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ДАНІ 
ПРО ТЕРИТОРІЮ#1

Станом на 26 червня 2019 року Лиманська ОТГ входить у 
ТОП-20 найбільших громад України за чисельністю 
населення (включаючи громади, утворені обласними 
центрами), посідає 19 місце.

У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЛИМАНСЬКА ОТГ Є НАЙБІЛЬШОЮ ЗА ПЛОЩЕЮ, 
КІЛЬКІСТЮ РАД ТА КІЛЬКІСТЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЩО ОБ’ЄДНАЛИСЬ.

Центр громади – місто Лиман.

У складі громади – 12 старостинських округів 
та 40 населених пунктів.
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1 209,75 км2

41 900 осіб

суб’єктів 
бізнесу1 953

трудових 
ресурсів54,5%

Місто Лиман         1

Адміністративна одиниця     Кількість

селища міського типу:
Ямпіль, Дробишеве, Зарічне (Кіровськ), 
Новоселівка, Ярова

5

селища:
Нове, Мирне (Дзержинське), Cоснове, Ставки 4
села:
Закітне,  Дерилове, Торське, Олександрівка,  
Рідкодуб, Карпівка, Новомихайлівка, Липове, 
Катеринівка,  Шандриголове, Середнє, 
Зелена Долина, Крива Лука, Озерне (Іллічівка), 
Діброва, Каленики, Рубці, Лозове, Вовчий Яр, 
Коровій Яр, Яцьківка, Кримки, Терни, 
Ямполівка, Колодязі, Іванівка, Новосадове, 
Брусівка, Старий Караван, Щурове

30

ЛИМАНЩИНА 2025 – ЦЕ ПІВНІЧНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ВОРОТА ДОНБАСУ, 
ПОТУЖНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР З РОЗВИНЕНОЮ ТРАНСПОРТНОЮ
ІНФРАСТРУКТУРОЮ, ІНДУСТРІАЛЬНИМ ПАРКОМ ТА АГРАРНИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ. УНІКАЛЬНИЙ РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ КРАЙ. 
ГРОМАДА ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ, В ЯКІЙ КОМФОРТНО І ЦІКАВО ЖИТИ.
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Наявність вільних земель

43 інвестиційно привабливі земельні ділянки загальною площею 66,2875 га. 
Це земельні ділянки комунальної власності, призначені для:
    ведення фермерського господарства;  
    будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 
      ведення товарного сільськогосподарського виробництва тощо.

8,2 тис. гектарів розташовані за межами населених пунктів на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

КОНКУРЕНТНІ 
ПЕРЕВАГИ#2

           
           
           

         

Вигідне розташування 

межує з Луганською та Харківською областями – потенціал для залучення 
кадрових ресурсів та ширші можливості ринків збуту.

Потужні логістичні можливості 

на території громади в м. Лиман розташована Регіональна філія «Донецька 
залізниця» АТ «Українська залізниця», у складі якої 15 підприємств, що працюють 
на території громади, та проходять автомобільні дороги державного значення 
т-05-13 Бахмут – Лиман – Горлівка і обласного значення Слов’янськ – Лиман.

Значні туристичні можливості 

наявність на території Лиманщини більшої частини Національного природного 
парку «Святі гори», заповідника «Крейдова флора», санаторно-профілактичного 
центру «Щуровський», соціально-оздоровчого центру соціальної реабілітації 
«Смарагдове місто», близько 150 баз відпочинку, приватних садиб, гостьових 
будинків, пансіонатів, готелів, готельно-розважальних комплексів та дитячих 
оздоровчих таборів – все це сформувало імідж громади, як одного із центрів
оздоровлення та реабілітації населення.

Значний рекреаційний потенціал стимулює розвиток туристичної сфери у громаді. 
Для насиченого дозвілля мешканцям і гостям громади пропонуються сплави по 
Сіверському Донцю, пішохідні та веломаршрути, відвідування страусиної ферми 
та контактного зоопарку, фототури Лиманщиною, мандри еколого-пізнавальними 
стежками та кемпінговий відпочинок.

