-
ширенні є обов’язкове посилання на авторів та суб’єктів 
майнового 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, Посольства 
США в Україні за ініціативи Луганської обласної державної 
адміністрації. Погляди висловлені в цій публікації належать 
автору(-ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією 
Європейського Союзу, Посольства США в Україні або 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

Метою створення документу є ознайомлення вітчизняної та 
міжнародної спільноти, інвесторів з економічним та соці-
альним 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 по-
слуг населенню
• Відновити та розбудувати систему надання спеціалізова-

ної та високоспеціалізованої медичної допомоги з ураху-
ванням принципів недискримінації та гендерної рівності

• Покращити доступ до якісних послуг на території, при-
леглій 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 коопе-
рації
• Сприяти підвищенню продуктивності та 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 у відповідність до 
потреб регіональної економіки з урахуванням принципів 
недискримінації та гендерної рівності

• Підвищити інвестиційну привабливість та сприяти 
міжнародній промоції регіону

1 2
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2027 РОКУ

Програма економічного і соціального розвитку 
Луганської області на 2021-2023 роки 
http://surl.li/acxet
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Стратегічна ціль Стратегічна ціль

Ефективне управління, 
орієнтоване на людину

Безпека, національна ідентич-
ність та цілісний інформацій-
ний простір

Безпечна територія
• Створити безпечні умови для проживання та пересування 

територією області з урахуванням ґендерно-орієнтованого 
підходу 

Формування системи цінностей на засадах загальноукраїнсь-
кої єдності та соціальної згуртованості
• Активізувати інформаційні кампанії та сприяти протидії 

антиукраїнській пропаганді
• Сприяти формуванню активного громадянського су-

спільства з урахуванням гендерно-орієнтованого підходу 
Інформаційний простір регіону
• Забезпечити покриття телерадіоканалами території 

області
• Сприяння розбудові «Єдиного цифрового простору» в 

регіоні

Ефективне управління, комунікації та партнерства
• Удосконалити управління регіональним розвитком з ураху-

ванням принципів недискримінації та гендерної рівності
• Сприяти розвитку демократичних інструментів в системі 

управління з урахуванням принципів недискримінації та 
гендерної рівності

• Сприяти формуванню ефективної системи міжрегіонально-
го партнерства

Сприяння розвитку інфраструктури надання послуг
• Відновити та розбудувати інфраструктуру інституцій обласно-

го підпорядкування з урахуванням принципів недискримінації 
та гендерної рівності

• Сприяти розвитку інфраструктури та надання послуг в гро-
мадах на засадах співфінансування з урахуванням прин-
ципів недискримінації та гендерної рівності

Безпечне, енерго-, ресурсозберігаюче та енерго-ефективне 
середовище
• Створити систему поводження з твердими побутовими 

відходами
• Сприяти раціональному використанню водних ресурсів та 

зменшенню забруднення природного середовища скида-
ми стічних вод 

• Створити системи спостережень за забрудненням навко-
лишнього природного середовища відповідно до вимог 
Директив ЄС

• Сприяти енергоефективності та розвитку альтернативної 
енергетики

• Сприяти охороні та розширенню мережі територій та об’єк-
тів природно-заповідного фонду місцевого значення

• Сприяти відновленню території, яка постраждала від пожеж 
2020 року та посиленню заходів з протипожежної безпеки у 
лісних масивах
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Посилання на сайт:
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/strategiya_ta_
rozporyadzhennya_vid_26.03.2020_no_246_0.pdf

Підсумки виконання заходів Програми економіч-
ного і соціального розвитку Луганської області: 
http://surl.li/acxev

Реєстр діючих регіональних (цільових) програм: 
http://surl.li/acxfa 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ

(Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський)*

Територія, підконтрольна 
українській владі

18,3 тис. км2 8,4 тис. км2

652,7 тис. осіб 
ВПО - 282,2 тис. осіб

1397,5 тис. осіб

4 райони 4 райони

11 міських тери-
торіальних громад

-

-

83 селища міського типу

25 міст
11 міст обл. значення

12 міст
3 міста обласного значення
(Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне) 

9 міських територіальних громад

12 селищних територіальних гро-
мад

5 сільських територіальних громад

26 селищ міського типу

504 села 276 сіл

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

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ

25 міст
11 міст обл. значення

276 сіл

Тимчасово окупована  
територія України

Підконтрольна українській владі кількість населених 
пунктів, що входять 
до складу громади

Біловодська 33

Білокуракинська 38

Лозно-Олександрівська 25

Красноріченська 11

Кремінська 11

Марківська 34

Міловська 29

Новоайдарська 32

Щастинська 11

Білолуцька 18

Новопсковська 21

Гірська 11

Попаснянська 14

Сватівська 24

Коломийчиська 21

Нижньодуванська 17

Широківська 14

Нижньотеплівська 12

Станично-Луганська 14

Старобільська 25

Чмирівська 22

Шульгинська 12

Троїцька 46

Лисичанська 17

Рубіжанська 14

Сєвєродонецька 20

Назва територіальної громади

Перелік територіальних громад 
Луганської областіі

Графічна частина 
(карта Луганської області)
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Тимчасово окупована територія кількість населених 
пунктів, що входять до 
складу громади

Лутугинська 39

Зимогір’ївська 22

Алчевська 35

Антрацитівська 26

Довжанська 54

Кадіївська 34

Луганська 30

Ровеньківська 26

Молодогвардійська 29

Сорокинська 44

Хрустальненська 44

Посилання на геопортал адміністративно-тери-
торіального устрою України: 
https://cutt.ly/Ei9BYRe

Посилання на інтерактивну мапу децентраліза-
ції Луганської області, яка відображає відомості 
адміністративно-територіальний устрій, міс-
цезнаходження державних та комунальних за-
кладів, які надають послуги населенню, а також 
містить інші інформаційно-аналітичні матеріали. 
Інтерактивна мапа розміщена за посиланням:    
https://cutt.ly/GmBA7I0

Посилання на сайт децентралізації в Україні: 
http://surl.li/acxhe

Моніторинг процесу децентралізації влади та 
реформування місцевого самоврядування ста-
ном на 10.02.2021: 
http://surl.li/acxhb   

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФІЧНІ ДАНІ

Клімат: помірно континентальний з помітно вираже-
ними посушливо-суховійними явищами
Кількість опадів: атмосферні опади випадають в 
основному у вигляді дощу та розділяються у часі дуже 
нерівномірно. За рік у середньому випадає 418-476 
мм опадів.
Середня температура повітря: +7-8 ºС. 
Середньорічна температура повітря складає +7-8 
ºС. 
Середня температура найтеплішого місяця (липень) 
– +21-22 ºС, а найхолоднішого (січень) – -7 ºС. Макси-
мальна температура влітку сягає +38-40 ºС, 
а мінімальна в окремі зими –-35-40 ºС.

Висота над рівнем моря: від 216 до 50 м.

Рельєф: хвиляста рівнина.

Відстань  Максимальна відстань з півночі на південь 
складає 275 км, із заходу на схід – 170 км. Територія 
області займає площу 26,7 тис. км2 (4,4 % території 
держави). 

ресурсний потенціал

близькість до інших промислових  
центрів дозволить  розвивати  
промисловість, сферу послуг  
та агропромисловий комплекс.

Переваги

1

2

Маріуполь
282 км

Одеса
853 км

Львів
1 289 км

Київ
750 км

Сєвєродонецьк

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
УСТРІЙ ОБЛАСТІ
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Вугілля Германій  Горючі корисні 
копалини 

В межах Луганської області запаси вугілля 
(марок Д, ДГ, Г, Ж) та супутніх германію та 

газу – метану у вугіллі зосереджені в надрах 
Лисичанського, Мар’ївського та Старобільського 
(найбільш перспективний) геолого-промислових 

районах. Запаси германію оцінені в коксівному вугіллі по 
двох родовищах і енергетичному вугіллі по 25 
вугільних родовищах, в тому числі по 8 діючих 

шахтах   ПАТ «Лисичанськвугілля» та ДП «Перво-
майськвугілля». Станом на 01.01.2021 Державним 
балансом запасів корисних копалин (германій 

у кам’яному вугіллі) Луганської області обліковані 
запаси германію за категоріями у кількості: С

1
 

+С2 –понад 8,0 тис. т, марок вугілля Д, ДГ, Г та Ж.

В межах території Луганської області, що під-
контрольна владі України, запаси газу-метану 

оцінені по 12 вугільних родовищах Лисичанського 
та Мар’івського геолого-промислових районах, 
в тому числі по 6 діючих шахтах АТ «Лисичансь-
квугілля» та ДП «Первомайськвугілля». Станом 
на 01.01.2021 Державним балансом запасів 
корисних копалин (метан вугільних родовищ) 

Луганської області обліковані запаси метану за 
категоріями у кількості: С

1
 + С2 

понад 8 000,0 млн. м3.

Вугілля Лисичанського та Мар’ївського 
геолого-промислових районів експлуатується 

шахтами АТ «Лисичанськвугілля»                                               
та ДП «Первомайськвугілля».

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

вугільних родовищах вугільних родовищ

25 12

родовища
54

12
діючих шахт

Загальна кількість балансових запасів 
вугілля категорій А+В+С

1
+С2  становить                             

4000,0 млн. т.

Ge

Посилання на 
щорічник «Мінераль-
ні ресурси України» 
за 2020 рік
 http://surl.li/abiza 

Схема корисних 
копалин
http://surl.li/abiys  
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Природний газ  Будівельні матеріали Нафта 

На території Луганської області розробляється 17 
об’єктів, геологічне вивчення нафтогазоносних 

надр, в тому числі дослідно-промислова розробка 
родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням 
нафти і газу (промислова розробка родовищ).

КОРИСНІ КОПАЛИНИ 

Розташування родовищ будівельних 
матеріалів обумовлено геологічною будовою 

північної території Луганської області, 
літологічним складом порід. балансові запаси нафти станом 

на 01.01.2020 

газового конденсату 

Родовища будівельного піску та 
цегельно-черепична сировина (глина, 

суглинок, аргіліти, сланці глинисті, пісок) в 
основному зосереджені на лівобережжі                           

р. Сіверський Донець.

Запаси природного газу на 01.01.2020

17

12663 млн. м3 55,00 тис. т

235,00 тис. т. об’єктів

Родовища будівельних матеріалів представлені:
- гіпс та ангідрит (кількість – 1);
- сировина керамзитова (кількість – 1);
- крейда будівельна (кількість -8);
- пісок будівельний (кількість -17);
- сировина для мінеральних фарб (кількість – 1);
- сировина цегельно-черепична (глина, суглинок, 
аргіліти, сланці глинисті, пісок) (кількість – 22).

Посилання на 
інтерактивну мапу 
корисних копалин 
http://surl.li/abiyu 

Посилання на спец-
дозволи Геоінформ 
України на корис-
тування надрами 

http://surl.li/abiyv 

Посилання на дані 
щодо державного 
балансу запасів 
корисних копалин  

http://surl.li/abiyz 
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КОРИСНІ КОПАЛИНИ 
Природно-заповідний фонд

Мінеральні запаси на добу

Водний фонд 

Території та об’єкти ПЗФ На 01.01.2021 *

кількість, од. Площа, га
Загальнодержав-
ного значення

11 13716,2164

Місцевого значення 129 62064,9497

РАЗОМ 140 75781,17

Фактична площа ПЗФ * 74523,9061

% фактичної площі ПЗФ від 
площі адміністративно-те-
риторіальних одиниць

 3,972

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

1410 водних об’єктів
на підконтрольній українській владі те-
риторії області загальною площею 7,3 
тис.га, станом на  01.01.2021 з яких:

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

Річка Сіверський Донець – велика річка, 
протяжність – 233,9 км, де протікають 
5 з 7-ми середніх річок, це лівобереж-
ні притоки – Красна, Айдар, Деркул, 
Повна та верхня частина Луганки, за-
гальною довжиною 514,5 км, та 50 ма-
лих річок загальною довжиною 1150,6 
км. Крім цього протікає 50 струмків 
загальною довжиною 183,3 км.

397 озер та водосховищ, 
загальна площа 4,1 тис. га.

1013 ставків, 
загальна площа  3,2 тис. га.

52 ділянки родовищ 
підземних вод 
експлуатаційні запаси яких складають 
1228,937 тис. м3/добу за категоріями 
А+В+С

1
. 

В Луганській області розвідано і оцінено 

4 родовища мінеральних вод, 
балансові запаси складають 

1,2612 тис. м3/добу.
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Показники Од.
виміру

2018 2019 2020

Індекс промис-
лової продукції

% 83,0 96,0 93,4

Обсяг реалізо-
ваної промисло-
вої продукції

млн 
грн

22846,6 21908,5 18954,2

Питома вага об-
ласті в показни-
ках по Україні

% 0,9 0,9 0,8

Місце за обсягом 
реалізації промис-
лової продукції

місце 25 25 25

Загальна кіль-
кість працівників у 
промисловості

осіб 33941 32149 28438

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівника

грн 7271 9431 11270

Кількість промис-
лових підприємств, 
всього у тому числі,

оди-
ниць

471 571 473

великих * * 2

середніх * * 70

малих 391 500 401

ПРОМИСЛОВІСТЬ

* Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання ви-
мог Закону України «Про державну статистику»

Виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів

Переробна промисловість

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

Структура реалізації  
промислової продукції  
у 2020 році

  4,7 %

  3,2 %
59,9 %

  0,5 %

16,2 %

-

*

24,0 %

 3,2 %

1,2 %

 9,2 %

29,2 %

2,4 %

З неї:

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

3234,4
3388,0

4549,5 

2018 2019 2020

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. В даний час 
продукція українського виробника знаходить 
застосування в хімічній, фармацевтичній, 
гірничодобувній, металургійній і агрохімічній 
галузях. НВП «Зоря» є членом FEEM – Федерації 
Європейських виробників вибухових речовин.
http://www.zaryachem.com/ua

ВКФ ТОВ «ТАНА»
виробник композиційних полімер-
них матеріалів, полімерних компа-
ундів та термоеластопластів.  
https://tana.ua/

Реалізація продукції, млн грн
4661,5

3420,3

3079,1 

2018 2019 2020

ПрАТ «Рубіжанський   
картонно-тарний  
комбінат»
є одним із 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 лакофарбових 
матерівлів будівельного та індустріального при-
значення; комплекс аддитивів для переробки ПВХ; 
смоли для просочення паперу під ламінування ДСП; 
ненасичені поліефірні смоли і багато іншогоhttps
https://himpost.com/.
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МЕТАЛУРГІЯ

ПАТ «Алчевський металур-
гійний комбінат»
Основне підприємство галузі яке 
відноситься до підгалузі «Металургійне 
виробництво», знаходиться на території 
непідконтрольної українській владі.

ТОВ «НВП «Мікротерм»
розробник та виробник приладів контролю і 
регулювання технологічних процесів, а також 
засобів автоматизації в різних галузях народ-
ного господарства: для вимірювання темпе-
ратури, тиску, рівня; широкої номенклатури 
пневмоелектричних та 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

3479,6

169,2

235,4 

2935,8

1746,1

2018 2018 2019 20192020 2020

ТДВ «Попаснянський 

вагоноремонтний завод»
високотехнологічне підприємство з виробни-
цтва та ремонту вантажного рухомого скла-
ду залізничного шляху. На заводі розроблено 
та впроваджено інтегровану систему ме-
неджменту якості, що відповідає вимогам 
ISO 9001:2008. 
http://www.pvrz.org.ua/ua/.

ПрАТ «СНВО «Імпульс»
розробник програмно-технічних комплексів 
систем контролю та управління для атомної 
та теплової енергетики, нафтогазового ком-
плексу, хімії, залізничного транспорту, аеро-
флоту, космосу, металургії, машинобуду-
вання.                                                             
http://www.imp.lg.ua/index.php/ru/.

МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИРОБНИ-
ЦТВО ОДЯГУ, ШКІРИ, ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ 
ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ І 
ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ, ІНШОЇ 

НЕМЕТАЛЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Реалізація продукції галузі, млн грн

2018 2019 2020

108,4 дані не оприлюднюються з метою 
забезпечення виконання вимог 
Закону України «Про державну ста-
тистику» щодо конфіденційності 
статистичної інформації 

ТОВ «Виробничо-тор-
гівельна фірма «Шарм» 
- виробництво різноманітного верхнього 
одягу з давальницької сировини від інозем-
ного замовника.

ТОВ «Науково-виробниче 
об’єднання «Склоплас-
тик»
виробництво скловолокна, пултрузійний 
склопластиків, штукатурної склосітки. 
https://www.ssp-frp.com/.

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

ТОВ «Старобільська 
швейна фабрика» 
- виробництво різноманітного верхнього 
одягу з давальницької сировини від інозем-
ного замовника.

ТОВ «Рубіжанська пан-
чішна мануфактура»
 - виробник високоякісних панчішно-шкар-
петкових виробів. Випускає понад чотири-
ста їх найменувань літнього, демісезонного 
і зимової асортименту. 
http://misyurenko.com.ua. 

