
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Туристичний паспорт Луганської області 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Туристичний паспорт Луганської області 

 
 

1. Туристичні об’єкти, які розташовані в Луганській області (132 об’єктів): 
 

 2 релігіозних закладів   Свято-Троїцький Храм  (Біловодський район, смт.Біловодськ, 

 Храм Успіння Божої матері (с. Осинове Новопсковський район) належить до 

архітектурних пам’яток України 
 

 10 музеїв 

 

 Народні, краєзнавчі, меморіальні музеї 
 

 1 пам’ятка 

 

 Пам`ятник на честь Кіндрата Булавіна 
 

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

лісництво 
 

 64 природоохоронні території Луганської  

області – об’єкти відвідування туристів 
 

 Ботанічні, геологічні, ландшафтні, ентомологічні пам’ятки природи 

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

лення релігіозного  культу. 
 

 3 джерела   Пантелеймонова криниця 

 Джерело сірко-водневе 

 Джерело з іонами срібла 
 

 2 пішохідна-кінних екскурсії  Державної форми власності  Деркульський кінний завод 

 Громадська організація «Конярі-любителі «Корніловець» 
 

 12 оздоровчих комплексів  З яких 8 оздоровчі заклади  державної форми власності, 4 – приватні 
  

 20 баз відпочинку   З яких 6 державної форми власності, 2- комунальної та 11 приватної 
 

 6 закладів дозвілля та розваг  Акваленд, позаміські, пляжні клуби всі приватної форми власності 

 

*упам10 об’єктів туристичної діяльності на даний час не функціонують у зв’язку з проведенням АТО та/або потребують відновлення  

 

2. Готелів – 16 одноразова місткість яких 621 місце 

3. Турагентів, які працюють на території області – 24 суб’єкти 



 

Туристична карта Луганської області 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінія розмежування 

 

 

Готелі 

 

 

 

Туристичні об’єкти 

 

 

 

Природоохоронні 

території  

 

 

Бази відпочинку, 

санаторії тощо 

  



 

 

 

Інформаційна довідка туристичних потоків в Луганській області  
 

Роки 

Кількість туристів, 
обслугованих суб'єктами 
туристичної діяльності 

України – усього 

Із загальної кількості туристів: 

Кількість екскурсантів 
іноземні туристи 

туристи-громадяни України, 
які виїжджали за кордон 

внутрішні туристи 

2000 23710 476 1931 21303 9487 

2001 28788 439 2852 25497 13342 

2002 41335 515 3714 37106 23615 

2003 42126 850 4655 36621 26215 

2004 41662 603 5147 35912 28639 

2005 48898 17 6913 41968 34889 

2006 50881 162 10761 39958 30993 

2007 59096 158 14088 44850 39984 

2008 53279 126 15487 37666 21022 

2009 44341 163 11584 32594 29940 

2010 35880 162 13304 22414 20062 

2011 15558 94 9284 6180 1854 

2012 21981 120 12231 9630 6839 

2013 34699 33 21709 12957 6684 

2014 791 2 762 27 – 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Інформація щодо туристичних об’єктів та послуг, які розташовані в Луганській області 

 
№

 

з/

п 

Назва 

туристич

-ного 

об’єкту  

на 

території 

Наймену-

вання 

суб’єкту 

господар

ювання 

Індетифі

ка-

ційний 

номер 

юридичн

ої/фізичн

ої особи 

(код 

ЄРДОУ 

тощо) 

Місце 

розташу

- вання 

туристи

чного 

об’єкту  

Форма 

власності 

туристич

-ного 

об’єкту  

Коротки

й опис 

туристич

-ного 

продукту

, який 

надаєтьс

я  

Вид 

туризму  

Макс. 

пропускна 

спроможніс

ть 

відвідуван

ня об’єкту  

Сезонніст

ь надання 

туристич-

них 

послуг 

(на весні, 

восени, 

влітку, в 

зимовий 

період чи 

цілий рік) 

Наявніс

ть 

туристи

чних 

маршру

тів на 

територ

ії 

(так/ні) 

Якщо 

«Так», 

коротки

й опис 

маршру- 

тів  

Суб'єкт, що   

здійснює 

та/або  

забезпечує  

туристичну  

діяльність  

Разом 46 туристичних об’єктів та послуг 

Релігіозні заклади (церкви, храми, монастирі) 
Всього 2 
1.  Свято-

Троїцький 

Храм 

Сєвєродоне

цько-

Старобільсь

ка Єпархія 

 Біловодсь

кий район 

смт.Білово

дськ, 

вул..Білив

оди,1 

Єпархіальна  Книги 

духовного 

змісту, 

ікони та 

інші 

предмети 

культового 

призначенн

я 

Культурно

-

пізнавальн

ий 

500 Цілий рік Ні  Сєвєродонецьк

о-

Старобільська 

Єпархія, 

настоятель 

Свято-

Троїцького 

храму 

2.  Храм 

Успіння 

Божої 

матері 

Осинівська 

сільська 

рада 

 с. 

Осинове 

Новопськ

овського 

району 

комунальна Храм 

Успіння 

Божої 

матері в 

1802 р, який 

належить 

до 

архітектурн

их пам’яток 

України(коз

ацьке 

барокко) 

екскурсія 40 чол. Цілий рік   Осинівська 

сільська  рада  

Музеї 
Всього 10 
1.  КЗ 

«Лисичансь

кий міський 

краєзнавчий 

КЗ 

«Лисичансь

кий міський 

краєзнавчий 

20187905 м. 

Лисичансь

к, пр. 

Леніна, 94 

комунальна осередок 

збереження 

та 

демонструв

Історично

-освітній 

та 

культурно

Близько 100 

осіб 

Цілий рік Так Екскурсії 

по 

історични

м та 

- 



музей» музей» ання 

історичної 

спадщини 

міста 

Лисичанськ

а та регіону 

-

пізнавальн

ий  

пам’ятним 

місцям 

Лисичансь

ка, 

пов’язаних 

з 

заснування

м міста та 

історични

ми подіями 

Другої 

світової 

війни 

2.  Народний 

музей 

історії 

Лисичанськ

ого 

содового 

заводу 

- - м. 

Лисичансь

к, вул 

Красна 30 

в 

приміщен

ні КЗ 

«Лисичан

ський 

міський 

палац 

культури» 

на 

громадськи

х засадах 

джерело 

пізнань про 

верхнянське 

поселення 

3-го кінного 

гусарського 

полку, 

будівництво 

та 

виробництв

о 

Лисичанськ

ого 

содового 

заводу 

Історично

-освітній 

Близько 50 

осіб 

Цілий рік Ні - - 

3.  Меморіальн

ий музей ім. 

В.М. 

Сосюри 

- - м. 

Лисичансь

к, вул. 

Героїв 

Сталінгра

ду 1 в 

приміщен

ні КЗ 

«Палац 

культури 

ім. В.М, 

Сосюри м. 

Лисичансь

ка» 

на 

громадськи

х засадах 

експозиційн

ий простір, 

що 

доповідає 

про творчий 

та життєвий 

шлях поета-

лірика В.М. 

Сосюри 

Історично

-освітній 

Близько 50 

осіб 

Цілий рік Так Екскурсії 

по 

історични

м місцям 

Лисичансь

ка, 

пов’язаних 

з життєвим 

шляхом 

В.М.Сосю

ри 

 

4.  Музей 

бойової та 

трудової 

слави 

Лисичанськ

ого 

склозаводу 

- - м. 

Лисичансь

к, вул. 

Героїв 

Сталінгра

ду 1 в 

приміщен

на 

громадськи

х засадах 

Музейне 

надбання, 

що увічнює 

пам'ять 

трудового 

шляху 

робітників 

Історично

-освітній 

Близько 30 

осіб 

Цілий рік Ні -  



ні КЗ 

«Палац 

культури 

ім. В.М, 

Сосюри м. 

Лисичансь

ка» 

склозаводу 

5.  Музей 

розвитку 

вугільної 

промислово

сті 

Лисичанськ

ого 

кам'яновугі

льного 

району 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

 

-  м. 

Лисичансь

к, вул ім. 

Д.І. 

Менделєє

ва,5 

 Експозиції 

музею 

розповідаю

ть про 

походження 

вугілля, 

історії 

вуглевидоб

увної 

промислово

сті Донбасу, 

про 

Лисичанськ 

шахтарськи

й. 