Великий індустріальний парк

27,5 гектарів створеної інфраструктури для розвитку бізнесу.

Наявні трудові ресурси

частка економічно-активного населення у віці 18-59 років – 54,5%.

Унікальний досвід менеджменту

Лиманська громада є унікальною в Україні, адже функціонування району, в межах 
якого відбулось об’єднання, з 1988 року здійснювалось без райдержадміністрації 
та районної ради у зв’язку з передачею у підпорядкування Лиманської міської ради 
(на ті часи мала назву Краснолиманська).
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІЙ НА 2019-2025 РОКИ

Стратегічна ціль А. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

А.1. Диверсифікація структури місцевої економіки.
А.2. Розвиток підприємництва на території ОТГ.
А.3. Розвиток туризму та рекреаційної сфери громади. 
А.4. Формування позитивного іміджу громади.

Стратегічна ціль В. СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ УМОВ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ

В.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій громади.
В.2. Створення енергоефективної громади та ресурсозаощадливої системи 
       енергопостачання.

Стратегічна ціль С. СВІДОМА, АКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА ГРОМАДА ВИСОКОЇ ЯКОСТІ 
ЖИТТЯ

С.1. Взаємна довіра у громаді.
С.2. Забезпечення високої якості життя громадян.
С.3. Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 
ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ#3

1.   ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ ТА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ 
      МАТЕРІАЛІВ

2.   ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 
      АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

3.   НАУКОВО-ПРОМИСЛОВИЙ НАПРЯМОК ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ

4.   ЛОГІСТИКА ТА СУПУТНІЙ СЕРВІС
5.   ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА

#4
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ДЕТАЛЬНИЙ 
ОПИС ГРОМАДИ#5

Лиманська об’єднана територіальна громада утворена шляхом об’єднання Лиманської міської 
ради, дванадцяти сільських та селищних рад у липні 2015 року в межах територіальної одиниці рай-
ону Рішенням Краснолиманської міської ради від 23.07.2015 року № 6/44-3461 «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад». Нині чисельність громади становить 41,9 тис. осіб, що мешкають у 
12 старостинських округах та місті Лиман.

Відстань автошляхом між найвіддаленішими 
населеними пунктами 
з заходу на схід – 42,6 км (селище Соснове – с. Терни), 
з півночі на південь – 49,9 км (с. Новомихайлівка –  с. Каленики).

На відстані менше 10 км від м. Лиман знаходяться два населених пункти: 
селище Ставки (8 км) та смт Дробишеве (9 км).

У радіусі від 10 до 25 км від адміністративного центру громади розташовано 
25 населених пунктів, а на відстані понад 25 км – 11 населених пунктів.

Відстань від найвіддаленішого населеного пункту – с. Вовчий Яр 
до центру громади становить 36,3 км.

49 км

42 км
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Старостинський   Назва    Чисельність  Відстань 
округ    населеного пункту населення,   до центру ОТГ,
        осіб   км

Лиманський   м. Лиман   18411   -
    с. Старий Караван  146   15,0
    с. Брусівка   135   16,6
    селище Ставки  525   8,0
    с. Щурове   229   11,0

Ямпільський  смт Ямпіль   2095   17,5
    с. Закітне   487   19,5

Дробишевський  смт Дробишеве  3084   12.0
    с. Дерилове   66   13,5

Кіровський   смт Зарічне (Кіровськ) 2628   12,3
    с. Торське   1471   16,1

Новоселівський  смт Новоселівка  1392   18.0

Ярівський   смт Ярова   2086   18,5
    с. Олександрівка  521   22,7
    селище Соснове  225   29,6

Рідкодубівський  с. Рідкодуб   366   24,8
    с. Карпівка   191   31,2
    с. Новомихайлівка 28   27,9
    с. Липове   73   21,6
    с. Катеринівка  28   25,7
    селище Нове  637   22,0

Шандриголівський  с. Шандриголове  843   18.0
    с. Середнє   103   22.0
    с. Зелена Долина  84   18,7

Криволуцький  с. Крива Лука  267   18,5
    с. Озерне (Іллічівка) 199   15,8
    с. Діброва   299   13,1
    с. Каленики   52   22,5