Реалізація продукції галузі, млн грн

485,1

524,9

605,1

2018 2019 2020

ПРОМИСЛОВІСТЬ
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ЕНЕРГЕТИКА

За 2020 рік генеруючими потужностями області виро-
блено 1730,7 млн кВт/год електроенергії, що складає 
1,16 % в загальному виробництві електроенергії в 
Україні.

Альтернативні джерела енергії: 
на території області знаходяться 86 сонячних електро-
станцій загальною потужністю 2015 кВт год, які розташо-
вані в приватних домоволодіннях.

Основні оператори ринку електроенергії:

ГЕНЕРУЮЧІ ПІДПРИЄМСТВА: відокремлений підрозділ 
«Луганська теплова електрична станція» ТОВ «ДТЕК 
Східенерго», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»;

ПІДПРИЄМСТВА З ТРАНСПОРТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬ-
НИМИ МЕРЕЖАМИ: національна енергетична компа-
нія «Укренерго»; оператори системи розподілу: ДП 
«Регіональні електричні мережи» Луганська філія, 
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»;  

ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА: постачальник 
універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА СХІД»; поста-
чальник «останньої надії» державне підприємство 
зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренер-
го» та 246 постачальників, які отримали доступ до 
електричних мереж території провадження госпо-
дарської діяльності з розподілу електричної енергії      
ТОВ «ЛЕО».
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ЕКОЛОГІЯ 

Структура земельного фонду 
регіону*

Структура природно-
заповідного фонду

Категорії територій 
та об’єктів ПЗФ

Станом на 01.01.2021 *

кількість, од. площа, га
Природні заповідники 1 4815,5164

Національні 
природні парки

1 7269

Регіональні ландшафтні 
парки

1 14011

Заказники 
загальнодержавного 
значення

5 1416,46

Заказники місцевого 
значення

57 41199,2031

Пам’ятки природи 
загальнодержавного 
значення

3 165,24

Пам’ятки природи 
місцевого значення

50 4221,6178

Заповідні урочища 19 2600,1288

Ботанічні сади 
загальнодержавного 
значення

─ ─

Ботанічні сади 
місцевого значення

─ ─

Дендрологічні парки 
загальнодержавного 
значення

─ ─

Дендрологічні парки 
місцевого значення

─ ─

Зоологічні парки 
загальнодержавного 
значення

─ ─

Зоологічні парки 
місцевого значення

─ ─

Основні види земель та угідь

Станом на 01.01.2021 

усього, га % до 
загальної 
площі 
території

Загальна територія 1838965,9237 100

   у тому числі:

1. Сільськогоспо-
дарські угіддя

1404061,0228 76,35

    з них

- рілля 980824,6999 53,34

- перелоги 9430,1084 0,51

- багаторічні насадження 14480,9238 0,79

- сіножаті і пасовища 399325,2907 21,71

2. Ліси та інші лісовкриті площі 246558,0227 13,41
- із них вкриті лісовою рослин-
ністю

137368,8602 7,47

3. Забудовані землі 64288,4915 3,50
4. Відкриті заболочені землі 14634,9758 0,80
5. Відкриті землі без рослин-
ного покрову або з незначним 
рослинним покровом (піски, 
яри, землі зайняті зсувами, 
щебнем, галькою, голими ске-
лями)

64091,4655 3,49

6. Інші землі 30132,0790 1,64
Усього земель (суша) 1823766,0573 99,17
Території, що покриті поверх-
невими водами

15199,8664 0,83

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

Флора області, кількість видів

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

ЕКОЛОГІЯ

На території Луганської області зростає 1682 види автотрофних 
рослин, які належать до 104 родин, що складає 36% від 
загальної кількості судинних рослин що зростають на Україні. 
138 видів потребують повної або часткової охорони. 
Вищі спорові рослини представлені 9 родинами, 11 родами, 
19 видами, голонасінні   2 видами, що належать до 2 родин. 
У складі покритонасінних – більше 1400 видів, представлених 
93 родинами. Серед них 97 % - це представники дводольних, 
а решта – однодольні. Основними є родини Asteraceae, 
Brassicaceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae. 
Основну питому масу складають трав’янисті рослини – 1508, 
дерев – 81, чагарників – 93 види. З них: 452 види лікарських 
рослин, 395 видів бур’янів, 532 – кормових види, 483 – харчових 
видів, близько 360 адвентивних видів, 211- декоративних, 354 – 
медоноси, 139 – олійні. 
До рослин Луганської області, які підлягають особливій охороні 
та занесені до Червоної книги України, належать 6 видів 
водоростей, 10 видів лишайників, 255 видів судинних рослин. 
Не занесених до Червоної книги України, що підлягають 
особливій охороні на території Луганської області належить 
177 видів рослин, із них: 5 видів водоростей, 5   лишайників, 167   
судинних рослин.

Видова чисельність тваринного світу Луганщини доволі 
різноманітна. Зареєстровано 432 види хребетних тварин, які 
об’єднують у 88 родин і 6 класів. Фауна ссавців нараховує 
близько 79 видів.
На території області нараховується 139 видів тварин, які 
перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної 
книги України. 
Види тварин в Луганській області, що охороняються, 

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
загальнодержавного 
значення

1 50

Парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва 
місцевого значення

2 33

РАЗОМ 139 75781,17

Фактична площа ПЗФ *  74523,9

% фактичної площі ПЗФ 
від площі адміністративно-
територіальних одиниць

 3,972

Види тваринного світу

Загальна кількість видів тварин, занесених 
до Червоної книги України

Загальна кількість видів тваринного світу на 
території області, що охороняються 

Кількість видів тварин, занесених до додатків 
до Конвенції про міжнародну торгівлю вида-
ми дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникненя (CITES) 

Кількість видів тварин, занесених до додатків 
до Конвенції про охорону дикої флори і 
фауни та природних середовищ існування 
в Європі (Бернська конвенція)

Кількість видів тварин, занесених до додатків 
до Конвенції про збереження мігруючих ви-
дів диких тварин (Боннська конвенція, CMS)

Кількість видів тварин, що охороняють-
ся відповідно до Угоди про збереження 
афро-євразійських мігруючих водно-болот-
них птахів (AEWA)

Кількість видів тварин, що охороняються від-
повідно до Угоди про збереження популяцій 
європейських кажанів (EUROBATS)

139 од.

380 од.

42 од.

307 од.

132 од.

70 од.

14 од.
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ЕКОЛОГІЯ 

Потребують особливої охорони на території Луганської області 
66 видів хребетних тварин, які не входять до переліку видів 
хребетних тварин, що охороняються в Україні згідно з Червоною 
книгою України, а саме: клас: променепері - 11 видів, 
земноводні - 5, плазуни - 3, птахи - 39, ссавці - 8.

За інформацією Головного управління статистики 
у Луганській області обсяг викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря у 2018-2020 роках від 
стаціонарних джерел забруднення складає, тис. т.

46,7

37,4

35,5

2018 2019 2020

Структура викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря у 
2018-2020 роках від стаціонарних 
джерел забруднення тис. т1

Обсяги 
викидів у 
2018 році

Обсяги 
викидів у 
2019 році

Обсяги 
викидів у 
2020 році

Усього, т 46657,2 37348,5 35534,4

у тому числі    

метали та їх сполуки 15,0 13,7 8,1

з них    

свинець 1,4 1,4 0,8

мідь 0,8 0,7 0,3

нікель 0,9 0,8 0,3

хром 1,2 1,1 0,4

цинк 2,8 2,4 0,9

арсен 1,1 0,9 0,4

метан 2392,2 1998,3 4800,5

неметанові леткі ор-
ганічні сполуки 

635,8 624,4 572,5

оксид вуглецю 11726,8 11168,9 11245,1

діоксид та інші сполу-
ки сірки

16599,8 10357,6 9109,5

з них    

діоксид сірки 16134,6 9893,3 8865,5

сполуки азоту 7171,5 5331,0 5506,4

з них    

діоксид азоту 6922,1 5034,8 4921,0

оксид азоту 47,7 31,9 22,4

аміак 198,4 260,9 560,0

речовини у вигляді 
твердих суспендова-
них частинок 

8108,1 7847,0 4287,2

стійкі органічні забруд-
нювачі

2,0 1,9 0,2

з них    

поліароматичні вугле-
водні (ПАВ)

1,4 1,3 –

інші 6,0 5,7 4,9

1  Без урахування частини тимчасово окупованої тери-
торії у Луганській області.

Загальна кількість утворених та утилізованих відходів І-ІV класу 
небезпеки Згідно попередніх даних Головного управління ста-
тистики у Луганській області впродовж 2020 року в обл Загальна 
кількість утворених та утилізованих відходів І-ІV класу небезпеки 
Згідно попередніх даних Головного управління статистики у Лу-
ганській області впродовж 2020 року в області було утворено 
259120,3 т , утилізовано – 39564,4 т, спалено – 22831,5 т, видале-
но у спеціально відведені місця та об’єкти – 212893,8 т відходів 
І-ІV класів небезпеки. асті було утворено 259120,3 т , утилізова-
но – 39564,4 т, спалено – 22831,5 т, видалено у спеціально відве-
дені місця та об’єкти – 212893,8 т відходів І-ІV класів небезпеки.
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Головні заходи, які направлені на реалі-
зацію природоохоронних заходів

Утворення та накопичення побутових 
відходів, тонн

У 2020 році за рахунок коштів місцевих бюджетів, затвердже-
них на охорону навколишнього природного середовища, 
були профінансовані заходи на загальну суму – 139 074,632 
тис. грн.

Виконання природоохоронних заходів здійснювалося за 
наступними напрямами:
- охорона та використання водних ресурсів;
- охорона атмосферного повітря;
- охорона і раціональне використання природних ре-
сурсів;
- раціональне використання і зберігання відходів вироб-
ництва і побутових відходів;
- наука, інформація, освіта, оцінка впливу на довкілля, 
стратегічна екологічна оцінка.

За даними Звіту про поводження з твердими побутови-
ми відходами у 2020 році в області утворилося (зібрано) 
160679,94 т твердих побутових відходів, з яких на полігонах 
та звалищах області захоронено 160635,92 т. Загальний 
обсяг захоронення твердих побутових відходів на поліго-
нах та звалищах (за весь період спостережень) складає 
4148272,46 т.

Посилання на  екологічний паспорт Луганської 
області за 2020 рік
http://surl.li/abjmh 

ЕКОЛОГІЯ

36,438 млн.м3,
Скиди в поверхневі водні об’єкти, у тому 
числі по категоріях якості:
Забруднених – 33,797 млн.м3 (92,8 %);

Нормативно чистих без очистки – 1,101 млн.м3 (3,0 %);
Нормативно очищених на очисних спорудах всьо-
го–  1,541 млн.м3 (4,2 %).

Наявність автоматизованої системи моніторингу стану атмос-
ферного повітря та системи управління екологічної інформа-
ції
Моніторинг атмосферного повітря здійснюється Луганським 
обласним центром з гідрометеорології, на базі якого функ-
ціонують 4 стаціонарні пости, що здійснюють спостереження 
за станом атмосферного повітря у містах Сєвєродонецьку, 
Лисичанську та Рубіжному та Державною установою «Луган-
ський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міні-
стерства охорони здоров’я України», на базі якого функціо-
нують 4 стаціонарні пости, що здійснюють спостереження за 
станом атмосферного повітря у містах Сєвєродонецьку, Ли-
сичанську, Рубіжному, а також 8 маршрутних постів, що кон-
тролюють міста Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Старобільськ, 
Новодружеськ та смт Вовчоярівка Сєвєродонецького району.
На виконання пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 
14.08.2019 № 827 «Деякі питання здійснення державного моніто-
рингу в галузі охорони атмосферного повітря» та відповідно 
до розпорядження голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
27.11.2019 № 951 (зі змінами) Департамент комунальної влас-
ності, земельних, майнових відносин, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації визначено органом, що вико-
нуватиме функції управління якістю атмосферного повітря. 
Розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
28.02.2020 № 168 створено комісію з питань здійснення держав-
ного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та 
управління якістю атмосферного повітря, затверджено її склад 
та Положення про неї.
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АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Кількість агропромислових 
формувань – 1116:

45,6 
тис.од 

Особистих селянських 
господарств

98
од. 

Приватних підприємств

821 
од.

Фермерських  
господарств

176 
од.

Господарських  
товариств

19 
од.

Державних 
підприємств

11 
од.

Виробничих   
кооперативів

На підконтрольній українській владі території 
області знаходиться 

1824,7 тис. га, у т.ч. 
земель сільськогосподарського призначення

1424,7 тис.га

з яких 97,6  % 
сільськогосподарські угіддя (1390,5 тис. га), 

у т. ч. рілля 971,8  тис. га.

Найменування культур 2020

Посівні площі   усього 857,7

Зернові та зернобобові культури: 401,7

Технічні культури   усього 417,1

Коренеплоди та бульбоплоди, культури овочеві 
відкритого ґрунту та баштанні продовольчі

17,7

Кормові культури 20,8

Структура посівних площ у 2020 році, тис. га

Культура Виробни-
цтво у 2020 
році основ-
них видів 
культур.
тис. тонн;

Врожай-
ність у 2020 
по області 
основних 
видів культур
ц/га,

Врожай-
ність у 2020 
по Україні 
основ-
них видів 
культур
ц/га

Пшениця 1034,5 37,8 38,0

Кукурудза 
на зерно 

185,1 29,2 56,2

Жито 7,9 29,0 33,2 

Ячмінь 120,9 27,4 32,2

Овес 5,8 16,2 25,6

Сорго 8,9 39,5 22,4

Соняшник 678,3 16,8 20,2

Всього 1375,9 34,5 42,5

20 елеваторів
загальна потужність яких згідно проведеного моніторингу скла-
дає 877,9 тис. тонн, з них – 17 діючих потужністю 795,8 тис. тонн. 

5 фруктосховищ 
ємністю 1,8 тис. тонн. 

1,0 тис. тонн
з холодильним обладнанням для зберігання сільськогосподарсь-
кої продукції 
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Середні ціни реалізації сільськогосподар-
ськими підприємствами у 2020 році на 
основні види продукції (грн/тонн).

4601,3 Культури зернові та 
зернобобові 

9947,4 Насіння культур олійних 

8283,4 Культури плодові та ягідні 

8133,4 Молоко

31319,0 Сільськогосподарські 
тварини (у живій вазі) 

2018* 2019* 2020*

Техніка 
усього, од.

744 645 730

у. т. ч.

трактори 122 95 22

комбайни 34 41 -

Кількість закупленої сільськогосподарської техніки:

Вироблено: молоко, яйця, м’ясо у живій вазі

Кількість поголів’я: велика рогата 
худоба, свині, вівці, птиця

Питома вага області у виробництві 
в Україні (основні показники)

Реалізація на 
забій, тис. тонн

Вироблено 
молока, 
тис. тонн

Виробни-
цтво яєць, 
млн шт.

2018 11,3 127 72,2

2019 14,3 113,5 72,9

2020 14,2 110,6 70,2

Продукція сільгоспвиробництва, 
% від виробленої в Україні: 

2,1

– рослинництво 2,5

– тваринництво 0,9

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

– Зернові і зернобобові  усього 2,1

у тому числі:

- пшениця 4,2

- кукурудза 0,6

- ячмінь 1,6

– Соняшник 5,2

Питома вага виробництва продукції тваринництва, %:

– м’ясо 0,6

– молоко  1,2

– яйця 0,4

Рік ВРХ, 
тис. 
голів

у т. ч. 
корів, 
тис. 
голів

Свиней, 
тис. 
голів

Овець та 
кіз, тис. 
голів

Птиця, 
тис. 
голів

2018 р. 52,4 24,5 46,7 24,3 948,1

2019 р. 45 20,8 45,5 22,7 931,4

2020 р. 38,4 18,8 46 22,2 849,3

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

* - Інформація за 2018 та 2019 роки є оперативною, за 2020 
рік – відповідно до державної програми «Фінансова підтримка 
сільгосптоваровиробників».
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Показник 2018 р. 2019 р. Темп
2019 р.

2020 р. Темп
2020 р.

2018 р.
%

2019 р.
%

Перевезено 
вантажів 
залізничним 
транспортом,  
млн. тонн

3,15 3,01 95,56 5,40 179,40

Вантажо-
оборот 
залізничного 
транспорту, 
млн. ткм 

378,07 305,70 80,86 472,90 154,69

Перевезено 
пасажирів 
залізничним 
транспортом, 
млн пас.