Історично

-освітній 

Близько 

50 осіб 

Цілий рік Ні - - 

6.  Біловодськи

й районний 

краєзнавчий 

музей 

Відділ 

культури  

Біловодсько

ї 

райдержадм

іністрації 

02227110 Біловодсь

кий район 

смт.Білово

дськ, 

вул..Ленін

а, 109 

Комунальна Продукція 

майстрів 

декоративн

о-

ужиткового 

мистецтва, 

фотографії 

пам’ятників 

та 

пам’ятних 

місць 

Біловодщин

и, буклети. 

Культурно

-

пізнавальн

ий 

200 Цілий рік Ні  Відділ 

культури 

райдержадмініс

трації, 

директор 

музею 

7.  Народний 

музей 

історії села 

Велика 

Чернигів 

ка 

Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

02227251 с. Велика 

Чернигів 

ка 

Станично-

Лугансько

го району 

Державна  Тематичні 

екскурсії 

Культурно

-

пізнавальн

ий 

500 Протягом 

року 

Ні Ні  Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

8.  Народний 

музей 

історії села 

Чугинка 

Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

02227251 с. 

Чугмнка 

Станично-

Лугансько

го району 

Державна Тематичні 

екскурсії 

Культурно

- 

пізнавальн

ий 

500 Протягом 

року 

Ні Ні Відділ 

культури 

Станично-

Луганської 

РДА 

9.  Народний 

музей 

Віділ 

культури 

02227251 с. 

Переділь 

Державна Тематичні 

екскурсії 

Культурно

- 

500 Протягом 

року 

Ні Ні Відділ 

культури 



історії села 

Передільськ

е 

Станично-

Луганської 

РДА 

ське пізнавальн

ий 

Станично-

Луганської 

РДА 

10.  Слобожансь

ке подвір’я 

Новопсковс

ький 

краєзнавчий 

музей 

 

Новопсков-

ський 

краєзнавчи

й  музей 

комунальна Етнографіч

ний 

комплекс(се

лянська 

садиба) 19-

20 ст. 

екскурсія 15 чол. Цілий рік   Новопсковськи

й  

краєзнавчий 

музей 

Пам’ятки 
Всього 1 
1.  Пам’ятник 

Булавіну 

Пісківська 

сільська 

рада 

 с.Булавині

вка 

Новопськ

овського 

району 

комунальна Пам`ятник 

на честь 

Кіндрата 

Булавіна 

екскурсія 40 чол. Цілий рік   Пісківська  

сільська рада, 

Новопськовськ

ий район 

Ландшафтний парк 
Всього 1 
1.  Ландшафтн

ий парк  

«Юницький

» 

ДТ 

Луганська 

лісомеліора

тивна агро-

науково-

дослідна 

станція, 

Юницьке 

лісництво 

00994118 Луганська 

обл., 

Біловодсь

кий район 

с.Городищ

е, 

Юницьке 

лісництво 

Державна - Зелений 

туризм 

500 Цілий рік Так .Будинок-

музей 

К.Юницьк

ого, 

дендрарій, 

цілинний 

степ, 

дослідні 

лісові 

культури в 

контейнера

х                                                                                

Юницьке 

лісництво, 

лісничий  

Печери 

Всього 1 
1.  Печера під 

Пристіном 

Осинівська 

сільська 

рада 

 гора 

Пристін 

Новопськ

овського 

району 

комунальна Печера  

створена 

першими 

переселенця

ми у 17 ст. 

для відправ-

лення 

релігіозного  

культу.  

екскурсія 50 чол. Цілий рік   Осинівська 

сільська рада 

Джерела 
Всього 3 



1.  Пантелеймо

нова 

криниця 

Закотненськ

а сільська 

рада 

 с. Закотне 
Новопско

вського  

району 

Природне 

джерело 

Криниця, 

яка 

знаходиться 

у Водяномі 

лісі. 

екскурсія 50 чол. Цілий рік   Закотненська 

сільська рада 

2.  Джерело 

сірко-

водневе 

Новопсковс

ька 

селищна 

рада 

 смт. Ново-

псков 

Природне 

джерело 

Джерело, 

насичене 

мініралами 

сірко-

водню,про-

тягом року 

має  

температур.

18 град. 

екскурсія 30 чол. Цілий рік   Новопсковська  

селищна рада 

3.  Джерело з 

іонами 

срібла 

Новорозсо

шанська 

сільська 

рада 

  

с.Новороз

сош 

Новопско

вського  

району  

Природне 

джерело 

Вода,яка 

насичена 

іонами 

срібла 

екскурсія  50 чол. Цілий рік   Новорозсошанс

ька сільська 

рада 

 Пішохідна-кінні екскурсії 
Всього 2 

1.  Деркульськ

ий кінний 

завод 

Деркульськ

ий кінний 

завод №63 

00846234 Біловодсь

кий район 

с.Новодер

кул 

Державна - Культурно

-

пізнавальн

ий 

100 Цілий рік Ні  Деркульський 

кінний завод, 

начкон 

2.  Громадсь 

ка 

організація 

«Конярі-

любителі 

«Корнілове

ць» 

Корнилов 

Валерий 

Никифоров

ич 

т. 

0952451629 

http://konev

ody-

kornilovec.l

g.ua/ 

  смт. 

Станиця 

Луганська, 

вул. 

Ломоно 

сова, буд. 8 

Станично-

Лугансь 

кий район 

 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Оздоровчі комплекси 
Всього 6 
1.   «Санаторій 

«Озерний» 

Державне 

підприємст

во 

«Санаторій 

Озерний» 

ЗАТ 

лікувально-

оздоровчих 

02649153 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 1 

державна Розміщення 

(в 

корпусах), 

лікування, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня), 

лікуваль-

но-

оздоров-

чий 

434 чол. цілий рік ні       - ДП «Санаторій 

Озерний» 



закладів 

профспілок 

України 

«Укрпрофоз

доровниця» 

транспортні 

послуги 

(автобус), 

екскурсійні 

послуги. 

2.  Позаміськи

й заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Мрія» 

Комунальна 

установа 

«Позаміськ

ий заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Мрія» на 

дольових 

засадах» 

33264206 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 25 

комунальна Розміщення 

(корпуса), 

харчування 

(їдальня), 

оздоровлен

ня дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

транспортні 

послуги 

(автобус), 

екскурсійні 

послуги 

дитячий 280 дітей влітку ні      - КУ «ПЗОВ 

«Мрія» 

3.  Позаміськи

й заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Соснова 

роща» 

Дорожня 

профспілко

ва 

організація 

Донецької 

залізниці 

02664945 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 27 

державна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

харчування 

(їдальня). 

дитячий 60 дітей в 1 

зміну 

влітку ні     - Дорожня 

профспілкова 

організація 

Донецької 

залізниці 

4.  Дитячий 

позаміський 

заклад 

оздоровлен

ня та 

відпочинку 

«Зоря» 

Рубіжанськ

ий  

казенний 

хімічний 

завод 

«ЗОРЯ» 

14308351 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 29 

державна Розміщення 

(корпуса), 

оздоровлен

ня дітей в 

літньо-

оздоровчий 

період, 

харчування 

(їдальня). 

дитячий 320 дітей в 1 

зміну 

влітку ні      - РКХЗ « 

ЗОРЯ» 

5.  ВП 

«Санаторій-

профілакто

рій 

«Привілля» 

ВП 

«Санаторій-

профілакто

рій 

«Привілля» 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля» 

21846988 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка 

Державна Відпочинок 

та 

профілакти

чне 

лікування  

Відпочино

к та 

профілакт

ичне 

лікування 

50 чоловік за 

добу 

цілий рік ні 

____ ____ 



 

 

 

 

6.  Оздоров 

чий 

комплекс 

«Грівал» 

  вул.  

Корольова, 

2, с. 

Пшеничне,  

Станично-

Лугансь 

кий  район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Бази відпочинку 
Всього 19 
1.  База 

відпочинку  

«Сосновий 

бір» 

ТОВ 

«Нафтохім-

інвест» 

31845423 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 21А 

 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня), 

транспортні 

послуги 

(автомобіль

) 

сімейний 52 чол цілий рік ні      - ФОП Кіяшко 

С.І. 