Рубцівський   с. Рубці   1165   32,4
    с. Лозове   516   32,6
    с. Вовчий Яр  0   36,3

Коровоярський  с. Коровій Яр  480   30.0

Яцьківський   с. Яцьківка   443   30,9
    с. Кримки   72   27,7

Тернівський   с. Терни   608   24,0
    с. Ямполівка  134   19,1
    с. Колодязі   270   14,7
    с. Іванівка   94   24,0
    с. Новосадове  8   26,5
    селище Мирне 
    (Дзержинське)  18   20,7

Контакти 
старост
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Кількість 
депутатів ОТГ, 
осіб

Кількість членів 
виконавчого 
комітету, осіб

Кількість працівників 
апарату / виконавчого 
комітету Лиманської 
ОТГ, осіб 

Чоловіки 22 17 1 / 42

Жінки 12 10 1 / 82

18-29 0 0 11

30-39 2 6 49

40-49 5 11 1 / 30

50-59 11 5 31

Старше 60 16 5 1 / 3

ВСЬОГО 
Лиманська ОТГ

34 27 2 / 124

Управління громадою

Інструменти партисипативної демократії

З 2017 року в громаді діє програма «Громадський бюджет»:

Рік Бюджет програми, 
тис.грн.

Максимальна сума 
на 1 проект

Кількість 
поданих 
проектів

Кількість 
переможців

2017 500,0 100,0 11 5

2018 750,0 150,0 19 5

2019 1000,0 200,0 17 5

До управління громадою активно залучають молодь. На території ОТГ при Управлінні освіти, 
молоді та спорту Лиманської міської ради була створена «Молодіжна рада» (19.12.18). 
За ініціативи Молодіжної ради в серпні 2019 було реалізовано екологічну акцію «ОзерФест» в 
рамках фінансування переможців конкурсу малих грантів від ЮНІСЕФ «Не полишаючи нікого 
осторонь». 
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ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ 
РОЗТАШУВАННЯ#6

АВТОСПОЛУЧЕННЯ

Відстань по найшвидшій дорозі від географічного центру адміністративного центру ОТГ 
до географічного центру обласного центру (м. Краматорськ) складає 40 км. 

Протяжність доріг з твердим покриттям – 318 км. 

Неподалік громади проходить міжнародна траса М-03 сполученням Київ – Довжанське. 
Відстань від центру Лиманської ОТГ – 23 км. Даний автошлях на ділянці Київ – Дебальцеве співпа-
дає з частиною європейського маршруту Е-40 (Кале-Рідер), а на ділянці Дебальцеве – Довжанське 
– з частиною траси Е-50 (Брест – Махачкала).

 АВТОСТАНЦІЄЮ «ЛИМАН» ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ МАРШРУТИ 
 ПРИМІСЬКОГО, МІЖМІСЬКОГО ТА МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ.

Приміські: 
Шандриголово, Новоселівка, Карпівка, Іванівка, 
Торське, Новосадове, Закітне, Щурове, Ямпіль. 

Міжміські:  
Краматорськ, Слов’янськ, Святогірськ, Радьковські Піски, 
Борова, Куп’янськ, Сєверодонецьк, Бердянськ. 

Міжнародні (транзитні): 
Маріуполь-Краснодар, Маріуполь-Вороніж. 
Загальна кількість транзитних рейсів на добу складає 50 одиниць.

Найважливіші напрямки сполучення: 
      Добропілля - Лиман;
      Лиман - Бахмут;
      Лиман - Лозове (на Радьковські Піски Харківська область);
      Лиман - Зарічне - Новосадове (Луганська область).

          

ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ

На базі Лиманської дирекції залізничних перевезень працює регіональна філія 
«Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця». 
Вона розташована у м. Лиман по вул. Привокзальна, 24.