1,62 1,63 100,62 0,67 41,10

Пасажи-
рообіг на 
залізничному 
транспорті, 
млн. пас. км

78,25 74,90 95,72 31,98 42,70

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА  
І 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», у тому числі:

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

544,7 км
розгорнута довжина залізничних колій
експлуатаційна – 519,5 км, у тому числі експлуатаційна 
довжина електрифікованих колій ділянки Сіверськ – 
Новозолотарівка – 8,7 км. 
Дальнє (міжобласне) залізничне сполучен-
ня регіону забезпечується у напрямках:

• Лисичанськ – Хмельницький;
• Лисичанськ – Одеса (курсуван-

ня поїзда розпочато з 06.06.2021);

Приміські залізничні пасажирські перевезення:

9 пар потягів сполученням:

• Сватове – Попасна; 
• Попасна – Рубіжне; 
• Попасна – Куп’янськ;
• Попасна – Переїздна; 
• Кіндрашівська-Нова – Лантратівка (Старобільська ділянка).

Планом заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії ро-
звитку Луганської області на 2021-2027 роки, затвердженого 
розпорядженням голови обласної державної адміністра-
ції – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
01.04.2020 № 262 (зі змінами), передбачено реалізацію проєк-
тів з відновлення критичної інфраструктури:

Будівництво залізничної лінії, яка з’єднає ділянку Лан-
тратівка – Кіндрашевська-Нова із залізничною мере-
жею України (орієнтовна вартість 10,01 млрд грн).

Електрифікація залізничної гілки Попасна – Куп’янськ 
(орієнтовна вартість 7,505 млрд грн).

• Попасна – Київ;
• Лисичанськ – Дніпро;
• Лисичанськ – Ужгород.
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Показник 2018  
р.

2019 
р.

Темп
2019 р.

2020 
р.

Темп
2020 р.

2018 р.
%

2019 р.
%

Перевезено 
вантажів на 
автомобільно-
му транспорті, 
млн. тонн

1,30 1,40 107,69 1,23 87,86

Вантажообо-
рот автомобіль-
ного транспор-
ту, млн.ткм

384,00 548,20 142,76 400,10 72,98

Перевезено 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом, 
млн пас.*

6,40 5,50 85,94 9,72 176,73

Пасажирообіг 
автомобільного 
транспорту, 
млн .пас. км*

183,20 166,00 90,61 86,00 51,81

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
І ЗВ’ЯЗОК

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

Мережа автобусних маршрутів загального 
користування:
     174 приміських;
     132 міжміських (внутрішньообласних) 

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

      207 автобусами

Перевезення пасажирів на приміських 
внутрішньорайонних автобусних маршрутах 
загального користування забезпечується:
       9  маршрутами;

       2  пасажирськими перевізниками; 

       3  транспортними засобами.

Міські автобусні маршрути представлені:
      38   маршрутами;

13  пасажирськими перевізниками;  

      183  транспортними засобами..

Мережа автобусних станцій представлена:

      15   автостанціями, з яких функціонує 11;

• маршрутами:

• регулярні приміські та міжміські (внутріш-
ньообласні);

• до обласних центрів України (Дніпропе-
тровська, Запоріжжя, Харкова);

• міжнародні до Варшави, Зеленої Гури та 
Щеціна (Польща).

маршрутів. 

*З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних 
фізичними особами-підприємцями
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По Луганській дирекції АТ «Укрпошта» діє 271 від-
ділення поштового зв’язку, з них:

262 

стаціонарних (41 – міських, 30 у селищах міського типу, 
191  – сільських), 

5 пересувних,    

3 точки присутності,

МІСЬКИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ТРАНСПОРТ

ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

Міський електротранспорт 
функціонує у двох містах 
області: Лисичанську та 
Сєвєродонецьку, інвентарний 
парк якого налічує 48 од. 
73,3 км 
загальна протяжність тролейбусних ліній  

Комунальне підприємство Лисичансь-
кої міської ради «Електроавтотранс»:

18,9 км;
протяжність тролейбусних ліній,  
на балансі – 10 одиниць тролейбусів;
1 маршрут (4 тролейбуси).

Комунальне підприємство «Сєвєродо-
нецьке тролейбусне управління»:

54,4 км;

3G – у 214 населених пунктах з загальною численні-
стю населення 594, 81 тис. осіб;

4G – у 235 населених пунктах з загальною численні-
стю населення 612,60 тис. осіб.

1 дільниця кур’єрської доставки,

1 центр обробки пошти (м. Рубіжне). 

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА  
І ЗВ’ЯЗОК

У Луганській області надають телекомунікаційні послуги з під-
ключення кінцевого обладнання споживача до телекомуніка-
ційних мереж фіксованого зв’язку загального користування 
(універсальний доступ), послуги фіксованого телефонного 
зв’язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв’язок), 
а також технічного обслуговування і експлуатації телекомуні-
каційних мереж 239 суб’єктів господарювання, у тому числі: 
91 – зареєстрований на території Луганської області (станом 
на 22.06.2021 – 341 суб’єкт господарювання, у тому числі 126 – 
зареєстрованих на території Луганської області).

За результатами проведеного на підконтрольній 
українській владі території моніторингу, мобільний 
зв’язок наявний у 304 з 551 населених пунктів.

Розгортання телекомунікаційної мережі третього та четвер-
того покоління (далі – 3G, 4G) на території Луганської області 
є одним з пріоритетних напрямків розвитку ПрАТ «Vodafone 
УКРАЇНА», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл». За підсумками 
проведеного аналізу діяльності вказаних підприємств зв’язку, 
покриття мобільним Інтернетом на території Луганської облас-
ті забезпечується у стандартах:

З метою покращення якості мобільного зв’язку та доступу до 
Інтернету, розширення зони покриття, у тому числі у сільській 
місцевості, проводиться модернізація базових станцій до стан-
дартів 4G.
Технічна можливість замовити послугу з доступу до Інтернету зі 
швидкістю 100 Мбіт/с або вище хоча б у 1 провайдера в межах 
сільського населеного пункту наявна у 108 населених пунктах 
з 529.
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МЕРЕЖА ДОРІГ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розподіл доріг за категоріями:
0 км – категорії;
8,4 км – категорії;
150,2 км – ІІІ категорії;
1 804,5 км  – IV категорії;
457,6 км – V категорії
18,3 км – ґрунтові
На дорогах місцевого значення розташовано 225 мостів.

2019

2018

2020

109 417,46 тис.грн.
529 843,18 тис.грн.
664 543,18  тис.грн.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
І ЗВ’ЯЗОК

доріг загального користування 
місцевого значення;

обласних доріг;

2439,0 
км

1116,4     
км 

1322,6 
км  

районних доріг.

Обсяг витрат на утримання та ремонт 
автодоріг місцевого значення, тис. грн.

На 2021 рік передбачено фінансування у сумі 
638 034,8 тис. грн

№ Найменування об'єкту км Підрядна 
організація

2020 рік

Поточний середній ремонт автомобільних доріг за-
гального користування місцевого значення

1 О131309 Нижня Дуванка – 
Лозно-Олександрівка – КПП 
«Петрівка», 0+000 – 7+000 

7,0 ТОВ «ДАНКО»

2 О131309 Нижня Дуван-
ка – Лозно-Олексан-
дрівка – КПП «Петрівка», 
24+800 – 29+800 

5,0 ТОВ «ДАНКО»

3 О130904 Новоохтир-
ка – Трьохізбенка, 
10+000 – 17+000

7,0 ТОВ «ДАНКО»

4 С131624 (КПП «Крас-
на Талівка» – Луганськ) 
– Станиця Лугансь-
ка, 0+000 – 2+700

2,7 ТОВ «ДАНКО»

5 О130305 (Троїцьке – Біло-
куракине – Старобільськ) 
– Білолуцьк, 0+000 – 9+500

9,5 ТОВ «ЄВРОДОР»

6 О131003 Ганнусів-
ка – Новорозсош, 
21+000 – 27+800

6,8 КП «Кремінський 
агрошляхбуд»

7 О130508 Нова Астра-
хань – Боровеньки, 
0+000 – 10+200

10,2 КП «Кремінський 
агрошляхбуд»
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8 О131201 (КПП «Танюш-
івка» – Старобільськ 
– Бахмут) – Комишува-
ха – Попасна – Мирон-
ГРЕС, 9+000 – 15+000

6,0 ТОВ «Перша 
Українська До-
рожньо-Будівель-
на компанія»

9 О130701 Красне Поле 
– Марківка з під’їз-
дом до школи № 2, 
12+300 – 17+300

5,0 ТОВ «Євро-Буд 
Компані»

10 О130801 Микільське – Мо-
розівка – Мусіївка – Бара-
никівка, 8+000 – 13+000

5,0 ТОВ «Євро-Буд 
Компані»

Капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності

11 вул. Південня, м. 
Старобільськ

1,8 ТОВ «Перша 
Українська До-
рожньо-Будівель-
на компанія»

12 вулиці Медична, Ігнатьєва, 
Молодіжна, Центральна 
та під’їзна дорога до м. 
Золотого-3 у м. Золотому 

5,2 ТОВ «Перша 
Українська До-
рожньо-Будівель-
на компанія»

2021 рік (планові)

Поточний середній ремонт автомобільних доріг за-
гального користування місцевого значення

1 О130305 (Троїцьке – Біло-
куракине – Старобіль-
ськ) – Білолуцьк на ділянці 
км 9+500 – км 15+500

6,0 КП «Кремінський 
Агрошляхбуд»

2 О131304 Сватове – Но-
вомикільське  – Крас-
норіченське на ділянці 
км 3+000  – км 8+700

5,7 ТОВ «ЄВРОДОР»

3 О130801 Микільське – 
Морозівка – Мусіївка 
– Бараниківка на ділянці 
км 13+000 – км 20+000

7,0 ТОВ «Юрай ЛТД»

4 О131003 Ганнусівка – 
Новорозсош на ділянці 
км 14+000 – км 21+000

7,0 КП «Кремінський 
Агрошляхбуд»

5 С131226 Врубівка – Гір-
ське на ділянці км 
0+000 – км 8+200

8,2 ТОВ «Слав-
дорстрой»

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА  
І ЗВ’ЯЗОК

6 О130905 Новоайдар 
– Євсуг на ділянці км 
7+100 – км 14+100

7,0 ТОВ «ДАНКО»

7 С131728 (КПП «Танюш-
івка» – Старобільськ 
– Бахмут) – Запорізьке 
– Чмирівка на ділянці 
км 0+000 – км 5+600

5,6 ТОВ «Євро-Буд 
Компані»

8 О131306 (КПП «Демино-О-
лександрівка» – Сватове 
– Лисичанськ – Луганськ) 
– Ковалівка – Макіївка 
– Лиман на ділянці км 
22+600 – км 32+800

10,2 ТОВ «Перша 
Українська До-
рожньо-Будівель-
на компанія»

Капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності

9 міст через р. Сіверський 
Донець по вул. Первомай-
ська в м. Лисичанськ

 ТОВ «РОСТ-
ДОРСТРОЙ»

10 вулиці Соборна, Пер-
вомайська, Українська, 
Центральна, Черни-
шевського та Комаро-
ва у м. Гірському

6,5 ТОВ «ДАНКО»

11 вулиця Заводська 
м. Старобільськ

0,8 КП «Кремінський 
Агрошляхбуд»

12 проспект Перемо-
ги в смт Троїцьке

0,7 ТОВ «ДАНКО»
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МЕРЕЖА ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО 
ЗНАЧЕННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

За типом покриття:
788 км – асфальтобетон;

403,7 км   чорне шосе.

Розподіл доріг за категоріями:
5,7 км   І категорія
279,4 км   ІІ категорія 
582,6 км   ІІІ категорія
324 км   IV категорія

2019

2018

2020

140 583,2тис. грн
218 477,1 тис. грн
270 272,50 тис. грн

складає  мережа автомобільних доріг 
загального користування державного 
значення

національних доріг;

1191,7 
км

275,4       
км 

236
км 

680,3 
км 

регіональних доріг;

територіальних доріг.

Обсяг витрат на роботи з експлуатаційного 
утримання доріг

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
І ЗВ’ЯЗОК

ПРОЄКТ «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО»
У рамках національного проєкту «Велике будівництво» викону-
ються дорожньо-будівельні роботи на об’єктах транспортної 
інфраструктури Луганської області: 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Т-13-07 Сватове — Новопсков — Мілове (окреми-
ми ділянками) на ділянці км 83 + 100 — км 120 + 
052. Протяжність ділянки складає 36,95 км. Вико-
навець робіт – ТОВ «Ростдорстрой». На даний час 
проводяться роботи із фрезерування покриття.

1

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Р-66 контрольно-пропускний пункт «Демино-О-
лександрівка» — Лисичанськ — Луганськ на 
ділянці км 158 + 850 — км 194 + 500 Протяжність 
ділянки складає 35,65км. Виконавець робіт – ТОВ 
«Ростдорстрой». Роботи по влаштуванню кон-
структивних шарів покриття завершено, тривають 
роботи по влаштуванню технічних засобів безпе-
ки дорожнього руху.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний 
— Макіївка — Донецьк на ділянці км 0+000 - км 
20 + 000. Протяжність ділянки складає 20 км. 
Виконавець робіт – ТОВ «Ростдорстрой». Роботи 
по влаштуванню конструктивних шарів покриття 
завершено, також завершуються роботи по 
влаштуванню технічних засобів безпеки дорож-
нього руху.
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА  
І ЗВ’ЯЗОК

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-26 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на 
ділянці км 167 + 000 — км 175 + 000. Протяжність 
ділянки складає 8 км. Виконавець робіт – ТОВ 
«БК» Євродор». На даний час виконані роботи по 
влаштуванню нижнього шару покриття в обсязі 5 
км.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-26 
Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці 
км 161 + 000 — км 167 + 000. Протяжність ділян-
ки складає 6 км. Виконавець робіт – ТОВ «БК» 
Євродор». На даний час роботи по влаштуванню 
конструктивних шарів дорожнього одягу завер-
шено, тривають роботи по влаштуванню техніч-
них засобів організації дорожнього руху.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-21 Старобільськ — Луганськ — Хрустальний 
— Макіївка — Донецьк на ділянці км 20+000 - км 
39 + 960. Протяжність ділянки складає 19,96 км. 
Виконавець робіт ТОВ «Автомагістраль - південь». 
На даний час роботи по влаштуванню конструк-
тивних шарів дорожнього одягу завершено, три-
вають роботи по влаштуванню технічних засобів 
організації дорожнього руху та влаштування узбіч.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Т-13-02 КПП «Танюшівка» — Старобільськ — Бах-
мут на ділянці, км 141 + 100 — 155 + 100. Протяж-
ність ділянки складає 14 км. Виконавець робіт 
ТОВ «Автомагістраль   південь». Завершено робо-
ти по влаштуванню верхнього шару покриття.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-26 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на 
ділянці км 195 + 000 — км 230 + 000. Протяжність 
ділянки складає 35 км. Виконавець робіт ТОВ 
«Автомагістраль   південь». Виконуються роботи 
по влаштуванню нижнього шару покриття.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-26 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на 
ділянці км 230 + 000 — км 265 + 000. Протяжність 
ділянки складає 35 км. Виконавець робіт ТОВ 
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Виконані 
роботи по влаштуванню верхнього шару покрит-
тя, тривають роботи по влаштуванню технічних 
засобів організації дорожнього руху.

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Н-26 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на 
ділянці км 265 + 000 — км 300 + 885. Протяжність 
ділянки складає 35 км. Виконавець робіт ТОВ 
«ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ». Викону-
ються роботи по влаштуванню верхнього шару 
покриття.
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ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ 
ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Пріоритетні завдання розвитку дорожньої інфраструктури є 
з’єднання між собою адміністративних центрів області якісним 
дорожнім покриттям із застосуванням сучасних технологій та 
вдосконаленням технічних засобів безпеки дорожнього руху. 

Поточний середній ремонт автомобільної дороги 
Р-22 Контрольно-пропускний пункт «Красна 
Талівка» — Луганськ на ділянці км 17+500 — км 
26 + 630. Протяжність ділянки складає 9,1 км. 
Виконавець робіт ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІН-
ТЕРНЕШНЛ». Завершено роботи із фрезерування 
дорожнього покриття.

Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-26 
Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці 
км 188 + 000 — км 195 + 000. Протяжність ділянки 
складає 7 км. Виконавець робіт – ТОВ «БК» Євро-
дор». Проводяться підготовчі роботи.

11
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
І ЗВ’ЯЗОК
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Теплопостачання споживачів здійснюється 77 котельнями з різ-
номанітним складом основного і допоміжного устаткування 
загальною тепловою потужністю 1664,1Гкал/год, з них: 

51 котельня до 3 Гкал/год ; 

20 котелень від 3 до 20 Гкал/год ; 

3 котельні від 20 до 100 Гкал/год; 

3 котельні вище 100 Гкал/год

Кількість газових та вугільних котлів: 77 опалювальних котельних, 
з яких 10 комбіновані та 1 пелетна.

На сьогодні між Луганською обласною державною адмі-
ністрацією та Проєктом енергетичної безпеки, що фінан-
сується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), 
підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співро-
бітництва в рамках міжнародної технічної допомоги.
Цим меморандумом визначено напрям роботи для сприян-
ня та реалізації реформ у сфері централізованого теплопо-
стачання, а саме надання технічної допомоги у розробленні 
Регіональної програми модернізації систем теплопостачання 
Луганської області на 2021-2025 роки.
Загальний обсяг фінансування буде визначено за результата-
ми розробки програми, але орієнтовно на сьогодні він ста-
новить близько 9000,00 млн грн (враховуючи кошти у розмірі 
6618,00 млн грн на реконструкцію ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»).