2.  Туристична 

база 

відпочинку  

«Зоря» 

ТОВ 

«Українська 

хіміко-

енергетична 

компанія» 

35981289 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня). 

сімейний до 90 чол.  влітку ні       - ТОВ 

«Українська 

хіміко-

енергетична 

компанія» 

3.  База 

відпочинку 

«Лісова 

поляна» 

Комунальне 

підприємст

во 

«Оздоровчо

-

туристични

й центр 

«Лісова 

казка» 

25367345 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 23 

комунальна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня), 

екскурсійні 

сімейний 80 чол. на весні, 

влітку, 

восени 

так Піші, 

велосипед

ні та водні 

походи (на 

байдарках 

по р. 

Сіверський 

Дінець),  

походи 

КП «ОТЦ 

«Лісова казка» 



послуги по 

Кремінськ

им лісам. 
4.  База 

відпочинку 

«Угольок» 

Комунальне 

підприємст

во 

«Оздоровчо

-туристи -

чний центр 

«Лісова 

казка»  

25367345 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Серебрянс

ька, 10  

комунальна Розміщення 

(корпус), 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня)  

сімейний 40 чол. цілий рік ні     - КП «ОТЦ 

«Лісова казка 

5.  Будинок 

відпочинку 

«Будинок 

мисливця» 

Державне 

підприємст

во 

«Кремінсь-

ке 

лісомисливс

ьке 

господарств

-во » 

00993604 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Серебрянс

ька, 11 

державна Розміщення 

(2-поверх. 

будинок), 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня) 

сімейний 20 чол. цілий рік ні     - ДП 

«Кремінський 

ЛМГ» 

6.  База 

відпочинку 

«Зелена 

вілла» 

ПП Шимко 

О.М. 

2144125474 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 1 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(їдальня). 

сімейний 12 чол. цілий рік ні      - ПП Шимко 

О.М. 

7.  База 

відпочинку 

«Гражда» 

Дочірнє 

підприємст

во 

«Енергосфе

ра» 

російського 

НПО 

«Енергосфе

ра» 

30824800 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський 

район, с. 

Шипілівка 

приватна Розміщення

,харчування

, пункти 

прокат 

водного 

транспорту 

сімейний 

 

18 чол. За 

добу 

цілий рік ні 

____ ____ 

8.  База 

відпочинку   

ВП ш. ім. 

Г.Г. 

Капустина 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля * 

26349214 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок Надавання 

койко-

місця в 

будинках 

робітника

м ПАТ 

«Лисичан

ськвугілля

» 

32 чоловіка за 

добу 

влітку ні 

____ ____ 

9.  База ВП ш. 26349191 Луганська Державна Відпочинок  Надавання 30 чоловік за влітку ні ____ ____ 



відпочинку   «Привільня

нська» ПАТ 

«Лисичансь

квугілля* 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

к, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

койко-

місця в 

будинках 

робітника

м ПАТ 

«Лисичан

ськвугілля

» 

добу 

10.  База 

відпочинку   

ВП ш. 

«Новодруж

еська» ПАТ 

«Лисичансь

квугілля* 

26349208 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок  Надавання 

койко-

місця в 

будинках 

робітника

м ПАТ 

«Лисичан

ськвугілля

» 

52 чоловіка за 

добу 

влітку ні 

____ ____ 

11.  База 

відпочинку   

ВП ш. ім. 

Д.Ф. 

Мельникова 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля* 

26349183 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок Надавання 

койко-

місця в 

будинках 

робітника

м ПАТ 

«Лисичан

ськвугілля

» 

46 чоловіка за 

добу 

влітку ні 

____ ____ 

12.  База 

відпочинку   

ВП ШБУ 

ПАТ 

«Лисичансь

квугілля* 

26349160 Луганська 

обл., 

Попаснян

ський р-н, 

сел. 

Белогорів

ка, на 

березі р. 

Сіверськи

й Донець 

Державна Відпочинок  Надавання 

койко-

місця в 

будинках 

робітника

м ПАТ 

«Лисичан

ськвугілля

» 

8 чоловік за 

добу 

влітку ні 

____ ____ 

13.  База відпо 

чинку 

«Зелененьке

» 

   с. 

Пшеничне,  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

14.  База 

відпочинку 

«Дубрава» 

  Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

15.  База   смт. приватна Органі Органі  Протягом Ні Ні ФОП 



відпочин 

ку "Лісова  

казка» 

Петрівка, 

Станично

Лугансь 

кий район 

зація  

досуга 

зація  

досуга 

року 

16.  База 

відпочинку 

«Айдар» 

Прокопенко 

Володимир 

Олександро

вич 

0504706405 

Адміністрат

ор Катерина 

0952291788 

 с. 

Переділь 

ське, 

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

17.  Зелена 

садиба «Дім 

на 

висілках» 

Стебаков 

Андрей 

Николаевич 

т. 

0501620600 

 

 пгт. 

Станица 

Луганска 

2, вул. 

Пушкина 

№ 64, 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

18.  Зелена 

садиба 

«Экстрим» 

Козлов 

Виталий 

Петрович 

т. 

0505315970 

 

 с. 

Болотене, 

вул. У. 

Громовой, 

43, 

Станично-

Луганськи

й район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

19.  Зелена 

садиба 

«Джура-

Дон» 

т. (06472) 2-

12-41 

Мишин 

Александр 

Александров

ич 

т. 

0503262809 

e-mail: 

sendmefax@u

kr.net 

http://dentat

our.com/Jura

h_Don/ 

 вул. 

У.Громо 

вої, 19–а, с. 

Болотене,  

Станично-

Луганськи

й район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

Дозвілля та розваги 
Всього 6 
1.  Креатив 

ний клуб 

активного 

відпочинку 

«Prado de 

  смт. 

Станиця 

Луганська

,Станично

Луганськи

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 



Sol»  й район 

2.  Акваленд 

«Катрін» 

Администрат

ор т. 

0959404242, 

т. 

0500543500 

katrin.lg.ua 

 с. Мака 

рове,  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

3.  Пляжний 

клуб «Бора-

Бора» 

  с. 

Вільхове,  

вул.. 

Соняшня, 

№119 

Станично-

Луганськи

й район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

4.  Заміський 

клуб «Аква-

Ягуар» 

т. (0642) 71-

12-66 

Герцева 

Ольга 

Евгеньевна 

т. 050-475-

21-45 

e-

mail:Оljagerc

eva@rambler.

ru 

Сайт: 

http://jaguar.

lg.ua 

 с. 

Валуйське, 

вул.. 

Озерна  

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

5.  Озеро 

«Чистень 

ке» 

  с. Болоте 

не, 

Станично-

Лугансь 

кий район 

приватна Органі 

зація  

досуга 

Органі 

зація  

досуга 

 Протягом 

року 

Ні Ні ФОП 

6.  Готельний 

комплекс 

«ПриЛісне» 

ТОВ 

«Донстрейм

» 

33966782 92900, 

Луганська 

обл., м. 

Кремінна, 

вул. 

Санаторна

, 26 

приватна Розміщення 

(будиночки 

відпочинку)

, 

оздоровлен

ня, 

харчування 

(кафе) 

сімейний 102 чол. цілий рік ні      - ТОВ 
«Донстрейм» 

**ППррииммііттккаа  щщооддоо  ббаазз  ввііддппооччииннккуу  ППААТТ  ««ЛЛииссииччааннссььккввууггіілллляя»»::  

    ННаа  ббааззии  ввііддппооччииннккуу  ддооззввііллььнніі  ппррааввооввссттааннооввллююююччіі    ддооккууммееннттии  ввііддссууттнніі,,  ллііккууввааллььнніі  ппооссллууггии  ннее  ннааддааююттььссяя,,  ррооббііттннииккии  ППААТТ  ««ЛЛииссииччааннссььккввууггіілллляя»»  ввііддппооччииввааююттьь  

ббееззккоошшттооввнноо    ((ббеезз  ппууттііввоокк))..  