Сайт регіональної філії 
«Донецька залізниця» 
АТ «Українська залізниця»
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Регіональна філія «Донецька залізниця» АТ «Українська залізниця» представлена:
     Лиманським рейкозварювальним поїздом; 
     Службою воєнізованої охорони; 
     Лиманською дистанцією сигналізації та зв’язку;
     Лиманським центром з вантажної та комерційної роботи; 
     Лиманським вагонним депо; 
     Лиманським локомотивним депо;
     Станцією Лиман;
     Лиманською колійною машинною станцією;
     Лиманською дистанцією електропостачання; 
     Лиманською дистанцією колії;
     Лиманським моторвагонним депо.

На території Лиманської об’єднаної громади розташовані залізничні станції:
 
         

Через станцію Лиман згідно графіку руху поїздів призначені пасажирські поїзди:

№ 1/2  Івано-Франківськ – Костянтинівка (через Харків, Київ, Львів)
№ 95/96  Маріуполь – Бахмут (через Запоріжжя, Дніпро, Харків)
№ 123/124  Київ – Костянтинівка (через Харків, Суми)
№ 142  Львів – Бахмут (через Житомир, Київ, Харків)

Приміські потяги, що проходять через станцію Лиман, курсують за напрямками: 
Курдюмівка-Ізюм, Слов’янськ-Ізюм, Фенольна-Ізюм

Пасажиропотік – 470 осіб на добу

Біля м. Лиман знаходиться недіючий аеродром «Красний Лиман»

          

          

          

ВІДСТАНЬ ДО СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ МІСТ ТА ОБ’ЄКТІВ

Харків – 176 км Дніпро – 265 км Запоріжжя – 290 км

Київ – 630 км Маріуполь – 249 км Бердянськ – 317 км

Одеса – 713 км Сєверодонецьк – 66 км Бориспіль – 667 км

столиця
найбільший 
в Азовському 
морі порт

найбільший в 
Україні морський 
торгівельний порт

найближчий 
аеропорт 
(тимчасово не працює) 

найбільший 
аеропорт України

-  річковий порт -  морський порт -  міжнародний аеропорт

Лиман       Форпостна    СвятогірськБрусин

Ямпіль
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ПРИРОДНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ #7

Земля є одним з основних багатств Лиманської об’єднаної територіальної громади, 
територія якої становить 120 975 га.

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

державної 
власності, га

комунальної 
власності, га

приватної 
власності, га

Землі сільськогосподарського 
призначення

13943,8789 1008,6885 49330,6879

Землі природно-заповідного фонду 
та іншого природоохоронного 
призначення

8555,0 - -

Землі рекреаційного призначення 528,2115 - 5,1811

Землі лісогосподарського 
призначення

26101,8291 - -

Землі водного фонду 4947,5279 513,53 -

Землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення

9480,1464 34,4228 -

Землі житлової та громадської 
забудови

- 4988,7952 1525,4281

Землі оздоровчого призначення - 11,6726 -

ВСЬОГО 
Лиманська ОТГ

63556,5938 / 
8273 ділянки 

6557,1091
50861,2971/

21622 власників

Земельний фонд Лиманської ОТГ

Інформація про 
містобудівну 
документацію 
громади

Детальний план 
забудови



Інвестиційний паспорт Лиманської міської об’єднаної територіальної громади14

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Площа громади складає 120 975 гектар, з них: 

26 101,83 га
землі лісогосподарського 
призначення

8 555,00 га
землі природно-заповідного 
фонду та іншого природо-
охоронного призначення

533,39 га
землі рекреаційного 
призначення 

5 461,06 га
землі 
водного фонду

11,67 га
землі 
оздоровчого призначення

Лиманська об’єднана територіальна громада розташована в долині річки Сіверський Донець і 
її лівих притоків – річок Оскол, Жеребець, Нітріус та має привабливе природне розташування, 
зручний під’їзд та екологічно чисте оточуюче середовище. 

В результаті технологічних процесів виникли унікальні природні комплекси, а саме:
озеро, яке утворилося після рекультивації земель ЗАО «Лиманське кар’єроуправління» у 
районі природних озер Чернецьке і Перерва, 
система «Блакитних озер» в районі колишнього силікатного заводу. 

Штучні і природні озера складають живописний водний комплекс в оточенні лісових масивів.