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Протяжність теплових мереж спеціалізованих 
підприємств складає 249,4 км у двутрубному 
обчислені.

Очікуваний ефект.

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

впровадження енергоефективних та енер-
гозберігаючих технологій;

економія первинних енергетичних ресур-
сів за рахунок здійснення структурних і 
технологічних енергозберігаючих заходів;

зменшення екологічного навантаження на 
довкілля;

надійне теплопостачання населених пунк-
тів;

підвищення технологічного рівня виробни-
цтва теплової енергії
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Проєкт з покращення постачання питної води в Луганській об-
ласті, фінансування якого здійснюватиметься за рахунок кре-
диту відповідно до Рамкового договору між Урядом України та 
Урядом Французької Республіки відповідає Цілям сталого роз-
витку України на період до 2030 року та Основним засадам 
(стратегії) державної екологічної політики України на період до 
2030 року в частині забезпечення доступності та сталого управ-
ління водними ресурсами та санітарією. 
Ціль проєкту полягає у реалізації заходів з будівництва та рекон-
струкції очисних споруд, каналізаційних колекторів, насосних 
станцій, магістральних водогонів, свердловин на комунально-
му підприємстві «Попаснянський районний Водоканал».



 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 33

Очікуваний ефект.

оновлення (будівництво) водозабірних та 
очисних споруд -16 об’єктів;

оновлення інженерних мереж водопоста-
чання та водовідведення близько 
83 370 (м.п.); 

збільшення частки населення, що має 
доступ до питної води понад 1 млн осіб 
(включаючи додаткове водопостачання для 
70 000 осіб частини мешканців м. Лиси-
чанськ та м. Новодружеськ, м. Привілля, 
смт. Шипілове);

економія енерговитрат та енергоресурсів 
- 19,3 млн кВт*год/рік, що еквівалентно 
69,3 млн грн/рік; 

економія від втрат води – 32,6 млн грн/рік;

зменшення ступеню зношеності водопро-
відних мереж до 30 (%), строк експлуатації 
яких перевищує нормативний;

збільшення обсягів постачання питної води 
до 42 781,115 (тис. м3 /рік); 

зменшення експлуатаційних витрат під-
приємства на суму близько 
17 470,310 (тис. грн). 
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КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

близько 70 млн євро
загальний обсяг необхідних інвестицій

3000-3500 млн грн
загальний обсяг необхідних інвестицій для 
реконструкції об’єктів та мереж водопровідно-
каналізаційного господарства

2022,2 км,
 

Протяжність водопровідних мереж
(зношені 1352,3 км – 66,7 %)

834,7 км,
Протяжність каналізаційних мереж
(зношені 472,9 км – 56,7 %)

Структура необхідних заходів:
• підвищення якості води, яка подається споживачам;
• збільшення ефективності використання матеріальних і 

енергетичних ресурсів;
• підвищення надійності роботи системи водопостачання та 

водовідведення;
• будівництво нових, заміна/реконструкція існуючих 

трубопроводів в системах водопостачання/водовідведен-
ня;

• підвищення якості очищених стічних вод.

Пріоритетні напрями розвитку:
Впровадження альтернативних резервних джерел водопоста-
чання, шляхом будівництва заводів з опріснення шахтних вод та 
подачі очищеної води до системи централізованого водопо-
стачання.
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МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

середніх підприємств;
малих підприємств 
(у тому числі 2 742 
мікропідприємств);
фізичних осіб – 
підприємців.

225 
3 180

20 133 

Станом на 01.01.2021:

Частка працюючих на підприємствах малого і середнього біз-
несу від загальної кількості найманих працівників на підприєм-
ствах області складала: у 2018 році – 85,1 %, 2019 році – 84,5 %, 
у 2020 році – 92,7%.
Питома вага малих та середніх підприємств у загальному об-
сязі реалізованої продукції (без урахування фізичних осіб – під-
приємців) у 2020 році склала 84,88 %.
Найбільша кількість малих підприємств (999 одиниць) зосе-
реджена у сільському, лісовому та рибному господарстві, се-
редніх підприємств – у промисловості (70).

Малі підприємства (у тому числі мі-
кропідприємства), одиниць

3 180

Сільське, лісове та рибне господарство 999

Промисловість 401

Будівництво 281

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів

633

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність

145

Тимчасове розміщування й ор-
ганізація харчування

26

Інформація та телекомунікації 93

Фінансова та страхова діяльність 20

Операції з нерухомим майном 223

Професійна, наукова та технічна діяльність 178

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування

88

Освіта 9

Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги

43

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7

Надання інших видів послуг 34

Структура малих підприємств за видами економічної 
діяльності станом на 01.01.2021
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Перелік організацій з підтримки малого та 
середнього бізнесу

1) Громадська організація «Агенція регіонального ро-
звитку східного Донбасу» (https://www.facebook.
com/ARRVostochnogoDonbassa/), керівник – Бичко-
ва Лариса Миколаївна (+38099 233 55 23, +38050 933 
15 39), ел. адреса: arr.eastdonbass@gmail.com, 
вебсторінка: http://arr-eastdonbass.org;

2) Громадська організація «Кремінська бізнес-асо-
ціація» (https://www.facebook.com/krembizass/), керів-
ник – Сімонов Андрій Леонідович (+38050 929 17 05), 
ел. адреса: andresimsim65@gmail.com;

3) Мережа НГО – центри підтримки бізнесу: 
http://network.sbiz.club;

4) Громадська організація «Сєвєродонецька молодіж-
на рада» (https://www.facebook.com/sevmolrada), 
керівник – Дубровін Кирило Володимирович (+38050 
856 71 44), ел. адреса: sevmolrada@gmail.com, 
вебсторінка: http://smr.sd.ua;

5) Луганська регіональна торгово-промислова па-
лата, президент – Кириченко Сергій Олександрович, 
(0645)70 39 60, +38050 474 46 08, електронна адре-
са: tpp-sev@ukr.net, lcci508509@gmail.com, 
вебсторінка: http://lcci.lg.ua/main.php.

МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

Середні підприємства 225

Сільське, лісове та рибне господарство 51

Промисловість 70

Будівництво 6

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

21

Транспорт, складське господарство, по-
штова та кур’єрська діяльність

14

Тимчасове розміщування й організація харчування 1

Інформація та телекомунікації -

Фінансова та страхова діяльність -

Операції з нерухомим майном 5

Професійна, наукова та технічна діяльність 6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування

2

Освіта -

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 48

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1

Надання інших видів послуг -

Структура середніх підприємств за видами еко-
номічної діяльності станом на 01.01.2021

Посилання на програму підтримки малого 
та середнього бізнесу
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/
economy/enterprise/exh_forums/2021 

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/
finansuvannya-biznesu

АБ 
«УКРГАЗБАНК» 

0 800 309 000, 
0 800 309 358

https://www.
ukrgasbank.com/
small_bussiness/

АТ «Райффай-
зен Банк Аваль»

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

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/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, 
0 800 505 729

https://my.ukrsibbank.
com/ua/sme/

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

Фонд розвитку підприємництва, виконавчий директор – Гапон 
Андрій Олександрович. Контактні дані Фонду: (044) 206 59 78, 
електронна адреса: mail@bdf.gov.ua, 
вебсторінка: https://bdf.gov.ua/uk

Підприємці Луганщини брали участь у державній програмі 
«Доступні кредити 5-7-9 %». За період її реалізації, з 01.02.2020, 
понад 120 суб’єктів мікро- та малого підприємництва отрима-
ли кредити за пільговими відсотками на суму 509 млн грн, з 
початку 2021 року – 450 млн грн.

В рамках реалізації програми «FinancEast», що виконуєть-
ся в рамках Угоди «Підтримка Європейського Союзу для 
Сходу України» між урядом України та ЄС та фінансується 
Німецьким державним банком розвитку (KFW), фінансову 
підтримку у вигляді субсидій і компенсацій у 2020 році отри-
мали 69 суб’єктів мікро, малого та середнього підприєм-
ництва Луганської області для реалізації 84 інвестиційних 
проєктів на загальну суму 128,1 млн грн.
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ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Динаміка надання послуг, млрд грн

1,98 
2,26 

2018 2019 2020

Мережа роздрібної торгівлі: 
кількість – 5083 об’єкти,  
задіяно – 12,1  тис. осіб.

Стаціонарні магазини: 
кількість – 4048 об., 
продовольчі – 1893 об., 
непродовольчі – 2155 об., 

Напівстаціонарні об’єкти торгівлі – 854 од., 
з яких:
707 од. – кіоски роздрібної торгівлі; 
102 од.– автозаправні станції; 
45 од. – інші.

Торгівля поза магазинами – 181 од.

Об’єкти ринкового господарства: 
29 ринків (5 продовольчих, 6 непродовольчих, 
18 змішаних) 
та 11 торговельних майданчиків (1 продоволь-
чий, 2 непродовольчих, 8 змішаних) загальною 
кількістю торговельних місць майже 10 тисяч. 

Об’єкти ресторанного господарства:
676 закладів на 37,2 тис. посадкових місць, із 
них: 
394 кафе, закусочних, буфетів; 
213 їдалень; 52 бари; 
10 з постачання готової їжі; 7 ресторанів.
У сфері ресторанного господарства зайнято 
майже 2,3 тисяч осіб.

Підприємства побутового обслуговування:  
802 од., з них:
172 – перукарні; 
138 – з ремонту транспортних засобів;
102 – з перевезення вантажів для населення;
61 – з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - 
та відео –апаратури, електропобутової техніки; 
40 – з надання ритуальних послуг;
44 – з виготовлення та ремонту швейних, трико-
тажних та інших виробів;
37 – з ремонту взуття; 
64 – з будівництва та ремонту житла;
31 – послуги з виконання фоторобіт;
113 – 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.

3,9
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ЦЕНТРИ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

В області на території, що контролюється 
урядом України, станом на 01.07.2021 діє 
19 ЦНАП, із них: 

6 ЦНАП 
військово-цивільних 
адміністрацій міст:

Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гір-
ське, Попасна, Щастя та села 
Нижньотепле;

У процесі проведення реформи децентралізації в Україні, для 
заміщення 12 ЦНАП при райдержадмінстраціях, утворено 12 
ЦНАП органів місцевого самоврядування, що здійснюють свої 
повноваження в населених пунктах – адміністративних центрах 
старих районів.
З метою наближення адміністративних послуг до громадян 
органами місцевого самоврядування створено та працює 71 
віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП, 49 з яких відкри-
то у 2021 році.
Завдяки міжнародній технічній підтримці 9 територіальних гро-
мад області забезпечені мобільними ЦНАП:
Біловодська, Кремінська, Троїцька – мобільними ЦНАП на 2 
робочих місця (у рамках реалізації Програми ООН із віднов-
лення та розбудови миру, що фінансується Європейським 
Союзом);

4 ЦНАП 
міських рад:

8 ЦНАП
селищних рад:

1 ЦНАП

Рубіжанської, Кремінської, Сватів-
ської, Старобільської;

Біловодської, Білокуракинської, 
Красноріченської, Марківської, 
Міловської, Новоайдарської, Но-
вопсковської, Троїцької;

Чмирівської сільської ради

Посилання на інтерактивну мапу 
ЦНАПів Луганської області:
https://cutt.ly/GmBA7I0

Посилання на вебсторінку про 
ЦНАП Луганської області:
http://surl.li/adagh 
http://loga.gov.ua/oda/about/
depart/economy/dsystem/info

Сєвєродонецька, Попаснянська, Гірська, Станично-Луганська 
та Новоайдарська – мобільними ЦНАП на 4 робочих місця (у 
рамках реалізації Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру за підтримки Уряду Канади);
Марківська – мобільним ЦНАП на 2 робочих місця (у рамках 
реалізації Програми «U-LEAD з Європою» за фінансової під-
тримки Європейського Союзу).
Протягом 1 півріччя 2021 року через ЦНАП області суб’єктам 
звернення надано 155 тис. адміністративних послуг, з них в 
електронному вигляді – 8,8 тис. В середньому за місяць у ЦНАП 
надавалося 33,5 тис. адміністративних послуг.
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ЦЕНТРИ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центри надання ад-
міністративних послуг 
(ЦНАП)
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в ЦНАП
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Сєвєродонецький район

Лисичанська міська 1 5  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 122 ✔ ✔ ✔

Рубіжанська міська 1 5  ✔ ✔ ✔ ✔ 105 ✔ ✔

Сєвєродонецька міська 1 6 1 ✔ ✔ ✔ ✔ 198 ✔ ✔ ✔

Гірська міська 1 5 1 53

Кремінська міська 1 2 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 202 ✔

Попаснянська міська 1  1 ✔ ✔ 152 ✔ ✔ ✔

Сватівський район

Сватівська міська 1  ✔ ✔ ✔ 231 ✔

Білокуракинська селищна 1 4 ✔ ✔ 203 ✔ ✔

Красноріченська се-
лищна

1 5  ✔ ✔ ✔ 158 ✔ ✔

Троїцька селищна 1  1 ✔ ✔ 205 ✔ ✔

Старобільський район

Старобільська міська 1  ✔ ✔ ✔ ✔ 118 ✔

Біловодська селищна 1 8 1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 160 ✔ ✔

Марківська селищна 1 10 1 ✔ ✔ ✔ 135 ✔ ✔

Міловська селищна 1 7   128

Новопсковська селищна 1 10  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 214 ✔ ✔

Чмирівська сільська 1 2  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 119 ✔ ✔

Щастинський район

Щастинська міська 1 1  ✔ ✔ 160 ✔

Новоайдарська селищна 1  1 ✔ ✔ ✔ ✔ 109

Нижньотеплівська сіль-
ська 

1 1 55

Всього в області: 19 71 8 15 11 9 5 7 12 14 12 3
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поточні трансферти 

капітальні видатки 

Динаміка надходжень до бюджетів області, млн грн:

Структура загального обсягу доходів, %:

БЮДЖЕТНІ МОЖЛИВОСТІ

18%

23%

заробітна плата з нарахуваннями 
та інші соціальні виплати

соціальне забезпечення 

57%

2%

2018 2019 2020

Обласний  бюджет 2157,6 2272,5 2038,8

Міські бюджети 2968,6 2868,0 2477,0

Районні бюджети 3472,6 3060,2 2024,5

Сільські та селищ-
ні бюджети

353,4 382,8 359,5

Бюджети ТГ 750,1 950,4 1263,3

ВСЬОГО 9702,4 9534,0 8163,1

2018 2019 2020

Частка трансферів 64,4 59,6 48,7

Частка податкових надходжень 30,5 35,8 46,3

Частка неподаткових надходжень 4,9 4,6 5,0

Структура видатків зведеного бюджету області за економічною класифікацією (2020 рік):

Луганська область посіла 25 місце серед областей 
України за показником доходів місцевих бюджетів 
(без трансфертів) на одну особу населення 

Показник по області становив 4,0 тис. грн проти 7,5 
тис. грн середнього по Україні.

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

9258,6 9470,2

2018 2019 2020

8176,9 
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БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Основні напрями державної політики 
у розвитку регіону

Кількість проєктів та заходів, у т. ч. з поліпшення 
інфраструктури, соціальної сфери.

Обсяг фінансування основних бюджетних про-
грам у 2018–2020 роках

реалізація проєктів будівництва, рекон-
струкції, реставрації та капітального ре-
монту об’єктів інфраструктури;

реалізація проєктів в освітній, медичній, 
спортивній, культурній, соціальній та інших 
сферах.

Перелік відремонтованих, реконструйованих 
об’єктів

2018 рік – 197 об’єктів;

2019 рік – 182 об’єкта;

2020 рік – 34 об’єкта.

Кількість придбаного обладнання та транспорту 
для об’єктів соціальної сфери

2018 рік - для 7 об’єктів;

2019 рік - для 30 об’єктів;

2020 рік - для 6 об’єктів.

1

2

Назва бюджетної програми 2018 2019 2020

державний фонд регіональ-
ного розвитку, у т. ч. 
-поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери

78

18

60

54

10
44

23

  1
22

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій, у т. ч.
-поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери

89

9
80

94

17
77

13

11

2

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ: всього, в т. ч.
-поліпшення інфраструктури
- соціальної сфери

30

19
11

34

9
25

–*

Назва бюджетної програми 2018 2019 2020

державний фонд регіо-
нального розвитку

299,9 453,8 226,8

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій

48,4 23,2 69,3

субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на фор-
мування інфраструктури ОТГ

37,6 36,7 –

Посилання на перелік проєктів ДФРР 
https://dfrr.minregion.gov.ua/
https://new.dfrr.minregion.gov.ua/regions/
luganska-oblast

*Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2020 рік» субвенцію скасовано, кошти спря-
мовано на фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
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Реалізація окремих проєктів за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР) у 2020 році.

БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

«Покращення доступу до спортивної інфраструктури 
та популяризації занять спортом серед населення Но-
вопсковської ОТГ, шляхом проведення капітального ре-
монту стадіону «Будівельник», розташованого за адре-
сою: смт Новопсков, вул. Партизанська 7-Б» - спортивна 
інфраструктура.

Реконструкція споруд КУ «Стадіон «Нива» Станично-Лу-
ганського району (баскетбольне поле, замощення) за 
адресою: смт  Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, 22-б- 
спортивна інфраструктура

до…                                                        до…                                                        

після… після…
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до…                                                        
до…                                                        

до…                                                        

після…

після…

після…

БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

«Середня загальноосвітня школа I-III № 5 по просп. 
Хіміків, 18, в м. Сєвєродонецьку – реконструкція (тер-
момодернізація (санація) будівлі» - освіта

«Капітальний ремонт будівель дитячого садка, розта-
шованого за адресою:  вул. Пізника, 1 б, с. Лиман Ста-
робільського району Луганської області» - дошкільна 
освіта

«Капітальний ремонт відділень медичного закладу. Адреса: м. Лисичанськ,  кв. 40 років Перемоги, 12а» - охорона здо-
ров’я
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ МОЖЛИВОСТІ

Структура та кількість 
фінансових установ станом 
на 01.01.2021

Кількість відділень найбільших 
представництв банків на 
території області

За даними Довідника банків Національного банку 
України станом на 01.01.2021 з 73 діючих в Україні 
банків на території області здійснюють діяльність 
12 банків, які мають 1 філію (Філія – Луганське 
обласне управління АТ «Ощадбанк») та 107 відо-
кремлених підрозділів.

До фінансових установ, що діють на території області, 
належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові 
компанії та фінансові компанії.

Найбільша кількість установ банків знаходиться у містах 
Сєвєродонецьку та Лисичанську (23 та 14 установ 
відповідно). Мережа АТ «Ощадбанк» складається з 63 
відділень, які розміщено у 22 громадах, ПАТ КБ «Приват-
банк» – з 31 відділень у 18 громадах області.

За даними Комплексної інформаційної системи 
Національного банку України станом на 01.01.2021 в 
області зареєстровано

фінансових установ-юридичних осіб, з них:

кредитних спілок
(які мають в області 3 відокремлені підрозділи);

10

6
 
2
2

ломбардИ (які мають в області 5 відокремле-
них підрозділів);

фінансових компаній

Депозитний портфель банків у 2018-2020 роках
Депозити, залучені банками (депозитними корпора-
ціями без урахування Національного банку України)                                                                  
млн грн

6476,0 7601,0

2018 2019 2020

10725,0

Кредитний портфель банків у 2018-2020 роках
Кредити, надані банками (депозитними корпораціями 
без урахування Національного банку України), млн грн 
       
       
  5553,0

5056,0

2018 2019 2020

1690,0

Інформація щодо кількості електронних платіжних 
засобів та інфраструктури їх обслуговування

Назва показника 2018 2019 2020

Електронні платіжні засо-
би, тер-мін дії яких не закін-
чився (в обі-гу), тис. шт.

2157,6 2272,5 2038,8

Банківські пристрої са-
мообслуго-вування, шт.

528 527 519

Платіжні термінали, шт. 3864 4495 5026

Суб’єкти господарюван-
ня, які приймають елек-
тронні платіжні засоби

2744 3313 4402
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ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Основні інвестиційні галузі (станом на 31.12.2020)

• промисловість – 133,8 млн дол. США;
• операції з нерухомим майном – 15,1 млн дол. 

США;
• оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-

портних засобів і мотоциклів – 4,4 млн дол. США.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Залишки прямих інвестицій в Луганській області ста-
ном на 31.12.2020 склали 385,2 млн дол. США, з них:

інструменти участі в капіталі – 158,4  млн дол. США;

боргові інструменти – 226,8 млн дол. США. 

Основні країни-інвестори 
(станом на 31.12.2020)

Кіпр
87,6 млн дол. США

Панама
3,5 млн дол. США

Сполучене Королів-
ство Великої Британії 
та Північної Ірландії 
51,1 млн дол. США

2018 2019 2020

Усього 3 219 250,0 3 357 465,0 3 259 085,0
інвестиції в 
матеріальні активи

3 191 597,0 3 310 686,0 3 199 207,0

будівлі житлові 159 689,0 109 915,0 64 379,0

будівлі нежитлові 522 009,0 727 192,0 714 184,0

інженерні споруди 454 961,0 514 909,0 399 238,0

машини, 
обладнання 
та інвентар

1 500 514,0 1 385 713,0 1 388 301,0

транспортні засоби 424 250,0 365 255,0 408 565,0

земля 556,0 2 733,0 10 209,0

довгострокові 
біологічні активи 
рослинництва та 
тваринництва

24 853,0 34 349,0 25 920,0

інші матеріальні 
активи

104 765,0 170 620,0 188 411,0

інвестиції в 
нематеріальні 
активи

27 653,0 46 779,0 59 878,0

з них

права на комерцій-
ні позначення, об'єк-
ти промислової 
власності, авторсь-
ке право та суміжні 
з ним права (уклю-
чаючи розважальні 
програми й ори-
гінали літературних 
і художніх творів), 
патенти, ліцензії, 
концесії тощо2

8 750,0 33 660,0 601,0

програмне 
забезпечення та 
бази даних

6 926,0 8 864,0 13 214,0

Капітальні інвестиції у 2018-2020 за основними галузя-
ми, тис. грн:
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 2018 2019 % 2020 %

Усього 3 219 250,00 3 357 465,00 104,29 3 259 085,00 97,07

інвестиції в матеріальні активи 3 191 597,00 3 310 686,00 103,73 3 199 207,00 96,63

будівлі житлові 159 689,00 109 915,00 68,83 64 379,00 58,57

будівлі нежитлові 522 009,00 727 192,00 139,31 714 184,00 98,21

інженерні споруди 454 961,00 514 909,00 113,18 399 238,00 77,54

машини, обладнання та інвентар 1 500 514,00 1 385 713,00 92,35 1 388 301,00 100,19

транспортні засоби 424 250,00 365 255,00 86,09 408 565,00 111,86

земля 556 2 733,00 491,55 10 209,00 373,55

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 24 853,00 34 349,00 138,21 25 920,00 75,46

інші матеріальні активи 104 765,00 170 620,00 162,86 188 411,00 110,43

інвестиції в нематеріальні активи 27 653,00 46 779,00 169,16 59 878,00 128,00

з них      

права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, автор-
ське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й 
оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо

8 750,00 33 660,00 384,69 601 1,79

програмне забезпечення та бази даних 6 926,00 8 864,00 127,98 13 214,00 149,07

 2018 2019

Усього 3 219 250,0 100,0 3 357 465,0 100,0

у т.ч. за рахунок

коштів держав-
ного бюджету

398 657,0 12,4 400 575,0 11,9

коштів місце-
вих бюджетів

795 477,0 24,7 930 319,0 27,7

власних коштів 
підприємств та 
організацій

1 887 083,0 58,6 1 924 592,0 57,3

кредитів банків 
та інших позик

56 024,0 1,7 60 026,0 1,8

коштів інвесторів-не-
резидентів

32 198,0 1,0 15 432,0 0,5

коштів населення на 
будівництво житла

41 449,0 1,3 18 121,0 0,5

інших джерел 
фінансування

8 362,0 0,3 8 400,0 0,3

Зростання капітальних інвестицій за основними галузями, % (2018-2020):

Частка джерел фінансування капітальних інвестицій 
у загальному обсязі, % (2018-2019):

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Динаміка капітальних інвестицій, тис. грн (2018-2020):

3 357 465,0
3 259 085,0

2018 2019 2020

3 219 250,0
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ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Контактна особа:
Андрій ЧУМАК, директор Департамен-
ту розвитку, утримання мережі авто-
мобільних доріг області, промисловості 
та транспорту Луганської облдержад-
міністрації
Телефон +38(06452) 4 50 05
E-mail: road.loga@ukr.net

Загальна вартість: 10010,0 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 10010,0 млн грн
Період реалізації: 36 місяців

Будівництво залізничної лінії, яка 
з’єднає ділянку Лантратівка – 
Кіндрашевська-Нова із залізнич-
ною мережею України 
      Луганська область

Електрифікація залізничної гілки 
Попасна – Куп’янськ

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔ створення 1000 нових робочих місць;
✔ зменшення логістичних витрат місцевих товарови-
робників.
✔ збільшення швидкості та обсягів перевезень вантажів 
та пасажирів;
✔ покращення логістики та інвестиційного клімату ре-
гіону.

Залізничні шляхи

Заліз-
ничні 
шляхи

Варіанти будівництва

Ділянка 
залізниці, 
яка по-
требує 
електри-
фікації

Луганська область, Харківська область
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Загальна вартість: 431,6 млн грн.
Необхідна сума інвестицій: 431,6 млн грн.
Період реалізації: 24 місяці
Мета проєкту – запровадження на території облас-
ті швидкісних перевезень залізничним транспор-
том.

Модернізація ділянки залізниці 
Новозолотарівка – Лиман

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Контактна особа:
Андрій ЧУМАК, директор Департамен-
ту розвитку, утримання мережі авто-
мобільних доріг області, промисловості 
та транспорту Луганської облдержад-
міністрації
Телефон +38(06452) 4 50 05
E-mail: road.loga@ukr.net

Контактна особа:
Андрій ЧУМАК, директор Департамен-
ту розвитку, утримання мережі авто-
мобільних доріг області, промисловості 
та транспорту Луганської облдержад-
міністрації
Телефон +38(06452) 4 50 05
E-mail: road.loga@ukr.net

Загальна вартість: 7505,0 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 7505,0 млн грн.
Період реалізації: 24 місяці
Мета проєкту - запровадження на території облас-
ті швидкісних перевезень залізничним транспор-
том. 

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔ зменшення вартості перевезень при електрифікації у 1,5 
рази;
✔ зниження експлуатаційних витрат  на 30-35 %;
✔ збільшення швидкості та обсягів перевезень вантажів та 
пасажирів;
✔ покращення логістики та інвестиційного клімату регіону.               

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔ зменшення вартості перевезень при електрифікації у 1,5 
рази;
✔ зниження експлуатаційних витрат  на 30-35 %;
✔ збільшення швидкості та обсягів перевезень вантажів;
✔покращення логістики та інвестиційного клімату регіону.               
          

Ділянка залізниці, яка потребує модернізації 

Луганська область, Донецька область
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Загальна вартість: 10,0  млн грн
Необхідна сума інвестицій: 7,0 млн грн
Період реалізації: 4 місяці
Мета проєкту - організація виробництва монтажної 
піни в металевих флаконах.

Загальна вартість: 958,6 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 958,6 млн грн
Період реалізації: 52 місяці
Мета проєкту - створення умов, які будуть спри-
яти забезпеченню повного збирання, перевезення, 
утилізації, знешкодження та захоронення побуто-
вих відходів і обмеження їхнього шкідливого впливу 
на навколишнє природне середовище і здоров’я 
людини.

Створення виробництва 
монтажної піни в металевих 

флаконах

Будівництво центрального 
об’єкта поводження з 

відходами

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Контактна особа:
Остраухов  Андрій Євгенович, власник 
ПП «Хімпостачальник»
Телефон: +38 050-340-35-47
E-mail: office@himpost.com
Вебсторінка: www.himpost.com

Основні соціально-економічні показники проєкту:      
✔ створення 4-7 нових робочих місць;
✔ термін окупності – 2 роки.

Основні соціально-економічні показники проєкту:      
✔створення 100 нових робочих місць;
✔розрахункова загальна місткість ділянок складування від-
ходів (полігон ТПВ) – 1545044 т/рік;
✔ проєктна потужність сміттєсортувального комплексу – 
130,0 тис. тонн/рік; 
✔встановлена потужність виробленої електроенергії – 4,5 
МВт;
✔скорочення викидів парникових газів на 80 %;
✔зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ на 
70 %;

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Силікат-
на, 10 Ц Луганська область, 2 км на південь від м. Лисичанськ
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Загальна вартість: 5 376,0 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 5 376,0 млн грн
Період реалізації: 36 місяців Мета проєкту: повне 
забезпечення потреб мешканців Луганської об-
ласті в високотехнологічній високоспеціалізо-
ваній лікувально-діагностичній  медичній допо-
мозі на рівні сучасних медичних стандартів із 
відновленням роботи відділень реанімації, ангіо-
графії з кардіологією, нейрохірургії, невідклад-
них станів.

Будівництво Комунального 
некомерційного підприємства 
Луганської обласної ради 
«Луганська обласна клінічна 
лікарня»

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Контактна особа:
Віталій СУРАЙ, директор Департаменту 
ЖКГ Луганської облдержадміністрації
Телефон: +38(050) 426 68 39
E-mail: zkhlg@ukr.net 

Контактна особа:
Федір СОЛЯНИК, генеральний дирек-
тор Комунального некомерційного під-
приємства Луганської обласної ради 
«Луганська обласна клінічна лікарня»
Телефон: +38 (06452) 4-41-51
Моб. телефон: 050- 328-51-31
E-mail: oblbol@is.com.ua

✔зменшення обсягів захоронення відходів на 30-35 %;
✔термін окупності – 7 років.

Луганська область, м. Сєвєродонецьк

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔кількість пролікованих хворих збільшиться до 10,0-12.0  
тис./рік;
✔кількість життєво-необхідних операційних утручань зро-
сте до 6-7,5 тис./рік
✔строк перебування у стаціонарі зменшиться до 5-7 
днів;
✔скорочення смертності та інвалідизації від найпоши-
реніших захворювань на 10-25%.
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Єдина тролейбусна система в 
Лисичансько-Сєвєродонецькій 
агломерації

Створення ергокомплексу по-
тужністю до 2 Мвт/год виробни-
цтва електроенергії на альтер-
нативних видах палива в межах 
індустріального парку «Східний 
регіон»

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Контактна особа:
Віталій СУРАЙ, директор Департаменту ЖКГ Луганської обл-
держадміністрації
Телефон: +38(050) 426 68 39
E-mail: zkhlg@ukr.net 

Луганська область, м. Сєвєродонецький район

Луганська область, м. Попасна

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔до 400 тис жителів отримають якісний і зручний транс-
порт між містами з інтервалом руху 15-20 хвилин на мі-
жміських маршрутахтаі 5-10 хвилин на міських маршру-
тах;
✔пасажиропотік на рівні 35 млн пасажирів на рік.

Загальна вартість: 818,0 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 818,0 млн грн
Період реалізації: 12 місяців
Мета проєкту – з’єднання тролейбусних систем 
Лисичанська та Сєвєродонецька; відновлення ра-
ніше закритих маршрутів в Лисичанську і Сєвєро-
донецьку; запуск тролейбусного сполучення з 
Рубіжним (Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіж-
не-Лисичанськ).

Загальна вартість: 45,0 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 38,42 млн грн
Період реалізації: 12 місяців
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Мета проєкту - створення  виробничого комплексу  
переробки біомаси та твердих побутових відходів 
(ТПВ) із застосуванням інноваційних технологій для 
організації екологічного виробництва електричної 
енергії та тепла у індустріальному парку «Східний 
регіон». 

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔створення 40 нових робочих місць
✔доходи підприємства: до 2,2 млн. дол.США/рік
✔виробництво електроенергії до 2 Мвт/годину (17 520 000 
квт/г/рік);
✔виробництво теплоенергії до 4,65 Мвт/годину (20 000 000 
квт/г/опалювальний сезон);
✔екологічна переробка 30 тис. тонн/рік ТПВ;
✔сортування ТПВ, вилучення з ТПВ цінних вторинних ре-
сурсів - 12 тис.тонн/рік
✔термін окупності – 1 рік.

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔збільшення кількості осіб, які користуватимуться об’єк-
том з 6500 до 8000 осіб, у т.ч. ВПО з 520 до 700 осіб;
✔економія обласних коштів за рахунок зменшення 
оренди залів в інших містах країни на 14%;

Контактна особа:
Микола ХАНАТОВ, керівник Попаснянської міської військо-
во-цивільної адміністрації Луганської області
Телефон: +38(06474) 2-08-55
E-mail: popasnavca@gmail.com

Юрій НАБОКА, директор ТОВ «ПКФ ПРАЙД» (керуюча компанія)
Телефон: (066) 6481685
Юридична адреса: 93003, Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Слов’янська, 28

Реконструкція будівлі спорт-
комплексу КУ ЛОФЦ «Олімп», 
розташованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Кремінна, 
вул. Центральна 3

Загальна вартість: 37,8 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 37,8 млн грн
Період реалізації: 24 місяці
Мета проєкту - створення умов для максимальної 
реалізації здібностей обдарованої молоді шляхом 
створення якісних умов для ведення тренуваль-
ного процесу вихованцям обласних комунальних 
закладів спортивного профілю, популяризація вве-
дення здорового способу життя та розвиток фізич-
ної культури і спорту в регіоні шляхом розбудови 
спортивної інфраструктури

Луганська область, м. Кремінна



 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 53

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔додаткове залучення коштів, шляхом надання в оренду 
футбольних полів для використання в тренувальному про-
цесі командам з інших регіонів України;
✔пропускна здатність футбольного комплексу до 96 
осіб одночасно;
✔створення 8 нових робочих місць.Будівництво спортивного комп-

лексу – футбольних полів зі штуч-
ним покриттям за адресою: 
Луганська область, Сєвєродо-
нецький район, Кремінська те-
риторіальна громада, м. Кре-
мінна, пров. Зарічний

Загальна вартість: 76,5 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 76,5 млн грн
Період реалізації: 12 місяці

Мета проєкту - створення якісних умов для ведення 
тренувального процесу вихованцям обласних ко-
мунальних закладів спортивного профілю шляхом 
розбудови спортивної інфраструктури на тери-
торії КУ ЛОФЦ «Олімп».