 



 

Природоохоронні території Луганської області – об’єкти відвідування туристів 

  

№ 

з/п Назва Місце розташування Контакти 

Всього 64 об’єкти, з яких 2 пам’ятки природи місцевого значення не є туристичними об’єктами 

1.  
Роздольнянські пруди (ентомологічний заказник місцевого 

призначення) 

за межами населеного пункту на території 

Просторівської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

2.  
Самсонівська заводь (ландшафтний заказник місцевого 

призначення) 

за межами та в межах населеного пункту села 

Лизине на території Лизинської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

3.  Кисілівські відслонення (геологічна пам"ятка природи) 

за межами та в межах населеного пункту села 

Луб’янка на територіїОлексіївської сільської 

ради Білокуракинського району Луганської 

області 

- 

4.  
Лісова перлина (загальнозоологічний заказник місцевого 

призначення) 

за межами населеного пункту на території 

Лозно-Олександрівської селищної ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

5.  Олександропільський (ботанічна пам"ятка природи) 

за межами населеного пункту на території 

Олександропільської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

6.  Велика долина (ботанічна пам"ятка природи) 

в межах населеного пункту села Коноплянівка 

на території Дем’янівської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 

7.  Кленовий ліс (ботанічний заказник місцевого значення) 

за межами населеного пункту на території 

Нещеретівської сільської ради 

Білокуракинського району Луганської області 

- 



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

квартал 12 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

9.  Заповідне урочище «Білоусова садка» 
Кремінський р-н, Серебрянське лісництво, 

квартал 94 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

10.  Заповідне урочище «Сіточне» Кремінський р-н, Сіточне лісництво, квартал 28 
ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

11.  Заповідне урочище «Широке» Кремінський р-н, Сіточне лісництво, квартал 1-4 
ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

12.  Заповідне урочище «Хрящуваха» Кремінський р-н, Житлівське лісництво, квартал 

20 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

13.  
Заказник місцевого значення «Серебрянський» Кремінський р-н, Серебрянське лісництво, 

квартали 110-113, 131 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

14.  
Заказник місцевого значення «Жеребець» Кремінський р-н, Серебрянське лісництво, 

квартал 134 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

15.  

Заказник місцевого значення «Кремінські каптажі» Кремінський р-н, Сіточне лісництво , квартали 

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

лісництво квартали 5,11-13, 14-29; 

Комсомольське лісництво  квартали 12,13 

ДП «Кремінське ЛМГ» (06454) 3-15-

95 

16.  
Луганський природний заповідник Національної Академії 

Наук України 

Луганська обл., Міловський р-н., Великоцька 

сільська рада.  

 

17.  
Геологічна пам’ятка природи «Баранячі лоби» с. Айдар-Миколаївка Новоайдарського району 

Луганської області 

- 

18.    Геологічна пам’ятка «Осинівські піщаники» с. Осинове, Осинівська сільська рада  (06463)9-47-42 

19.  Білолуцький лісовий заказник Білолуцьке лісництво (06463)9-24-68 

20.  Новопковський лісовий заказник Новопсковське лісництво (06463)2-10-42 

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

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



23.  Ботанічна пам’ятка  природи «Новобіла» Новобілянська сільська рада (06463)9-32-18 

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

25.  Ботанічна пам’ятка  природи «Осинівська» Осинівська сільська рада (06463)9-47-42 

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

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

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

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

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

31.  Ландшафтний заказник «Донцівський» Донцівська сільська рада (06463)9-63-48 

32.  Пам’ятка природи місцевого значення «Золотівське 

джерело»* 

Попаснянський район, м. Золоте zikinfo111@ukr.net 

33.  Пам’ятка національного значення "Картамиш" с. Новозванівка Попаснянського району popasna_ec@ukr.net 

34.  
Археологічний об’єкт "Ставка хана" с. Шипілівка Білогорівської селищної ради 

Попаснянського району 

popasna_ec@ukr.net 

35.  Гідрологічна пам’ятка природи Джерело «Ковалівське-1» Ковалівська сільська рада 9-63-31 

36.  Гідрологічна пам’ятка природи Джерело «Ковалівське-2» Ковалівська сільська рада 9-63-31 

37.  Гідрологічна пам’ятка природи Джерело «Містки» Містківська сільська рада  

38.  Гідрологічна пам’ятка природи Джерело «Попівське» Ковалівська сільська рада 9-63-31 

39.  Гідрологічна пам’ятка природи  «Верхній ставок» Петрівська сільська рада 9-65-88 

40.  Гідрологічна пам’ятка природи  «Нижній ставок» Петрівська сільська рада 9-65-88 

41.  Ботанічна пам’ятка  природи «Надія» Райгородська сільська рада 9-52-31 

42.  Ботанічна пам’ятка природи «Сватівський парк» с. Соснове Сватівської міської ради 3-40-38 



43.  Ботанічна пам’ятка природи  «Кармазинівська» Ковалівська сільська рада 9-63-31 

44.  Геологічна пам’ятка «Куземівський яр» Куземівська сільська рада 9-53-42 

45.  Парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва 

«Мілуватський водолій» 

Мілуватська сільська рада 9-32-33 

46.  Ботанічний заказник «Гончарівський» Гончарівська сільська рада 9-71-31 

47.  Загальнозоологічний заказник «Містківський» Містківська сільська рада 9-01-53 

48.  
Загальнозоологічний заказник «Терни» Землі Сватівської міської ради та Гончарівської 

сільської ради, східніше с. Соснове 

3-40-38, 9-71-31 

49.  Загальнозоологічний заказник «Сватівський» Сватівська міська рада 3-40-38 

50.  Загальнозоологічний заказник «Мілуватський лиман» Мілуватська сільська рада 9-32-33 

51.  Заповідне урочище «Нижньодуванське» Нижньодуванська селищна рада 9-82-36 

52.  Гідрологічна пам’ятка природи «Джерело козаче» Маньківська сільська рада 9-61-91 

53.  Луганський природний заповідник Станично-Луганский район  Не працює, контактів немає 

54.  

пам’ятка природи гідрологічна «Лозовське джерело»  Старобільський район, за 3 км на південний 

захід від с.Лозовівка, на правому схилі балки 

Криничний яр, котрий відкривається в долину 

р.Айдар 

                  (06461)2-23-08 

55.  

пам’ятка природи гідрологічна  «Новоборовське джерело» Старобільський район, за 1 км на північ від 

с.Новоборівське у підніжжя правого схилу 

долини річки Гнила Плотва 

 

56.  
пам’ятка природи гідрологічна  «Шпотинське джерело» 

 

Старобільський район, с.Шпотино, на схилі 

балки Кипучої. 

 

57.  

заказник іхтіологічний «Айдарський» Старобільський район, ділянка р.Айдар на 

північ від с.Лиман до межі з Новопсковським 

районом. 

 

58.  заповідне урочище «Сосновий бір» Старобільський район, північна околиця 

м.Старобільськ, територія Старобільського 

 



лісництва державного підприємства  

«Старобільське лісомисливське господарство» 

59.  

пам’ятка природи комплексна «Бутківський терасний 

парк» 

Старобільський район, с.Бутківка, в межах 

Старобільського лісництва державного 

підприємства «Старобільське лісомисливське 

господарство» та Старобільського 

психоневричного інтернату. 

 

60.  

заповідне урочище «Широке» Старобільський район, на схід від с.Західне, в 

межах Старобільського лісництва державного 

підприємства «Старобільське лісомисливське 

господарство». 

 

61.  

заказник лісовий «Пригодівський» Розташований на території Старобільського 

лісництва державного підприємства 

«Старобільське лісомисливське господарство» 

Старобільського району. 

 

62.  
ландшафтний заказник місцевого значення 

«Балакирівський» 

Старобільський район на північ від 

с.Балакирівка. 

 

63.  Пам’ятка природи місцевого значення «Дубовий гай» * Попаснянський район, м. Золоте zikinfo111@ukr.net 

64.  Пам’ятка природи місцевого значення «Віковий дуб»* Попаснянський район, м. Золоте zikinfo111@ukr.net 

 *  пам’ятки природи місцевого значення не є туристичними об’єктами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік готелів розташованих на території області 

 

№ 

з/п 

Назва Адреса розташування Одноразова 

місткість  
Контакти Категорія 

(кількість 

зірок) 

Тел.  email  

Всього 19 готелів на  621 місце 
1.  Готель «Лисичанськ» 

ТОВ «Калькалит-

Україна 1»  

Луганська область, м. 