Інформація про 
бази відпочинку

Туристичний 
путівник

Туристична 
карта 
Лиманщини

Земельні ресурси громади є важливою умовою розвитку підприємництва, 
зокрема, в агропромисловій галузі. 

На території громади зареєстровано і працює 95 сільськогосподарських підприємств. 
Топ-10 найбільших орендарів землі утримують 38% рілля від загального обсягу в громаді, або 
19558 га (з них найбільша орендована площа становить 5738 га, а найменша - 655 га). Середній 
строк договорів оренди становить 7 років.
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озеро Великий Бакай

урочище Крива Лука
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Охорона лісу здійснюється 4 лісництвами.

Заповідник «Крейдова флора» розташований на правому крутому березі річки Сіверський 
Донець на межі Лиманського та Слов’янського району, між селами Закітне та Пискунівка. 

Крейдова флора – єдина ділянка в Україні, де взяті під охорону природні бори з сосною крейдя-
ною. Особливістю Крейдової флори є сильно пересічена місцевість і велика кількість крейдових 
схилів, розрізаних ярами, що спадають до Сіверського Дінця. Все це створює надзвичайно різно-
манітні умови для різних видів флори і фауни та формує яскраві краєвиди.

Тут охороняються рослини, які зустрічаються тільки на крейдяних відшаруваннях і ростуть разом із 
рослинами гірських, хвойних і широколистяних лісів.

Список видів рослин «Крейдової флори» включає 490 видів із 274 родів та 65 родин.
До Червоної книги України занесено 27 видів, ендеміків – 21 вид.

До Європейського червоного списку занесено:
гісоп крейдяний
дрік донський
ковила Залеського
пирій ковилолистий
ранник крейдяний

Ці рослини становлять 55% від їх загальної кількості в цілому по Українському степовому 
природному заповіднику.

Попередній список видів тварин «Крейдової флори» складається з 

167 видів птахів, 33 види ссавців, 8 видів земноводних, 8 видів плазунів.

До Європейського червоного списку занесено 10 видів тварин.

заповідник Крейдова флора
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заповідник Крейдова флора

річка Сіверський Донець
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КОРИСНІ КОПАЛИНИ

До корисних копалин громади відносяться: пісок, газ.

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади видобутком будівельного піску 
займається підприємства: ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолиманський пісчаний кар’єр та 
Командитне товариство «ТОВ «СТРОНГКОМ». Підприємства діють на основі ліцензії на користування
надрами. Також, на території Лиманської міської ради в межах виробничої діяльності філії  
ДК «Укргазвидобування» ГПУ «Шебелинкагазвидобування» розташоване Дробишевське родовище. 
Газове управління «Шебелинкагазвидобування» проводить розвідувальні роботи по видобутку 
газу на площі 3,5 га.

КЛІМАТИЧНІ УМОВИ

Клімат континентальний з посушливо-суховійними явищами. 

Середні температури січня від -5 до -8°C, липня 21-23° С. 

Середня кількість опадів складає близько 500 мм на рік. 
Навесні бувають суховії (частіше - в травні), влітку - посухи, іноді - пилові бурі, град, 
взимку – завірюхи.

Середньорічна відносна вологість повітря 74%. 

ЕКОНОМІЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
ТЕРИТОРІЇ, МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ
ЗАПОЧАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ ТА 
СПРИЯННЯ ІНВЕСТИЦІЯМ#8

Обсяг доходів   до місцевого бюджету 

за 2018 рік  склав  597,6 млн грн. 

За перше півріччя 2019 
до бюджету громади надійшло 283,1 млн грн, 
з них 117,5 млн грн – власні доходи. 

Економіка громади

580,1 млн грн
надходження 
до загального фонду

17,5 млн грн
надходження 
до спеціального фонду

248,1 млн грн
власні доходи
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Економіка громади

Стаття доходу % 

сплати від податку на доходи фізичних осіб 30

надходження від сплати за землю 3,6

надходження від сплати єдиного податку 2,8

Основними джерелами власних доходів є сплати від податку на доходи фізичних осіб, надходжен-
ня від сплати за землю та єдиного податку. В структурі надходжень до загального фонду за 2018 рік 
їх частка становила 

Обсяг доходів до місцевого бюджету у перерахунку на 1 особу з 2016 року виріс на 2 696 грн і 
на кінець 2018 становив 14 061 грн.