Луганська область, м. Кремінна

✔додаткове залучення коштів, шляхом надання в оренду 
збірним командам України спортивних споруд КУ ЛОФЦ 
«Олімп» для ведення тренувального процесу, до 15 %.

Контактна особа:
Юрій Іщенко, директор КУ ЛОФЦ 
«Олімп»
Телефон: +38 (050) 512 89 00
E-mail: olimp_krem@ukr.net

Контактна особа:
Юрій Іщенко, директор КУ ЛОФЦ «Олімп»
Телефон: +38 (050) 512 89 00
E-mail: olimp_krem@ukr.net
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Відновлення інфраструктури 
зрошувальних систем

Луганська область

Основні соціально-економічні показники проєкту:
✔збільшення площі зрощення з 1,4 до 9,0 тис. га;
✔збереження родючості ґрунту;   
✔збільшення врожайності кукурудзи у 3,5  рази, овочів – у 
2,5 рази, фруктів – у 2 рази;
✔зростання прибутковості сільгосппідприємств та подат-
кових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Загальна вартість: 2293,7 млн грн
Необхідна сума інвестицій: 2293,7 млн грн
Період реалізації: 24 місяці
Мета проєкту - будівництво автономних систем 
краплинного зрошення (з площею ділянок до 20 га) 
з використанням сонячної енергії для роботи на-
сосно-силових агрегатів.

Контактна особа:
Сергій ХЛЯКІН, директор Департаменту 
агропромислового розвитку Луганської 
облдержадміністрації
Телефон: +38(099) 402 02 29
E-mail: apk@loga.gov.ua
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Індустріальний парк «Східний 
регіон» на території міста По-
пасна 

Орієнтовне функціональне призначення:
✔виробництво електричної та теплової енергії;
✔виробництво будівельних матеріалів;
✔виробництво виробів з пластмас;
✔харчова промисловість;
✔науково –дослідницька діяльність;
✔переробка та зберігання продукції сільського госпо-
дарства.

Ініціатор створення – Попаснянська міська рада
Рішенням Попаснянської міської ради від 05.11.2020 
№ 118/6 затверджено Концепцію індустріального 
парку «Східний регіон» (нова редакція)
Розмір земельної ділянки: 15,3991 га
Цільове призначення земельної ділянки 16.00 землі 
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 
не надані у власність або користування громадянам 
чи юридичним особам)
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Кадастровий номер: 4423810100:01:003:0016
Створено на 30 років 
Прогнозована кількість робочих місць: 850

Індустріальний парк «Східний регіон» на території 
міста Попасна 12.11.2020 включено до Реєстру інду-
стріальних (промислових) парків.

Ініціатор створення
Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація Луган-
ської області
Юридична адреса: 93300, Луганська область, м. Попасна, 
пл. Миру, 2
Керівник – Ханатов Микола Миколайович
е-mail: popasnavca@gmail.com
Телефон: (06474) 2-08-55

Керуюча компанія
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ ПРАЙД»
Юридична адреса: 93003, Луганська область, м. Рубіжне, 
вул. Слов’янська, 28
Директор   Набока Юрій Іванович
Телефон: (066) 6481685 

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ



56 / Інвестиційний паспорт Луганської області / 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості

Усього Усього

Мінеральні продукти

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних ма-
теріалів

Продукція хімічної та пов’язаних 
з нею галузей промисловості

Текстильні матеріали та тек-
стильні вироби

Маса з деревини або інших 
волокнистих целюлозних ма-
теріалів

Продукти рослинного поход-
ження

Полімерні матеріали, пластма-
си та вироби з них

Дорогоцінне або напівдоро-
гоцінне каміння, дорогоцінні 
метали та вироби з них

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 
обладнання Машини, облад-
нання та механізми; електро-
технічне обладнання

Текстильні матеріали та тек-
стильні вироби

Інші товари

Полімерні матеріали, пластма-
си та вироби з них
Інші товари

Товарна структура експорту в 
2020 році:

Товарна структура імпорту в 
2020 році:

$ 129 599,2 млн $ 212 257,3 млн

$ 40 224,5 млн $ 64 431,4 млн

$ 31 338,2 млн $ 31 112,4 млн

$ 13 079,2 млн
$ 29 818,5 млн

$ 9 262,9 млн
$ 23 747,2 млн

$ 8 237,6 млн
$ 17 455,9 млн

$ 11 396,0 млн

$ 34 295,9 млн

$ 6 954,5 млн

$ 20 502,3 млн

Зовнішньоторговельні операції проводились з 
партнерами із 76 країн світу.

Стан зовнішньої торгівлі з 
країнами ЄС в 2020 році:

77,5 млн $ -4,4 млн $73,1 млн $

Імпорт САЛЬДОЕкспорт
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Експорт в основні країни світу, 
2018-2020:

Імпорт з основних країн світу, 
2018-2020:

253,0 млн $ $

-82,1 млн $

152,9 млн $

212,3 мл $

-100,1 млн $

-82,7 млн $
129,6 млн $

285,0 млн $202,9  млн $
Імпорт Експорт

Зовнішня торгівля товарами 
(експорт та імпорт), 2018-2020:

Сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами, 2018-2020:

2018 
2018

2019 

2019

2020
2020

Експорт, млн дол. США

2018 2019 2020

Російська Федерація 54,0 17,1 14,0

Білорусь 20,8 23,6 9,5

Польща 21,5 13,4 11,2

Франція 13,4 15,6 13,2

Німеччина 9,0 8,7 16,4

Болгарія 12,2 9,0 9,6

Індія 12,7 4,7 2,1

Узбекистан 9,2 7,5 1,0

Люксембург 0,0 5,8 9,7

Румунія 4,5 4,0 6,5

Чехія 1,1 11,3 0,6

Казахстан 1,4 1,8 5,5

Саудівська Аравія 4,7 1,6 1,3

США 3,4 0,9 3,1

Нідерланди 4,1 2,6 0,1

Імпорт, млн дол. США

2018 2019 2020

Російська Федерація 183,7 146,2 90,1

Німеччина 19,0 17,5 29,0

Польща 15,8 10,4 19,3

Франція 9,6 12,2 8,7

Китай 10,2 12,9 5,6

Саудівська Аравія 7,7 11,0 3,7

Білорусь 4,3 5,5 12,0

США 2,5 4,3 4,6

Угорщина 2,7 2,7 3,2

Корея, Республіка 3,1 1,9 3,2

Литва 2,6 3,2 2,1

Чехія 3,2 2,6 1,5

Італія 2,3 1,5 1,7

Узбекистан 2,0 1,6 1,5

Словаччина 0,8 1,5 2,5
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Станом на 31.12.2020 в області реалізується 25 проєктів міжна-
родної технічної допомоги.
Пріоритетними напрямами реалізації проєктів міжнародної 
технічної допомоги області є:
я зеленої енергетики, розвиток електронного врядування та інно-
ваційна діяльність, покращення екології, гуманітарна протимін-
на діяльність, відновлення пошкоджених або морально застарі-
лих об’єктів інфраструктури, охорони здоров’я, освіти, культури, 
спорту та інше.

З початку 2018 року до кінця 2020 року в стані реалізації знахо-
дилось 25 проєктів міжнародної технічної допомоги на загальну 
суму 195 231 тис. дол. США 

Перелік проєктів міжнародної технічної допомоги із 
зазначенням їх кошторисної вартості:

1. Впровадження проєкту енергозбереження на об’єктах ву-
личного освітлення міста Рубіжне Луганської області (512 
тис.дол.США);

2. Ефективне врядування і залучення громадян у східній Україні 
(14973 тис. дол. США);

3. Популяризація підприємництва серед населення, що по-
страждало від конфлікту в Україні, Фаза ІІІ (1300 тис. дол. 
США);

4. Підтримка Європейського Союзу для Сходу України (11587 
тис. дол. США);

5. Посилення національної та місцевої спроможності для 
ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг 
з реінтеграції на постраждалих внаслідок конфлікту тери-
торіях України (5000 тис. дол. США);

6. Мобільні центри надання адміністративних послуг для по-
страждалого від конфлікту населення східної України (4300 
тис. дол. США);

7. Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в 
східній Україні (1228 тис. дол. США);

8. Електронне урядування задля підзвітності влади та участі гро-
мади (EGAP) (5151 тис.дол.США);

• відновлення Донбасу та підтримка внутрішньо переміще-
них осіб (14 проєктів);

• розвиток демократичного врядування (4 проєкти);
• підтримка бізнесу (4 проєкти);
• енергетика та енергоефективність (1 проєкт);
• урядування та громадянське суспільство (1 проєкт);
• освіта (1 проєкт).

Станом на 31.12.2020 в області свою діяльність 
здійснюють 12 міжнародних організацій:
• Програма розвитку Організації Об’єднаних 

Націй (ПРООН);
• Датська рада у справах біженців;
• Міжнародна неурядова організація «АКТЕД»;
• Представництво Хало Траст в Україні;
• Кредитна установа для відбудови (KfW) через 

Німецько-Український фонд (НУФ);
• Міжнародний благодійний фонд «Фонд Схід-

на Європа»;
•  DAI Global LLC;
• Міжнародна організація з міграції (МОМ);
• Компанія Resonance («Резонанс»);
• ГО «Розвиток громадянських компетентно-

стей в Україні»;
• Норвезька рада у справах біженців в Укра-

їні»;
• Північна екологічна фінансова корпорація 

(НЕФКО).

Всього за 2018-2020 роки з міжнародними організація-
ми підписано 59 меморандумів про взаєморозуміння 
та співробітництво, у тому числі по роках:

18
24

2018 2019 2020

17
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9. Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення 
миру та урядування (перереєстрація проєкту к.4019) (45999 
тис. дол. США);

10. Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в 
східній Україні (1400 тис. дол. США);

11. Економічна підтримка Східної України (ЕРА) (71818 тис. дол. 
США);

12. Сприяння розвитку національних та місцевих установ зара-
ди захисту життя і прав населення, яке постраждало від кон-
флікту в східній Україні (1100 тис. дол. США);

13. Аналітичні послуги на підтримку проєкту USAID «Економічна 
підтримка східної України (ERA) (3888 тис. дол. США);

14. Відродження прифронтових громад за допомогою гу-
манітарного розмінування та підтримки щодо засобів до 
існування (2216 тис. дол. США);

15. Гуманітарна та соціально-економічна підтримка внутріш-
ньо переміщених осіб та постраждалого населення на 
сході України (873 тис. дол. США);

16. Швейцарсько-український проєкт DECIDE - «Децентраліза-
ція для розвитку демократичної освіти» (4538 тис. дол. США);

17. Підтримка ВПО та осіб, постраждалих внаслідок конфлікту, 
шляхом створення робочих місць і відновлення економіч-
ної інфраструктури в Донецькій та Луганській областях та 
вздовж Азовського узбережжя у Запорізькій області (909 тис. 
дол. США);

18. Гуманітарна протимінна діяльність на сході України (4000 
тис. дол. США);

19. Забезпечення довготривалого гуманітарного реагування 
для захисту населення, що постраждало внаслідок кон-
флікту на сході України (438 тис. дол. США);

20. Гуманітарна протимінна діяльність на сході України (2190 
тис. дол. США);

21. Сприяння та захист прав людини, фундаментальних сво-
бод та безпеки громад, які знаходяться під ризиком зазнати 
травм від вибухонебезпечних залишків війни внаслідок кон-
флікту на сході України (448 тис. дол. США);

22. Програма  економічного розвитку східної України, фаза 2 
(3300 тис. дол. США);

23. Наймання команд з гуманітарної протимінної діяльності в 
Україні (2500 тис. дол. США);

24. Гуманітарна протимінна діяльність на сході України (2175 
тис. дол. США);

25. Забезпечення економічного розширення можливостей жі-
нок на Донбасі (3387 тис. дол. США);

У межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру, за 
підтримки Уряду Канади впроваджується проєкт «Мобільні цен-
три надання адміністративних послуг для постраждалого від 
конфлікту населення східної України» (строк реалізації проєкту 
27.03.2019 – 30.06.2022, обсяг допомоги 5 млн канадських дол. 
або орієнтовно 3,8 млн дол. США. 
В рамках проєкту Попаснянській, Станично-Луганській, Сєвєро-
донецькій Гірській та Новоайдарській громадам Луганської об-
ласті передано 5 мобільних центрів надання адміністративних 
послуг (ЦНАП) на базі вантажного автомобіля. Вартість одного 
мобільного ЦНАП - близько 190 тис. дол США. 

В рамках проєкту «Підтримка ЄС для Сходу України – віднов-
лення, зміцнення миру та врядування» (строк реалізації проєкту 
01.08.2018 – 31.07.2022, обсяг допомоги 40 млн євро або 46 млн 
дол. США) за фінансової підтримки Європейського Союзу Біло-
водській, Кремінській ОТГ та Троїцькій ОТГ передано 3 сучасні 
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Донор-країна Загальна 
кількість 
проєктів

Загальна 
вартість 
проєктів, 
тис. дол. 
США

тис. дол. США 1 552 000

Європейський Союз 6 61 916

Уряд США 6 84 706

Уряд Швейцарії 3 12 989

Уряд Королівства Швеція, 1 3 000 000

Уряд Королівства Данії 1 1 300 000

Уряд Швейцарської Конфедерації 1 14 973

Уряд Великобританії, Ірландії 1 2 175

Уряд Канади 2 7 687

Уряд Японії 2 1 782

Уряд Королівства Нідерландів 1 5 000

Уряд Федеративної Республіки 
Німеччина 

1 2 190

ПРООН 1 1 300

НЕФКО 1 512

Всього: 25 195 231

На цей час розпочато роботи з проведення капітального ремон-
ту приміщень Луганської обласної фітосанітарної лабораторії в 
рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної Украни» 
(Проєкт USAID). Це єдина державна лабораторія, яка обслуго-
вує потреби господарств і сільськогосподарських підприємств 
не тільки Луганської області, а й південної частини Донецької об-
ласті. Приблизний бюджет проєкту 235,6 тис. дол. США
Реконструкція та модернізація Луганської обласної фітосанітар-
ної лабораторії сприятиме розвитку сільського господарства у 
регіоні, зростанню об’ємів виробництва та якості сільськогоспо-

дарської продукції та додаткового залучення до послуг 40 тис. 
сімей, які вирощують зернові, овочі, займаються бджільництвом.

мобільні Центри надання адміністративних послуг вартістю 57 
тис. дол США кожен. 
Також 26 віддалених робочих місць у громадах Луганської об-
ласті обладнано меблями та необхідною технікою.
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З метою формування позитивного іміджу та промоції, врахову-
ючи географічні, економічні, соціальні, культурні властивості за 
фінансової підтримки Програми ООН із відновлення та розбу-
дови миру в 2018 році в Луганській області створено власний 
бренд   Луганщина Моя.
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. Крім того, кола символізують тери-
торіальні 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, які виокрем-
лені в результаті аналізу образних асоціацій мешканців об-
ласті.

Посилання на Брендбук та векторні 
зображення бренду Луганщина Моя 
https://i-lug.gov.ua/page/luganschina-moja

Посилання на інформацію про територіальні 
громади, бренди та брендбуки 
https://i-lug.gov.ua/promotion/
territorial-communities 

Брендбук є важливим інструментом для всіх користувачів фір-
мового стилю Луганської області. У всіх випадках, коли виникає 
необхідність використовувати логотип – це повинно здійснюва-
тися тільки відповідно до вимог цього документу. Усі положення 
брендбуку повинні бути ретельно дотримані. У довіднику наве-
дені приклади використання логотипу, його застосування, ряд 
інших елементів корпоративної ідентифікації.