Лисичанськ, вул. ім. О. 

Довженка, 5 

19 

в.о. дир. готелю Сокирко 

Ірина Миколаївна 

(06451)7-35-56 

gostiniza-

lisichansk@mail.ru 

- 

 

2.  Готель «Пролетарій» 

ПАТ «Лисичанський 

склозавод 

«Пролетарій»  

Луганська область, м. 

Лисичанськ, вул. Спортивна, 48 

а 
24 

дир. ПАТ  

«Лисичанський 

склозавод «Пролетарій» 

Барановський Юрій 

Михайлович 

(06451)7-64-05 

тимчасово 

використовується під 

адмінбудівлю 

- 

 

3.  Готель «Вітязь» ФОП 

Гончарова Т.А. 

Луганська область, м. 

Лисичанськ, вул. Незалежності, 

133 

28 

ФОП Гончарова Тетяна 

Анатоліївна 

0956756660 

gostinicza.vityaz@mail.ru - 

4.  ТОВ «НВП» Зоря 

засіб розміщення 

«Українка» 

м. Рубіжне, вул. Заводська, 5 11 9-51-67 tc@zaryachem.com 1 

5.  

Готель «Станиця» 
м. Рубіжне, вул. Будівельників, 

30в 
10 7-04-26 Stanica.2014@mail.ru 

Номер люкс 

- 1 

Напівлюкс – 

3 

Вища 

категорія – 6 
6.  Готель «Радянський» м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 29 38 7-68-28 - - 
7.  

«Мир» 
Сєвєродонецьк 

вул. Лисичанська, 1 
145 

6-86-00 

 
zuruna@mail.ru 3 

8.  
«Центральний» 

Сєвєродонецьк 

пр. Гвардійський, 13 
64 

4-49-55 

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

9.  
«Сєвєрський Донець» 

Сєвєродонецьк  

бульвар Дружби Народів, 34 
81 

4-43-20 

4-32-01 
aldservis@mail.ru - 

10.  
«XANADU» 

Сєвєродонецьк 

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

11.   Ювілейний  Білокуракинський район 

смт.Білокуракине 

19 (6462)2-10-29 - - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул.Центральна 66 
12.  Готель «Кремінянка» 

ФОП Гончаренко Н.В.  

Луганська обл., м. Кремінна, 

вул. Тітова, 13 

12  (06454) 21456 

0504751458 

us2mb@ukr.net немає 

13.  «Стрілецька слобода» Луганська обл.,Міловський р-н, 

смт.Мілове, вул.Центральна 79 

24 2-12-28 - - 

14.     Готель «Новопсков»  Луганська  область, 

смт. Новопсков, вул. 

К.Маркса,284 

23  0665698018 

0633979028 

           -                        

- 

15.    Готель  

ЧП«Єрмошенко» 

Луганська область, 

смт. Новопсков, вул. 

Пролетарська,32б 

7  0950511270           -                      - 

16.  Готель «Айдар» Луганська область  

смт. Білолуцьк, вул.8 Березня   

20  0667003659           -                       

- 
17.  Готель «Мисливська 

ватра» 

Луганська область, м. Сватове, 

пров. Залізничний, буд. 15 
20 

0950626072, 

0677676877 
- - 

18.  КП Готель «Колос» Луганська область, м. Сватове, 

пров. Школярів, буд. 8 
20  0995019699 - - 

19.  Готель  «Айдар» м. Старобільськ, 

вул.Слобожанська,40 

45 (06461)21156           -                         

- 



 

Перелік турагентів, які працюють на території області 

 

№ з/п Назва Місто Контакти Вид ліцензії 

Всього 24 турагента 

1.  
«Dolce Mare» Сєвєродонецьк вул. Шевченко, 3;  

тел. 6-83-33, 4-12-44 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

2.  
«Interpack» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 33;  

тел. 4-59-01, 4-52-01 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

3.  
«Join Up» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 46 (ТРЦ Джаз);  

тел. (050) 138-23-70, (063) 810-36-12 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

4.  

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

тел. 5-45-00 

пр. Гвардійський, 63;  

тел. 5-49-55, (050) 022-97-47 

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

5.  
«SeaZone» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 46;  

(095) 872-22-53,  

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

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

6.  
«БАЛІ» Сєвєродонецьк пр.Хіміків,44-Г, ТЦ GRAND,2-й этаж.;  

тел.(066) 309-88-73, (098) 405-58-58 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

7.  
«Євва Тур» Сєвєродонецьк пр. Хіміків, 23;  

тел. 4-05-56, 70-25-62, 050-598-53-64 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

8.  
«Круіз» Сєвєродонецьк вул. Танкистів, 20;  

тел. 6-82-11, 6-15-59, (050) 622-62-15 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

9.  
«Лідер» Сєвєродонецьк пр. Хіміків, 38; тел. 703-585 

вул. Донецька, 50; тел. (095) 478-00-09 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

10.  
«Наши путешествия» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 42;  

тел. 70-11-44 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

11.  
«Одиссей» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 33;  

тел. 700-844, (050) 210-23-67 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

12.  
«Поехали с нами» Сєвєродонецьк вул. Энергетиків, 8;  

тел. (099) 626-58-88 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 



 

 

 

 

13.  
«САМ» Сєвєродонецьк пр. Центральний, 33;  

тел. 4-59-01, 4-52-01 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

14.  
«Соната» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 41/37 ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

15.  
«Таіс» ЧП Попсуй В.В. Сєвєродонецьк ул. Курчатова, 7;  

тел. 2-34-49, 2-91-38 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

16.  
«Телемак» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 55/3;  

тел. 3-33-52, 3-03-59 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

17.  
 "Хоть Куда" Сєвєродонецьк пр-т Гвардійський 55 (в салоні зв’язку sms-ка);  

(050) 500-76-55, (063) 295-55-90 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

18.  
«Экскурсбюро УКР-

ТУР» (ЧП Слепцова 

Є.В.) 

Сєвєродонецьк ул. Гагаріна, 100;  

тел./факс 5-55-99, (050) 231-48-88 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

19.  
«Универсалтур» (ЧП 

Бережная Т.В.) 

Сєвєродонецьк пр-т Центральний, 51;  

тел. (050) 108-39-14, 4-25-52 

 

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

20.  
ЧП «Янус» Сєвєродонецьк пр. Гвардійський, 6а;  

тел. 4-92-92, 4-10-49, 2-84-08 
ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

21.  
НАУКОВО - 

ВИРОБНИЧА ФІРМА 

"НТІ" 

Рубіжне 
вул. Леніна буд. 43, kв. 65 

0505958853, 0645352275 

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

22.  

ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АНІСА - ТУР" 

Рубіжне 

вул. Менделєєва буд. 27 

0504772467, 0506069412, 0645371673 

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

23.  
ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬ 

ШАФАК ТУР" 

Рубіжне 
просп. Кірова, 16, кв. 9 

0508380243, 0936571224, 

ліцензії для туристичних агентств не 

видаються 

24.  
ФОП Кладко Наталя 

Олександрівна 
Кремінна 

площа Кооперативна, 40 

0955770413 
турагент 



 

 

 
 

Бази відпочинку, курорти, 

санаторії, пансіонати, дитячі 

заклади оздоровлення та відпочинку  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЗОВ «ВОСХОД» 

 

 

 

Луганська область, 

Попаснянський р-н, 

м. Лисичанськ, 

с. Біла Гора, 

вул. Лівобережний масив,1. 

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. 

 

 

 

 

 

Профіль: 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей в літку. 

 

Ціна: 

Вартість путівки: за детальнішою інформацією звертатися за телефонами об'єкту. 

 

Контакти об'єкту: 

м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62 

 

Телефони об'єкту: 

+3(06451)7-35-43, 

 7-33-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДП САНАТОРІЙ «ОЗЕРНИЙ» 

 

 

 Луганська область, 

 м. Кремінна. 

В заповідному Кремінському масиві біля м. Кремінна майже чверть століття діє ДП 

санаторій «Озерний» ЗАТ «Укрпрофздравниця». На базі санаторію створені умови для 

використання всіх видів кліматолікування. 

 

Профіль: 

В санаторії функціонує реабілітаційне відділення для хворих після гострого інфаркту 

міокарда, осіб, які приймали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, лікують 

хвороби органів системи кровообігу, дихання, нервної та кістково-м’язової систем. 

Проводиться реабілітація вагітних з екстрагенітальною патологією. 

Ціна: 

Вартість путівки від 6510-8184грн. 

________________________________________ 

Методи лікування: 

- мінеральні хлоридно-натрієві ванни; 

- лікувальні масажі; 

- кіслородні ванни; 

- грязьові аплікації; 

- бальнеотерапія; 

________________________________________ 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 1

 
Телефони об’єкту  

 (06454) 3-11-79, 3-10-40 

 
 
 

 



 

ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «МРІЯ» 

 
 

Луганська область, 

м. Кремінна. 
 

Дитячий табір розташований за межами міста в мальовничому куточку соснового бору, 

де сухе чисте повітря сприяє загальному зміцненню організму, лікуванню дихальної та 

серцево-судинної систем. 

Матеріально- технічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, столової, 

з приміщенням для 

відпочинку на 400 осіб, адмінбудівлі.  

На території закладу є дитячі майданчики, басейни. Поряд з закладом знаходиться 

чисте лісове озеро з  впорядкованим пляжем. 

 

Профіль: 

Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 

 

Ціна: 

Вартість путівки за 1 зміну від 3400грн. 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 25

 
Телефони об’єкту  

099-3246158 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЗАМІСЬКИЙ  ЗАКЛАД  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА  ВІДПОЧИНКУ «СОСНОВА РОЩА» 

 

 

 

Луганська область, 

м. Кремінна 
 

Дитячий табір розташований за межами міста в сосновому бору, де сухе чисте 

повітря сприяє загальному зміцненню організму.  

Матеріально- технічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, 

столової, з приміщенням для відпочинку на 60 осіб, адмінбудівлі.  

На території закладу є дитячі майданчики, поряд з лісовим озером 

впорядкованим пляжем.  

На даний час дитячий табір тимчасово не працює. 

 

 

 

 

Профіль: 

Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД  ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА ВІДПОЧИНКУ  «ЗОРЯ» 

 

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 
 

Дитячий табір розташований за межами міста серед  соснового бору, де сухе чисте повітря 

сприяє загальному зміцненню організму. 

Матеріально- технічна база закладу складається з  спальних корпусів, столової, адмінбудівлі.  

На території закладу є дитячі майданчики, поряд  чисте лісове озеро з  впорядкованим 

пляжем.  

На даний час дитячий табір тимчасово не працює. 

 

Профіль: 

Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 

 

Ціна: 

Вартість путівки за 1 зміну від 3000грн. 

 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 

 
Телефони об’єкту  

(06453) 9-50-76 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «ВОДОЛІКАРНЯ» 

 

Луганська область, 

м Старобільськ. 

Лікування остеохондрозів, артрозів, артритів, сколіозів, посттравматичних станів, нервових 

хвороб, псоріазу, аднекситів, простатитів, анкілозуючого спондилоартриту, (Хвороба Бехтерева). 

Ціни: 1350-2500 грн. 

Профіль: 

  забезпечує надання висококваліфікованої медичної допомоги, проведення комплексного реабілітаційного лікування із 

застосуванням унікальних цілющих властивостей бромних, хлоридно-натрієвих вод. 

Методи лікування: 

•мінеральні ванни (бромні, хлоридно-натрієві) загальні, ванни для верхніх кінцівок, мінеральні-перлинні ванни, підводне 

горизонтальне витягування хребта; 

• лікувальна фізкультура (групові та індивідуальні заняття з інструктором ЛФК, заняття на тренажерах у тому числі на 

профілакторі Євмінова; 

• душі: циркулярний, ш’Арко, висхідний; 

• теплолікування: пелоїдотерапія Сакського родовища, гальваногрязь, парафінотерапія; 

• масаж класичний; 

• фізіотерапевтичні методи лікування: електросон,електрофорез бішофіта, ампліпульстерапія,дарсонвалізація, УВЧ, 

магнітотерапія, УФО, магнітола зерна   

  терапія, інгаляція; 

• голкорефлексотерапія. 

________________________________________ 

Ціна: 

Вартість путівки залежить від умов проживання: 

- 3-х і 4-х місний номери - 3300 грн 

- 1-а й 2-х місний номери - 4400 грн 

- Номери люкс - 5500 грн, 

________________________________________ 

Контакти об’єкту: 

м. Старобільськ, вул. Набережна, 3,

 
Телефоны об’єкту  

06461-2-22-64, 066-93-50-603 



НОВОПСКОВСЬКИЙ САНАТОРІЙ «ЖЕМЧУЖИНА», ПГТ. НОВОПСКОВ 

    Адреса санаторію: смт. Новопсков, вул. Леніна, 218, 

    тел + 38 (095) 928 73 77; (06463) 2 19 93; 2 41 99, 

    e-mail: jemchug-66@mail.ru 

Санаторно-курортне заклад розраховано на 120 ліжко-місць. 

Здатне оздоровлювати 2500 пацієнтів на рік 

Санаторій «Жемчужина» розташований на південно-сході Луганської області, в селищі міського типу Новопсков, в 

оточенні хвойного лісу. Поруч із санаторієм протікає річка Айдар. 

Санаторій оснащений сучасною діагностичною і лікувальною базою для санаторно-курортного оздоровлення, а також SPA-

комплексом. Тут є два власних джерела мінеральної води для зовнішнього і внутрішнього застосування. Одне з 

нововведень в оздоровниці - бювет з Моршинської мінеральної водою. Тим, кому підходить ця мінеральна вода, тепер не 

доведеться їхати через всю Україну, в Моршин, щоб відвідати джерело - достатньо приїхати в Новопсковський санаторій 

«Жемчужина» та включити її в курс лікування. У луганській оздоровниці можна не тільки поправити здоров'я і поліпшити 

самопочуття, але також добре відпочити, підвищити життєвий тонус і працездатність. Для цього є тури вихідного дня 

тривалістю від одного до шести днів. 

 

Профіль санаторію. Новопсковський санаторій «Перлина» спеціалізується на лікуванні захворювань: 

• шлунково-кишкового тракту (хронічні гастрити і коліти, хронічні холецистити, холангіти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, дискінезія 

жовчовивідних шляхів, ожиріння, цукровий діабет); 

• опорно-рухового апарату (артрити, поліартрити, остеохондроз, спондилоартроз, деформуючий артроз, остеомієліт, тендовагініт, міозит, порушення постави); 

• периферичної нервової системи (радикуліт, радикулоневрит, поліневрит, неврит лицьового і потрійного нервів, плескіт і ін.); 

• органів дихання (хронічний бронхіт, фарингіт, тонзиліт, антракосилікоз, ларингіт). 

Оздоровчі процедури та методи лікування. 

• прийом всередину хлоридно-натрієвої мінеральної води малої мінералізації з місцевого джерела, а також Моршинської мінеральної води; 

• лікувальні ванни на основі ропи; 

• різні види масажу (в тому числі медовий масаж, масаж Гуа-ша, самурайський масаж бамбуковими віниками, індійський масаж обличчя, китайський масаж ніг); 

• фітотерапія; 

• електросвітлоліку; 

• фізіотерапія; 

• лікувальні гімнастики; 

• високотоновая терапія; 

• ультразвукова терапія; 

• гідроколонотерапія; 

• лазеротерапія; 

• голкорефлексотерапія; 

• лікування полтавським бішофітом; 

• талласотерапія; 

• вуглекислі сухі ванни; 

 

Ціни від 325-450 грн. 



САНАТОРІЙ - ПРОФІЛАКТОРІЙ «ПРИВІЛЛЯ» 

 

Луганська область 

сел. Білогорівка 

Ціни: вартість путівки становить 13560,00 грн. (З ПДВ) на 21 день. Можливі варіанти надання оздоровчих послуг на 7, 14 і ін. К-ть 

днів (за бажанням). Вартість в добу 645,7 грн. 

Профіль: лікувально-оздоровчфй 

Пропонуємо Вам 2 - х і 3 - х місні номери з ТV, санвузлом і гарячою водою. В санаторії організовано 3-х разове харчування. 

Методи лікування:  

Здравниця має потужну лікувальну базу, яка дозволить відновити здоров'я і імунітет організму.  