Протягом 2020-2021 років в межах пілотного проєкту Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру зі створення брендів та 
маркетингових стратегій Новоайдарська, Рубіжанська, Ши-
роківська, Попаснянська, Міловська, Сєвєродонецька, Мар-
ківська, Кремінська, Троїцька, Біловодська, Білокуракинська, 
Гірська, Лозно-Олександрівська територіальні громади отри-
мали бренди, промоційні ролики та маркетингові стратегії. 
Новостворені бренди були презентовані 27 квітня 2021 року на 
заході «Луганщина брендована».
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Ролик «Луганщина брендована»

Кожен бренд унікальний та акцентує увагу на «родзинках» те-
риторії. Метою брендингу територіальних громад є покращен-
ня візуального іміджу, формування комфортного простору для 
проживання, покращення туристичної привабливості, сприяння 
залученню інвестицій.
Протягом 2020 року було розроблено бренди Марківської, 
Кремінської, Троїцької, та Білокуракинської громад.

Для Кремінської територіальної громади було створено тури-
стичний бренд, який ілюструє природу, характерну для Кремін-
ської громади: річки та озера, соснові ліси, дубові гаї, сонце, 
як символ відпочинку. Між символами контрформою відобра-
жається літера К. Також кольорова гама відображає різні пори 
року: помаранчевий – осінь, блакитний – зима, зелений – весна, 
жовтий – літо. Слоганом громади стали слова – «Сила силенна 
природи».

У логотипі Марківщини відображено найвизначніші риси Мар-
ківської громади: сир, цибуля, бабак. У них і минуле, і сучасне, 
і природнє. Форма цибулини, що має свіжі нові зелені парост-
ки, свідчить про сучасність, про зростання, символізує визначну 
історію громади. Цибуля заповнена елементами, що імітують 
сир – те, що популяризує громаду в теперішній час, адже ТОВ 

«Марківський сирзавод» – справжня гордість Марківської грома-
ди. На фоні цього силует бабака, який є характерним, особ-
ливим мешканцем марківських просторів. Слоган Марківської 
територіальної громади – Марківщина з любов’ю відкривається 
кожному, хто з любов’ю до неї завітає!
Бренд Білокуракинської територіальної громади виконано у 
лінійному стилі. Форма та колір ліній відображають основні ха-
рактеристики громади: блакитні лінії знизу, закруглені подібно 
до хвилі уособлюють джерела; вертикальні зелені лінії – природа, 
рослини, сільскогосподарські культури; жовті горизонтальні лінії 
зверху – сонце та панорамні простори, заповнені пшеничними 
та соняшниковими полями. Разом лінії утворюють першу літеру 
громади – Б. Слоган громади: Білокуракинщина – джерело сили 
дружніх людей.

Логотип Троїцької територіальної громади утворений на основі 
шрифту, до якого додана унікальна буква Ї, що підкреслює від-
мінність громади від інших. Паралельно із цим білі лінії розділя-
ють букву на три символічні постаті. За рахунок такого комбі-
нованого підходу логотип містить у собі унікальну форму букви 
Ї та символічне зображення Трійці. Слоган громади: Троїцька 
громада – маємо, можемо, діємо!
Відеоролик «Луганщина брендована», який створено ком-
панією FEELM production (м. Київ) у співпраці з Департаментом 
міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зов-
нішніх зносин Луганської облдержадміністрації за фінансової 
підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру, 
окреслює процес брендобудівництва Луганщини: бренд об-
ласті Луганщина Моя та 13 брендів територіальних громад; 
основні проєкти з популяризації брендів («Вироблено на Лу-
ганщині. Луганщина Моя», конкурс художньої творчості «Твари-
ни-символи Луганщини», «Brand strategy starts in childhood» та 
інші).
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ХХХІІ Міжнародна агропромисло-
ва виставка «Агро-2020»
11-14 серпня 2020 року, м. Київ

✔9 підприємств Луганської області представили свою 
продукцію на виставці; 
✔19 провідних сільгосптоваровиробників Луганської об-
ласті включено до всеукраїнського каталогу Міжнародної 
агропромислової виставки «Агро-2020».

UkraineInvest Talks 2021
27 травня 2021 року, м. Дніпро
Конференція стала інтерактивною 

платформою для інформування міжнародної та українсь-
кої інвестиційної спільноти щодо прогресу реформ і ро-
звитку інвестиційного клімату в Луганській області.

26-а Міжнародна туристична 
виставка – UITT – «Україна – подо-
рожі та туризм» 11-13 травня 2021 
року, м. Київ. Луганщина предста-

вила туристичний потенціал для українського туриста та 
іноземних гостей.

ХХХІІ Міжнародна агропромисло-
ва виставка «Агро-2020»
11-14 серпня 2020 року, м. Київ

Презентовано кейси за 2020 рік та окреслено вектори ро-
звитку на 2021-й.

Бізнес-виставка «Схід-Експо 2020» 
29 жовтня 2020 року, онлайн-фор-
мат
53 суб’єкта господарської діяль-

ності Луганщини презентували свої підприємства на веб-
сайтах «Схід-Експо» (east-expo.com.ua) та на державному 
порталі для підтримки підприємництва «Дія.Бізнес» (business.
diia.gov.ua/exhibitions/shid-expo-2020).
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Структура закладів охорони здоров’я та ліжковий фонд 2018 рік 2019 рік 2020 рік

Кіль-
кість

ліж-
ковий 
фонд

Кіль-
кість

ліж-
ковий 
фонд

Кіль-
кість

ліж-
ковий 
фонд

Обласні лікарні 1 1070 1 1070 1 80

Дитячі обласні лікарні 1 246 1 246 1 218

Психіатричні лікарні 2 715 2 715 2 670

Центр з профілактики та боротьби зі СНІДом 1 25 1 25 0 -

Фізіотерапевтична лікарня 1 50 1 50 1 50

Міські лікарні 5 1630 4 1630 4 1585

Центральні районні лікарні 12 1958 12 1938 12 1758

Районні лікарні 2 80 2 80 1 60

Дільничні лікарні 2 35 1 25 1 25

Диспансер протитуберкульозний обласний 2 130 1 130 0 -

Обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб 0 - 0 - 1 180

Диспансер дерматовенерологічний  обласний 1 50 1 50 1 25

Диспансер онкологічний обласний 1 70 1 70 1 70

Диспансер кардіологічний обласний 1 30 1 30 1 30

Диспансер наркологічний обласний 1 60 1 60 0 0

Центр психічного здоров’я 0 0 0 0 1 60

Диспансер дерматовенерологічний районний 1 - 1 - 1 -

Амбулаторно-поліклінічні заклади 18 - 19 - 21 -

у т.ч. центри ПМСД 16 - 16 - 17 -

Центр ЕМД та МК 1 - 1 - 1 -

Станції ШМД самостійні 3 - 0 - 0 -

Станції ШМД у складі центру ЕМД та МК 0 - 3 - 3 -

Дитячий протитуберкульозний санаторій 1 50 1 50 0 -

Будинок дитини обласний 1 60 1 60 1 60

Бюро судмедекспертизи 1 - 1 - 1 -

Центр медико-соціальної експертизи 1 - 1 - 1 -

Станція переливання крові 1 - 1 - 1 -

Інформаційно-аналітичні центри медичної статистики 1 - 1 - 0 -

Обласний центр громадського здоров’я 0 - 0 - 1 -
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2018 рік 2019 рік 2020 рік
Кількість лікарняних 
закладів

27 25 23

Кількість лікарняних ліжок 6149 6119 4811

Загальна чисельність лікарів 1955 1934 1869

Загальна чисельність 
середніх медичних 
працівників

5159 4927 4533

Кількість звернень за 
первинною медичною 
допомогою

2522705 2469235 2061928

186112,0 тис.грн  2018 р.

206182,0 тис.грн 2019 р.

332356,0  тис.грн 2020 р.

11 одиниць (5,5 млн.грн) 2018 р.

16 одиниць (15,346 млн. грн) 2019 р.

10 одиниць (14,698 млн.грн) 2020 р.

Обсяг інвестицій в охорону здоров’я та надання 
соціальної допомоги, грн (2018-2020).

Кількість придбаного санітарного транспорту, 
вартість, грн (2018-2020).

Ключові проблемні питання розвитку охорони здоров’я
• недосконала мережа стаціонарних закладів охорони 

здоров’я, які надають високоспеціалізовану медичну до-
помогу, в першу чергу, відсутність власних приміщень та 
необхідного обладнання КНП ЛОР «Луганська обласна 
клінічна лікарня» та «Луганський обласний клінічний онко-
логічний диспансер»;

• незадовільний стан матеріально-технічної бази лікуваль-
но-профілактичних закладів;

• недостатня забезпеченість лікувально-профілактичних за-
кладів медичними кадрами.
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НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

Підприємства та установи, що 
займаються науковими дослід-
женнями та розробками у Лу-
ганській області:
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 сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах (основ-
ний); 

• діяльність у сфері архітектури; 

• технічні випробування та дослідження; 

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

Державний науково-дослідний інститут техніки безпе-
ки 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 розробками у сфері природничих і 
технічних наук (проєктування та виготовлення обладнання очи-
щення 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;

• розробці технології ремонту обладнання, що піддалося 
різним видам корозії і деформації;

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

• розробці методів корозійного моніторингу і електрохімічно-
го захисту від корозії технологічного обладнання;

• розробці технології плакування металів з використанням 
зварювання вибухом.

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

Основні напрями науково-дослідної діяльності:

• обстеження ґрунту;

• економічна оцінка.
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ДП «Науково-дослідний і проєктний інститут хімічних 
технологій «Хімтехнологія» 
- це дослідження та розробки в галузі природничих наук; ви-
робництво 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, яка займає провідні позиції на 
ринку інжинірингових послуг, а також спеціалізованих послуг 
з інженерно-технічного супроводу будівництва та реконструк-
ції об’єктів хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної 
промисловості.

Сфера діяльності:

• проєктування, управління проєктами;

• підготовчі та пусконалагоджувальні роботи;

• інженерний супровід капітальних ремонтів;

• комплексна автоматизація виробництв;

• 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/) - основним напрямком діяльності центру 
є науково-технічні розробки і консалтинг в області безпеки 
промислових об’єктів на основі аналізу небезпеки та оцінки 
ризику, а саме:
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• розробка методів моделювання аварій та оцінки ризику;

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

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

• дослідження небезпеки процесів і устаткування та роз-
робка методів безпечного ведення технологічних про-
цесів;

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

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

ПрАТ «СНВО «Імпульс» 
(impuls@imp.lg.ua) - провідна в Україні компанія, яка пропо-
нує широкий спектр систем управління для різних галузей 
промисловості, та є розробником програмно-технічних ком-
плексів систем контролю та управління для атомної та тепло-
вої енергетики, нафтогазового комплексу, хімії, залізничного 
транспорту, аерофлоту, космосу, металургії, машинобуду-
вання, оборонної галузі, морфлоту.

Компанія пропонує продукцію з трьох категорій: продукція для 
АЕС; продукція для залізниць; продукція загальнопромислово-
го призначення.

ТОВ «Науково-виробниче підприємства «Зоря» 
(http://www.zaryachem.com/ua) - сучасне хімічне підприєм-
ство, що динамічно розвивається. В Україні не існує вироб-
ничих потужностей, здатних створити подібний асортимент 
продукції у рамках одного виробництва. Підприємством про-
водиться робота із створення вибухових речовин для розробки 
вугільних родовищ. Підприємство здійснює науково-дослідні, 
конструкторські роботи, головна задача яких полягає у вдоско-
наленні виробничих процесів і технологій.
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ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ» 
(http://www.mikroterm.lg.ua/news.html ) - сучасний науково-ви-
робничий комплекс, що включає групу маркетингу, відділи, 
розробки приладів, конструкторські і технологічні підрозділи, 
виробництво 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 під-
приємство повного циклу – від синтезу активних фармацевтич-
них інгредієнтів до розробки та виробництва готових лікарських 
засобів. Підприємство спеціалізується на розробці і виробни-
цтві фармацевтичних синтетичних субстанцій і готових лікар-
ських засобів у формі пігулок, спреїв, ін’єкційних розчинів. 
Підприємство випускає 29 найменувань готових лікарських 
засобів у вигляді спреїв, таблеток, ін’єкцій та 10 найменувань 
фармацевтичних субстанцій для виробництва готових лікарсь-
ких засобів. Проводиться робота щодо розробки нових видів 
лікарських засобів.

Технологічні можливості і технічне оснащення  ТОВ «НВО 
«СЗХНО» (https://www.severhimmash.com/) дозволяють випу-
скати наукомістке обладнання будь-якої складності. Спожи-
вачі продукції: «Криворіжсталь», «Запоріжсталь», «МЕТІНВЕСТ» і 
інші підприємства. Завод оснащений обладнанням для елек-
трошлакового, автоматичного зварювання під флюсом, зва-
рювання в середовищі захисних газів, верстатами для обробки 
металів різанням, пресовим обладнанням, обладнанням для 
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вальцювання та згинання листового, сортового прокату і труб, 
обладнанням для неруйнівного контролю зварних швів. Це сут-
тєво розширило можливості підприємства, підвищило культу-
ру та якість виробництва. 

ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» 

(http://belmaclozavod.pat.ua/) є одним із основних спеціалізо-
ваних підприємств з переробки молока та виробництво сиру.

Продукція підприємства ПрАТ «Біловодський маслоробний 
завод» користується попитом як на регіональному, так і на 
національному рівнях. На підприємстві значно розширився 
асортимент молочної продукції (більше 50 найменувань), за-
проваджуються нові технології виробництва продукції.

ТОВ «АГК Україна»
(www.ag-k.eu) - підприємство, яке займається розробкою і 
реалізацією проєктів, пов’язаних з організацією процесу пе-
реробки полімерних матеріалів, а також із застосуванням ви-
готовленої 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.

ТОВ «Сватівська олія» (маслоекстракційний завод) 
(http://www.agrex.com.ua/) є великим виробничим комплек-
сом з переробки насіння соняшнику методом пресування і 
екстракції, виробнича структура якого відповідає технологіч-
ним вимогам приймання, очищення, переробки і зберігання 
насіння соняшнику і представлена основним, допоміжним і 
обслуговуючим виробництвами, ділянками зберігання сирови-
ни, готової продукції та допоміжних матеріалів.
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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 заліз-
ничного шляху.

Продукція підприємства експлуатується в десятках країн світу. 
Замовники підприємства - державні і 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.

В Луганській області проводилася робота зі створення 
інноваційних центрів, платформ, дослідницьких лабораторій.

В місті Попасна на базі КУ «Будинок дитячої та юнацької 
творчості» відкрито інноваційний центр STEAM-освіти, що 
створений для розвитку дітей та підлітків за напрямами IT-
технологій, зйомки фото та відео, робототехніки, 3D-друку, 
проєктного менеджменту та критичного мислення.

На базі Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля функціонує лабораторія Fablab. Це 
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невелика майстерня, яка створена, щоб надати можливість 
дітям та молоді отримати доступ до сучасних технологій та 
розвинути свої навички. Майстерня оснащена 3D принтерами, 
лазерним різаком, швейною машинкою, фрезерним 
верстатом, вініловим різаком.

У Відокремленому структурному підрозділі «Старобільський 
фаховий коледж Луганського національного аграрного 
університету» розташована «Лабораторія харчових технологій». 
Її поява стала можливою завдяки гранту «Відродження вищої 
аграрної освіти на сході України» в рамках Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Східної України». Для створення 
лабораторії було закуплено великий спектр різноманітного 
лабораторного обладнання, меблі та офісну техніку. 
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Лабораторія дозволила значно підвищити рівень набуття 
студентами практичних навичок. Луганський національний 
аграрний університет активно розвиває співпрацю з 
роботодавцями, планує використати лабораторію з метою 
розвитку дорадчих послуг.

У Відокремленому структурному 
підрозділі «Старобільський фаховий коледж Луганського 
національного аграрного університету» розташована 
«Лабораторія ветеринарної медицини». Її створенню сприяв 
проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України»

Студенти Луганського національного аграрного університету 
отримують доступ до різних практичних заходів, таких як 
лабораторні роботи, практичні семінари або дистанційні 
заняття. Можливості досліджень отримали як викладачі, 
науковці університету, так і студенти в новостворених науково-
практичних гуртках.

В Луганській області спостерігається зростання зацікавленості 
в створенні інноваційних проєктів для молоді. Зокрема, в 
Щастинській міській військово-цивільній адміністрації було 
підтримано проєкт «Роботоклуб – ключ до пізнання (смт 
Петропавлівка)», сума проєкту – 98 697 грн. Проєктом 

НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ

передбачається організація на базі КЗ «Петропавлівська 
спеціалізована школа №2 І-ІІІ ступенів» гуртка ЛЕГО-
робототехніки для формування нового сучасного простору 
неформальної освіти дітей та молоді з використанням 
інформаційних технологій.

Розпочато реалізацію проєкту «Організація гуртка з 3D 
моделювання на базі Золотівської загальноосвітньої школи 1-3 
ступенів №5: шлях до згуртування молоді громади» вартістю 
327436 грн, який виконується Громадською організацією 
«Будемо удосконалювати місто Гірське» за програмою малих 
грантів, яка адмініструється ICAP Єднання в межах Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки Європейського Союзу. Проєкт реалізується у 
співпраці з Департаментом міжнародної технічної допомоги, 
інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської 
облдержвдміністрації, Золотівською загальноосвітньою 
школою 1-3 ступенів №5 та Гірською міською військово-
цивільною адміністрацією.