1. Ванне відділення з соляними, хвойними, перловими ваннами і гідромасажем. 

2. Тренажерний зал з комплексом тренажерів, що дозволяє працювати над будь-якими групами м'язів. 

3. Душова кафедра з циркулярним, дощовим, висхідним душем і душем «Шарко». 

4. Сауна з басейном - купіллю. 

5. Масаж. 

6. Зал лікувальних укутувань із застосуванням бішофіту, хвойного концентрату, морської солі і настоїв лікарських трав. 

7. електрогрязьові процедури з використанням бруду слов'янського родовища. 

8. Теплолікування озокеритом. 

9. Кабінет ароматерапії. 

10.Леченіе шлунково - кишкового тракту і органів дихання із застосуванням відварів лікарських трав.  

11.Леченіе органів дихання із застосуванням інгаляцій і ультрафіолетового випромінювання. 

12.Фізіотерапевтіческій кабінет, укомплектований обладнанням, що дозволяє проводити: 

- Місцеву дарсанвалізацію для лікування шкірних захворювань, захворювань органів дихання, захворювань м'язів, суглобів, сухожиль, захворювань артерій і вен; 

- Деціметроволновая терапію для лікування бронхітів, артритів, бурситу, попереково - крижового радикуліту, простатиту (гострого, хронічного, в стадії затухаючого 

загострення), гінекологічних захворювань, захворювань 

вуха, горла, носа; 

- Магнітотерапію для зняття больових синдромів пов'язаних із захворюваннями периферичної нервової системи, патологій суглобів. 

- Електрофорез із застосуванням різних лікарських препаратів; 

УВЧ - терапію для місцевого лікувального впливу електро - магнітним полем ультрависокої частоти; 

- Низькочастотну терапію синусоїдальні модульовані імпульсами для лікування больових станів, 

що виникли в результаті розтягувань, травм, а також різних нервово - м'язових захворювань зі спазмами м'язів; 

- Оздоровчий масаж Healthy Swinger при викривленні хребта, болі в м'язах, простріл, подагрі, артриті, для зняття напруги, поліпшення стану хребта, стимуляції 

симпатичних нервів, для посилення кістковомозкових клітин формують кров, для зниження жиру, втрати ваги і активізації внутрішніх органів; 

- Лазеротерапію методом впливу на тканини і клітини організму видимого квантового і невидимого інфракрасного випромінювань. 

Курс лікування становить 21 - 18 днів. Для проведення дозвілля пропонуються настільний теніс, шахи, шашки, доміно, проводяться танцювальні вечори. Для 

бажаючих влаштувати пікнік на природі ми пропонуємо мангал і шампура. Крім усього цього, прості піші прогулянки по березі Сіверського Дінця і чисте повітря 

(санаторій знаходиться далеко від промислових об'єктів нашого регіону) принесуть тільки користь здоров'ю. 

 

Контакти об'єкту: 

Луганська область, сел. Білогорівка,  на березі р. Сіверський Донець, на кордоні Кремінського заповідника. 

Телефони об'єкту: З питань придбання путівок в санаторій - профілакторій «Привілля» ПАТ «Лисичанськвугілля» 0997108166; 9-63-79. 



 

  

СВАТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА 

ВІДПОЧИНКУ „ГОНЧАРІВСЬКИЙ” 
  

Сватівський районний комунальний позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Гончарівський» розташований в центрі мальовничого села 

Гончарівка на відстані 7 км від міста Сватове Луганської області. 

 

Заклад займає територію близько 2 га. У 3 спальних корпусах знаходяться 5 

душових кімнат, нічні туалети, гігієнічна кімната для дівчат, ігрові кімнати.  

 

Розрахункова потужність – 125 вихованців у зміну. 

Спальні кімнати розраховані від 10 до 14 ліжок. Вода в душових нагрівається 

незалежними бойлерами, подається двома гідро - джетами, вода в таборі 

проходить обробку фільтром австрійського виробництва. На вулиці біля спальних 

корпусів є умивальники на 14 кранів кожен. 

 

Купання в таборі здійснюється у двох плавальних басейнах. Для туристичних 

походів коло села Гончарівка використовуються крейдяні гори. 

Для проведення масових заходів використовується літня естрада та актова зала. 

Заклад має в наявності аудіо , ДВД апаратуру, плазмові телевізори підключені до 

супутникової антени. 

 

Цілодобово в таборі знаходяться лікар, медична сестра та черговий працівник 

міліції. Забезпеченість медикаментами згідно нормативів. 

 

Вартість путівки – 3000 грн 

 

Контакти: 92631 Луганська область, Сватівський район, с. Гончарівка, вул. Гайового 

Директор: Ананченко Галина Миколаївна   тел.. 0507609047, 0509481748 



 

 

СПОРТИВНА КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА БАЗА «ЛИСИЧАНЕЦЬ» 

 

 

Луганська область, 

м. Лисичанськ, 

вул. Берегова, 1. 

 

 

База відпочинку для проведення спортивних та культурно-масових заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

Профіль:  

Організація різних форм активного відпочинку, спортивних зборів та тренувань, проведення спортивних змагань з легкої 

атлетики, греблі на каное та байдарках, проведення військово-спортивних змагань серед школярів та студентів. 

 

Контакти об'єкту: 

М. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62 

 

Телефони об'єкту: 

+3(06451)7-35-43, 

 7-33-22 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «АЙДАР» 

 

                                                                 
Адреса СОК «Айдарс.Риб’янцево, Новопковський район                                                                                                                                                           

 

тел.(06463)9-67-90                                                                                                                                                       

 

ціни від 110-250 грн.                                                                                                                                                                                                                           

 

Спортивно-оздоровчий комплекс «Айдар» знаходиться в с. Риб’янцеве, 

Новопсковського району в оточенні  хвойного лісу,поблизу знаходиться річка 

Айдар. Тут  можна  гарно відпочивати дорослим і дітям,а також  підвищити 

життєвий тонус і працездатність. Для дітей є дитячий майданчик і пляж на 

березі річки «Айдар».                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «СОСНОВИЙ БІР» 

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

База відпочинку знаходиться серед соснового бору поблизу санаторія «Озерний». 

Надання послуг тимчасового розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання. Постачання готових страв для подій. Надання послуг з 

проведення семінарів та інших подій, а також проведення урочистих подій (весілля, 

сімейне свято тощо). 

 Пропонується відпочинок у 1 і 2 кімнатних комфортабельних номерах з 

холодильником, телевізором, кондиціонером, гарячою водою. На території бази є 

альтанки, дитячий майданчик, тенісний корт, майданчики під бадмінтон, футбол та 

волейбол, а також шашки, шахи, нарди. 

 

Профіль: 

Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Постачання готових страв для 

подій. Надання готельних послуг. Надання послуг з проведення семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих подій 

(весілля, сімейне свято тощо). 

________________________________________ 

Ціна: 

Вартість проживання залежить від умов розміщення: 

- стандарт - 250 грн/доба 

- полу-люкс - 300грн/доба 

- люкс - 350грн/доба 

- апартаменти - 700 грн/доба 

- харчування – згідно меню (комплекс або замовлення) 

________________________________________ 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 21А

 
Телефони об’єкту  

066-774-38-57 

067-199-37-57 



(06454) 3-11-30 

 

 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ПОЛЯНА» 

 

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

 

База відпочинку знаходиться серед соснового бору.  

До озера Підпісочного 800 м. 

На території бази літні будиночки з двох, трьох та чотирьох місцевими номерами.  

Також на території спортивний та дитячій майданчики, кухня, їдальня, магазин, літній 

душ, надвірний туалет. Є місця для кемпінгу, паркування та пікніку. 

Для відпочиваючих є пропозиції активного відпочинку: піші, велосипедні та водні 

походи (на байдарках по р.Сіверський Дінець),  походи по Кремінським лісам.  

Прокат туристичного обладнання. 

 

 

Профіль: 

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

 

Ціна: 

Від 50 грн до 80 грн за добу. 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 23 

 

Телефони об’єкту  

050-929-17-05 

 
 

 

 

 



 
 

 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «УГОЛЬОК» 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОЗДОРОВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР«ЛІСОВА КАЗКА» 

 

 
 

Луганська область 

м. Кремінна. 

 

Розташований у лісовому масиві на березі озера Чернікове. База відпочинку 

включає двоповерхову будівлю. Одночасно можуть відпочивати до 50 осіб. На 

території бази знаходяться альтанки,  

 

На даний час будинок відпочинку знаходиться на реконструкції. 

 

 

 

Профіль: 

Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.  

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Серебрянська, 10

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ «БУДИНОК МИСЛИВЦЯ» 
  

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

 

Будинок розташований на березі озера Чернікове, забезпечений комфортабельними 

номерами. 

До послуг відпочиваючих пропонується: лазня, мангал, дерев’яна альтанка, дитячий 

майданчик. 

 

 

 

 

 

Профіль: 

Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки,  відпочинок на природі, рибальство та інш. 

 

Ціна: 

Від 90 грн. за добу 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Серебрянська, 11

 
Телефоны об’єкту  

(06454) 3-15-95 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУРИСТИЧНА БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЗОРЯ» 

  

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

 

База відпочинку знаходиться серед соснового бору.  

На території бази літні будиночки з двох, трьох та чотирьох місцевими номерами.  

Також на території спортивний та дитячій майданчики, кухня, їдальня, магазин, 

літній душ, надвірний туалет. Є місця для кемпінгу, паркування та пікніку. 

 

 

 

 

 

 

Профіль: 

Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання.  

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна

 
Телефони об’єкту  

050-708-25-80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ  «ЗЕЛЕНА  ВІЛЛА» 

 

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

 

База відпочинку «Зелена вілла» розташована на березі озера, в лісовому масиві 

міста Кремінна поблизу санаторію «Озерний». 

У розпорядженні відпочиваючих: упорядкована територія закритого типу, велика 

альтанка з піччю і барбекю, зручна парковка для особистого транспорту, гойдалка, 

ігровий майданчик, річний каркасний басейн, баня - сауна.  

На відстані 800 метрів від бази розташоване озеро Підпесочне. 

Проживання у номерах двоповерхового дерев'яного  котеджу (на 12 осіб). 

У котеджі є кухня для самостійного приготування їжі , обладнана газовою плитою , 

мікрохвильовою піччю , електрочайником і набором посуду та великою літньою 

альтанкою з барбекю і піччю для приготування рідких страв (юшки , каші) . 

 

Профіль: 

Відпочинок вихідного дня, пікнік, святкування будь-яких подій невеликою компанією, сімейний відпочинок з дітьми.  

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 1

 
Телефони об’єкту  

095-35-67-751 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ГРАЖДА» ДП «ЕНЕРГОСФЕРА» 
 

 

 

Луганська обл., с. Шипилівка 

 

Відпочинок на свіжому повітрі 

 

Ціни 200 – 300 грн 

 

 

Послуги:  

- 4 двомісні номери; 

- 5 двомісних літніх номерів; 

- басейн (на даний час у стадії реконструкції); 

- пляж, причал; 

- сауна, вартість 120 гривень за годину; 

- прокат моторного катамарану, вартість 300 гривень за годину і більше(в залежності від вартості пального) 

- літня їдальня. 

Ціна: 

(в залежності від номерів) 

 4 двомісні номери(у номері кондиціонер, холодильник, телевізор,санвузол) вартість номеру 250-300 гривень за добу; 

 5 двомісних літніх номерів( у номері санвузол, холодильник) вартість номеру 200-250 гривень за добу. 

 

Контакти об’єкту: 

Луганська обл., Попаснянський район, с. Шипілівка 

 

Телефоны об’єкту: 

096-188-25-60 



 

ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ПРИЛІСНЕ» 

 

Луганська область, 

м. Кремінна. 

 

Комплекс розташований на березі озер Мала і Велика Перерва в лісовій хащі. 

Готельний комплекс забезпечено комфортабельними номерами європейського рівня.  

До послуг відпочиваючих пропонується критий басейн, фінська сауна, тренажерний зал, 

більярд, ресторан та спеціально облаштований конференц-зал.  

 

 

 

Профіль: 

Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Надання готельних послуг. 

Надання послуг з проведення семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих подій (весілля, сімейне свято тощо). 

 

Ціна: 

Вартість  від 800 грн. за номер 

 

Контакти об’єкту: 

м. Кремінна, вул.. Санаторна, 26

 
Телефони об’єкту  

067-620-6200 

 

 

 

 

 

 

 



Бази відпочинку, санаторії, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які на даний час не функціонують у зв’язку з 

проведенням АТО та/або потребують відновлення 

 

№ 

з/п 

Назва 

туристич-ного 

об’єкту  на 

території 

Наймену-

вання 

суб’єкту 

господарю

вання 

Індетифіка-

ційний 

номер 

юридичної/ф

ізичної особи 

(код ЄРДОУ 

тощо) 

Місце розташу- 

вання 

туристичного 

об’єкту  

Форма 

власності 

туристич-

ного 

об’єкту  

Короткий 

опис 

туристич-

ного 

продукту, 

який 

надається  

Вид 

туризму  

Сезонність 

надання 

туристич-

них послуг 

(на весні, 

восени, 

влітку, в 

зимовий 

період чи 

цілий рік) 

Примітка Контакти  

Всього 10 закладів потребують відновлення 
1. База 

відпочинку 

ТОВ «Екотех» 

 

ТОВ 

«Екотех» 

21817142 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

Сімейний 

та для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку 

знаходиться у стадії 

відновлення після влучання 

снаряду під час бойових дій 

2014 року. На теперішній 

час прийом людей не 

ведеться. 

050-472-

48-69 

2. База 

відпочинку 

ПАТ «Рідкісні 

Гази» 

ПАТ 

«Рідкісні 

гази» 

00153301 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. На даний момент 

обслуговує тільки 

працівників підприємства 

на короткий час. 

 

 

 

 

050-742-

04-99 

3. База 

відпочинку 

ВАТ«Армопла

ст» 

ВАТ«Армо

пласт» 

 

04681296 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. Прийом людей не 

ведеться. 
050-946-

56-73 

4. База 

відпочинку 

ЗАТ 

«Лисичанськсп

ецбуд» 

ЗАТ 

«Лисичансь

кспецбуд» 

03385911 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, с. Шипилівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 

 

5. База 

відпочинку 

«Рассвет»  

СК «Хімік» 

ЗАТ 

«Сєверодон

ецьке 

обєднання 

«Азот» 

21830272 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт. 

Білгорівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

Сімейний 

та для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

База відпочинку потребує 

ремонту. На даний момент 

обслуговує тільки 

працівників підприємства 

на короткий час. 

095-613-

14-29 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. База 

відпочинку 

«Уют рибака» 

ТОВ 

«Спецконтр

акт» 

 

22944575 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт. 

Білгорівка 

приватна Розміщення 

та 

відпочинок 

для 

співробіт

ників 

підприєм

ства 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 
Київ  

566-45-40 

7. Попаснянський 

міжтериторіаль

ний 

позаміський 

заклад 

оздоровлення 

та відпочинку 

«Салют» 

комунальна 

власність 

територіаль

ної громади 

м. Попасна 

33224975 Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Врубівка 

комунальна Розміщення 

відпочинок 

харчування 

оздоровлен

ня 

 
Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду (06474) 2-

08-71 

8.  База 

відпочинку 

«Енергетик» 

Луганське 

енергетичне 

об’єднання 

м. Стаханів 

_ Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє 

_ _ 
_ 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться 
_ 

9. База 

відпочинку 

«Сіверський 

Донець» 

ДП  

«Первомайс

ьк вугілля» 

32320594 

 

Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє, 

вул. 50 р. Жовтня, 

буд. 55а 

державна Розміщення

,харчування 
сімейний 

 

Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду 

095 330 52 

65, 095 519 

26 28 

10. ВП «Дитячий 

заміський 

заклад  

оздоровлення 

та відпочику 

ім.О.Кошового 

ДП  

«Первомайс

ьк вугілля» 

32320594 

 

Луганська обл., 

Попаснянський 

район, смт Нижнє 

державна Розміщення 

відпочинок 

харчування 

оздоровлен

ня 

Для дітей 
Літній 

сезон 

На теперішній час прийом 

людей не ведеться, заклад 

потребує ремонту після 

влучання снаряду 

050226101

7 