Створення гуртка 3D моделювання дасть можливість 
покращити якість неформальної освіти для дітей та молоді в 
Гірській територіальній громаді, створити спільний сучасний 
позакласний простір, згуртувати підростаюче покоління, 
педагогів та батьків, надати зацікавленим сторонам нові 
інструменти, в тому числі інноваційні, для особистого та 
професійного розвитку.

Студенти СНУ імені В. Даля та Луганського національного 
аграрного університету активно працюють над створенням 
стартап проєктів та беруть участь у локальних та всеукраїнських 
конкурсах проєктів Стартап школи «Sikorsky Challenge».

За даними Державної служби статистики України в 
Луганській області кількість працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок у 2020 році склала 209 осіб, 
з них дослідники – 155 осіб, техніки – 21 особа, допоміжний 
персонал – 33 особи.

Із 209 осіб, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок 
у 2020 році, мають науковий ступінь доктора наук 22 особи.

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок у 
2020 році склали 31 025,4 тис. грн, у тому числі на виконання 
прикладних наукових досліджень – 20 073,7 тис. грн, що 
складає 64,8% до загального обсягу витрат на виконання 
наукових досліджень і розробок.
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ОСВІТА

Провідні заклади вищої освіти:

Луганський національний 
університет ім. Т. 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 ту-
ризм, фізика, математика та інформаційні 
технології; фізичне виховання та спорт; іно-
земні мови.
Кількість студентів: ~ 8,3 тис. осіб
http://luguniv.edu.ua/

Східноукраїнський 
національний університет 
ім. В. Даля
Заснований у 1920 році. Наразі у структурі 
університету функціонують навчально-на-
уковий інститут економіки і управління, на-
вчально-науковий інститут міжнародних 
відносин, навчально-науковий інститут транс-
порту і будівництва, факультет гуманітарних 
наук, психології та педагогіки, факультет 
інженерії, факультет інформаційних техно-
логій та електроніки, факультет юридичний, 
наукова бібліотека, Сєвєродонецький полі-
технічний фаховий коледж, Інститут хімічних 
технологій (м. Рубіжне), Слов’янський ре-
гіональний центр інформаційно-консуль-
таційної підтримки абітурієнтів і студентів, 
ресурсний центр зі сталого розвитку, Центр 
ґендерної культури; Центр удосконален-
ня освіти, Університетський центр медіації. 
Кількість студентів: ~ 5,2  тис. осіб
https://snu.edu.ua/

Луганський державний 
медичний університет
Заснований у 1956 році. У складі університету 
3 факультети – медичний, фармацевтичний 
та післядипломної освіти, які об’єднують 29 
кафедр. 
Кількість студентів: ~ 1,3 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. Складовими структури 
університету є навчально-науковий інститут 
права, факультет підготовки фахівців для 
підрозділів кримінальної поліції, факультет 
підготовки фахівців для підрозділів слідства, 
факультет підготовки фахівців для підрозділів 
поліції громадської безпеки, інститут за-
очного та дистанційного навчання.
Кількість студентів: ~ 1,3 тис. осіб
https://lduvs.edu.ua/
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Луганський національний 
аграрний університет

Заснований в 1921 році. Багатопрофільний 
заклад вищої освіти з підготовки фахівців 
аграрної галузі: агрономів, економістів, інже-
нерів-механіків, інженерів із виробництва та 
переробки продукції тваринництва, будівель-
ників, ветеринарних лікарів, інженерів-техноло-
гів зі зберігання, консервування та переробки 
м’яса і м’ясопродуктів, інженерів-технологів зі 
зберігання, консервування та переробки мо-
лока і молокопродуктів.
Кількість студентів: ~ 1,8 тис. осіб
https://lnau.in.ua/

ОСВІТА

Кількість 
закладів

Кількість студентів, тис. осіб
2018/191 2019/201 2020/211

професійної 
(професій-
но-технічної) 
освіти 

19 4,9 4,7 4,5

коледжі, 
технікуми, 
училища

17 5,6 5,4 5,2

університе-
ти, академії, 
інститути

5 18,4 18,0 15,7
2018/191 2019/201 2020/211

дошкільнята 14,9 14,5 13,6

школярі 54,5 55,2 55,5

позашкільної освіти 15,7 15,8 15,81(Без урахування частини тимчасово окупованої території у Лу-
ганській області)

2018/191 2019/201 2020/211

професійної (професій-
но-технічної) освіти 

2,3 1,9 інфор-
мація по-
дається 
заклада-
ми освіти 
у вересні 
– жовтні 
2021 
року

коледжі, техніку-
ми, училища

1,9 1,8

університети, ака-
демії, інститути

4,3 4,6

Кількість осіб, випущених із закладів освіти, тис. осіб

Заклади освіти: 

Суб’єкти освітнього процесу (1без урахування частини 
тимчасово окупованої території у Луганській області), тис осіб:

Структура закладів освіти, кількість:

273 Загальної середньої освіти

271 Дошкільної освіти

24 Позашкільної освіти

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

1(Без урахування частини тимчасово окупованої території у Лу-
ганській області)
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Структура зайнятого населення, тис. осіб:

652,7 тис. осіб;
Населення на підконтрольній  
території

282,2 тис. осіб.
Внутрішньо переміщені особи

1397,5 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

45,8% 

Постійне населення – 2131,3 тис. осіб. 

87,1 %

54,0%
Безробітне населення у 
віці 15-70 років (за методо-
логією МОП), тис. осіб 48,3

52,3

53,22018

2019

2020

2018 2019 2020

економічно активне на-
селення (15-70 років)

351,4 352,0 339,4

особи працездатного віку 333,4 336,0 325,1

зайняте населення 298,2 303,7 272,8

2018 2019 2020

87,7 87,6 83,8

267,9 тис. осіб – до 17 років  

1247,9 тис. осіб – 16-59 років 

1863,4 тис. осіб – 18 років і старше

647,2 тис. осіб – 60 років і старше

Структура населення за віковими групами:

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2018 2019 2020 

114,9
102,1

28,5

Кількість осіб, які отримали профорієнтаційні послуги від 
Державної служби зайнятості України, тис. осіб

Рівень укомплектованості вакансій, %.

12,9 % 
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Рівень зайнятості у % до населення відповідної вікової групи:

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

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

17

13

13

182017

2018

2019

2020

2017 2018 2019 2020

населення 15-70 років 54,7 56,9 58,8 56,4

населення працездатного віку 62,7 66,2 69,5 67,4

2017 2018 2019 2020

у віці 15-70 років 16,6 15,1 13,7 15,4

працездатного віку 17,6 16,0 14,4 16,1

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Помісячний індекс заробітної плати 
(до відповідного місяця попереднього року), % 

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

Помісячний індекс номінальної заробітної плати, 
(до відповідного місяця попереднього року), % 

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

20171 20181 20191 20201

Усього 5862  7365  8731 10182

Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство

5312  6643  8917 9642

Промисловість 5755  7271  9431 11270

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів

6686  8508  
10472

11400

Переробна промисловість 5551  7187  8925 10606

Постачання електроенер-
гії, газу, пари та конди-
ційованого повітря

5680  6672  
10278

13892

Водопостачання; ка-
налізація, поводжен-
ня з відходами

4158  5411  7367 8084

Будівництво 4375  6442  6357 8659

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

3956  5046  6441 6122

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність

4405  6645  7785 9169

Тимчасове розміщування 
й організація харчування

3504  3697  4752 4502

Структура середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності, грн.

Інформація та те-
лекомунікації

5202  6142  7695 9569

Фінансова та стра-
хова діяльність

9617  
11437

 
13051

14604

Операції з нерухо-
мим майном

4587  4880  6075 6306

Професійна, наукова 
та технічна діяльність

6712  6175  9401 11743

Діяльність у сфері ад-
міністративного та допом-
іжного обслуговування

3517  4605  5841 6552

Державне управління й 
оборона; обов'язкове 
соціальне страхування

9068 12050 12328 13262

Освіта 5707  6879  7749 8976

Охорона здоров'я та надан-
ня соціальної допомоги

5573  6260  6857 8941

Мистецтво, спорт, ро-
зваги та відпочинок

4980  5805  6785 8804

Надання інших видів послуг 5959  4141  6153 7468
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

23 стадіонами

1 134 площинними спортивними  
спорудами, 44 з яких зі штучним покрит-
тям, 

365 спортивними залами,

8 плавальними басейнами, 

308 приміщеннями для фізкультур-
но-оздоровчих занять, з них

117 з тренажерним обладнанням

Станом на 01.01.2021 структура спортивних споруд для 
занять фізичною культурою і спортом представлена:

Найбільш відомі заклади для занять 
спортом та відпочинку
На сьогодні найвідомішим закладом для занять фізичною куль-
турою та спортом є комунальна установа «Луганський облас-

Ключові проблемні питання 
Сфера фізичної культури та спорту відіграє важливу роль 
у формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я громадян, 
підвищенні їх працездатності та збільшенні тривалості ак-
тивного життя, формуванні позитивного іміджу регіону. У 
зв’язку із ситуацією, що склалася в Луганській області, ос-
новні спортивні об’єкти обласного значення на цей час 
не доступні для використання (легкоатлетичний манеж, 
стадіон «Авангард», басейн на 50 м з вишками для стриб-
ків, ЛТК-Арена 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 спор-
тивної інфраструктури в регіоні, реконструкція та модер-
нізація наявних спортивних споруд, а також підвищення 
рівня забезпечення спортсменів та тренерів сучасним 
спортивним обладнанням та інвентарем. 

ний фізкультурний центр «Олімп» (далі — КУ ЛОФЦ «Олімп»), 
розташований в м. Кремінна.
Метою його діяльності є підготовка спортсменів в Луганській 
області з олімпійських та неолімпійських видів спорту всіх рівнів 
від груп початкової підготовки до груп вищої спортивної май-
стерності, у т. ч. спортсменів з інвалідністю; забезпечення ро-
звитку спорту; сприяння організації роботи з підготовки спор-
тивних резервів, залучення більш широкого кола дітей, підлітків 
і молоді до занять фізичною культурою та спортом, зміцнення 
їх здоров’я.
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КУЛЬТУРА

Надання послуг населенню здійснюється 676 закладами 
культури і мистецтв, із них:

• 315 публічних бібліотек; 

• 302 клубні установи, в яких діють 1746 колективів худож-
ньої самодіяльності, 128 з них мають звання «народний» 
та «зразковий». В аматорських колективах займаються по-
над 20 тис осіб, з них дітей та молоді – 14 418 осіб;

• 30 мистецьких шкіл, контингент яких станом на початок 
навчального року становив 6099 учнів, що охоплює 11 % 
від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл Луганської 
області;

• 13 музеїв та 3 філії, в яких зберігаються майже 120 тис. 
музейних предметів (з них 84,4 тис. належать до держав-
ної частини Музейного фонду України);

• 4 демонстратори фільмів;

• 3 парки, 2 театри, 1 філармонія;

• 2 обласні методичні центри;

• 1 заклад фахової передвищої освіти (Сєвєродонецький 
фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Про-
коф’єва).

Охорона культурної спадщини

2253 –

405 – 

106 – 

1 –

2 –

археології (з них 2-національного 
значення);

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

архітектури та містобудування      
(4 - національного значення);

парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва;

ландшафтні.

Із них 175 – занесено до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України.

На підконтрольній українській владі території області знахо-
дяться 2767 пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини, у тому числі:
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Луганський обласний Козачий кінний театр
Місце розташування: Луганська область, смт Мілове, 
вул. Центральна, 155

Унікальним, неповторним явищем сучасної культури, візит-
ною карткою регіону є Луганський обласний Козачий кінний 
театр. Його колектив продовжує традиції відважних сильних 
духом першопроходців, які заснували степовий край. Спек-
таклі про боротьбу з монголо-татарами, джигітовка, битви з 
бойовою зброєю, історичні костюми – все це створює осо-
бливу емоційну атмосферу, спортивну й театральну май-
стерність.

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека, або 
Good library – це новостворена команда творчих, неорди-
нарних бібліотекарів. З 2015 року бібліотека отримала нову 
домівку в м. Старобільськ. Good library прагне максимально 
наблизити бібліотечну справу до світових стандартів, сміливо 
втілювати бурхливі ідеї, ламаючи усталені стереотипи.
Good library не лише бібліотека, а й методичний центр для 
бібліотек Луганської області, що надає колегам власні реко-
мендації. Фахівці з Регіонального тренінгового центру надають 
швидку освітню допомогу і бібліотекарям, і всім представни-
кам громади. Так, Good library популяризує неформальну 
освіту серед населення.
Родзинка бібліотечного фонду – абсолютно нова різногалузе-
ва, різножанрова література. 
Візія бібліотеки – це інклюзивний артпростір для будь-кого, де 
можна навчатися, розвиватися, творити, шукати однодумців і 
бути собою.

КУЛЬТУРА

Найбільш відомі заклади культури
Луганська обласна універсальна бібліотека
Місце розташування: Луганська область, 
м. Старобільськ, пл. Базарна, 32 А.   
Посилання на сайт: www.library.lg.ua;
Сторінка у facebook: https://www.facebook.
com/lugOUNB
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КУЛЬТУРА

Луганський обласний академічний українсь-
кий музично-драматичний театр
Місце розташування: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 21.
Посилання на сайт: http://ukrlugteatr.com/
Сторінка у facebook: https://www.facebook.
com/ukrlugteatr 

Луганська обласна філармонія
Місце розташування: Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. Шевченка, 3.
Посилання на сайт: http://philharmonic.lg.ua/ 
Сторінка у facebook: 
https://www.facebook.com/lugansk.philharmonic

Луганський обласний академічний український музично-дра-
матичний театр за 80 років свого існування, мужньо долаючи 
поразки й замовчування, сміливо вдаючись до пошуку й екс-
периментів, мудро осмислюючи перемоги й злети, гідно під-
твердив своє право бути справжнім національно-культурним 
центром Луганщини, добре відомим далеко за межами Схо-
ду України.
Це місце, яке захопить з перших хвилин перебування в ньому.

Луганська обласна філармонія – установа культури, що вже 
понад 75 років гідно представляє Луганську область в Україні 
та в світі, є активним популяризатором кращих зразків світової, 
української та сучасної класичної музики. Луганська обласна 
філармонія є одним із фундаторів культурного життя Луганщи-

ни, головним принципом і метою якого є прищеплення любові 
до музичного мистецтва і відродження української культурної 
спадщини.
Формування культурного життя Луганщини, постійна презента-
ція Луганської області в Україні та в світі, популяризація україн-
ської музики, розширення слухацької аудиторії, почесні наго-
роди, співпраця з видатними митцями і диригентами України 
і Європи – це відмінний результат роботи філармонії лише за 
час перебування у місті Сєвєродонецьк.

Ключові проблемні питання розвитку 
культури:
• 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 облас-
ної філармонії та Луганської обласної універсальної 
наукової бібліотеки;

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

• недостатнє кадрове забезпечення закладів культури 
та мистецтв висококваліфікованими фахівцями.
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ТУРИЗМ
ТУРИСТИЧНІ МІСЦЯ, «МАГНІТИ» ЛУГАНЩИНИ

Деркульський кінний завод 

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

Луганщина… Відкриваємо! Пізнаємо! Захоплюємось!
Пізнай Луганщину разом з нами!
Побач цікаві краєвиди та відкрий нові місця!
Захопись таємничим легендами та неповторними історіями!
І першим в Україні зустрінь схід сонця!

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.

Новоайдарський районний краєзнавчий музей

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

Мережа готельних закладів
• 30  колективних засобів розміщування
• 220 номерів на 1222 місця

1451,63  тис.грн

1085,2 тис.грн

143,9 тис.грн2018

2019

2020

Доходи від туристичного збору, 

Природно-заповідний фонд Кремінщини

Кремінщину величають зеленими легенями Донба-
су. 
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 монго-
ло-татарами, джигітовка, битви з бойовою зброєю, 
історичні костюми – все це створює особливу 
емоційну атмосферу, спортивну і театральну 
майстерність. 
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ТУРИЗМ
Туристичний «магніт»: «Активний відпочинок 
заповідними стежками Кремінщини»

Кремінський район – найзеленіший район Луганської області, його називають «легенями Донбасу». Соснові ліси та лісові озера 
створюють чудові умови для відпочинку та оздоровлення, а наявність багатого історико-культурного і природно-рекреаційного по-
тенціалу Кремінського району дає можливість стати лідером регіонального туристичного ринку. Указом Президента України від 
10.09.2019 № 678/2019 на території Кремінського району Луганської області створено Національний природний парк «Кремінські 
ліси», що сприятиме збереженню, відтворенню, ефективному використанню цінних природних комплексів та об’єктів басейну 
річки Сіверський Донець, які мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення…».
Крім того, пропонується реалізація піших, кінних, водних, велосипедних маршрутів та інших пропозицій активного відпочинку.
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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