Обсяг видатків у 2018 році становив 616,2 млн грн. 

Найбільшу питому вагу серед видатків у 2018 році займають видатки: 

За перше півріччя 2019 видатки склали 259,2 млн грн.

на соціальний захист 
населення (33,2%)

на освіту 
(27,7%)

на охорону 
здоров’я (10,4%)

Інформація про 
соціально-економічний 
розвиток громади

Підприємництво

Основними галузями економіки Лиманської ОТГ є залізничний транспорт, добувна та перероб-
на промисловість, виробництво і розподіл тепла, газу, води, агропромисловість, а також 
будівництво та роздрібна торгівля. 

Підприємництво Лиманської ОТГ представлене 1953 суб’єктами, 
685 з яких – юридичні особи, а 1268 – фізичні особи-підприємці. 

В період з січня 2016 по липень 2019 кількість підприємців на території збільшилась на 7,5%.
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Промисловість міста представлена 7 підприємствами, у тому числі за 
спеціалізацією виробництва: 

піску будівельного - КТ «ТОВ «СТРОНГКОМ» і ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд» Краснолимансь-
кий пісчаний кар’єр;

будівельних сумішів - ПП «Полімін-Донбас»;

виробів з бетону - ТОВ «Леман-Бетон»;

кормів готових для сільгосптварин - ТОВ «Лиманський комбікормовий завод»;

овочів консервованих натуральних - ТОВ «Всесто»;

хліба та хлібобулочних виробів - ТОВ «Чайка».

В фермерських господарствах, сільськогосподарських та переробних підприємствах Ли-
манської ОТГ налічується 41 сховище загальною площею 61,65 тис. м2 для зберігання 37 
тис. тонн сільськогосподарської продукції.

На підприємстві ТОВ «СК ЛТД», яке зареєстроване в Реєстрі елеваторів, знаходиться 9 одини-
ць сховищ площею 16 тис. м2 для зберігання 20 тис. тонн сільськогосподарської продукції.

На території Лиманської ОТГ розташовані 2 холодильні камери загальною площею 955 м2 
для зберігання 720 тонн плодоовочевої продукції.

Підприємства – юридичні особи 2016 2017 2018

1. Добування піску, гравію, глин і каоліну 6 434,8 9 443 13 864,3

2. Виробництво готових кормів для 
тварин, що утримуються на фермах

10 712,5 11891,3 19 601,9

3. Виробництво хліба та хлібобулочних 
виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок 
нетривалого зберігання

65 034,8 74 332 89 527,7

4. Виробництво сухих будівельних 
сумішей

4 014 5 945,2 5 702,6

5. Виготовлення виробів із бетону для 
будівництва

15 151,5 29 323,6 36 588,3

6. Інші види перероблення та консерву-
вання фруктів і овочів

1 257,4 2 648,1 4 541,4

7. Виробництво, транспортування та 
постачання теплової енергії

53 590,5 61 868,2 64 869,5

8. Забір, очищення та постачання води. 
Каналізація, відведення й очищення 
стічних вод

10 045,4 9 776,6 11 803,8

ВСЬОГО 
Лиманська ОТГ

166 240,9 205 228,0 246 499,5

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, тис. грн
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Можливі напрямки започаткування бізнесу та сприяння інвестиціям

За ініціативи Лиманської міської ради створено 
Індустріальний парк «Лиманський» площею 27,522 га. 
Запланований період функціонування парку – 2021-2050 роки.

Функціональне призначення індустріального парку:

1. Промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних 
    матеріалів
2. Виробництво елементів обладнання для використання 
    альтернативних джерел енергії 
3. Науково-промисловий напрямок та навчання персоналу
4. Логістика та супутній сервіс

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ЛІП:

бути суб’єктами господарювання в Україні будь-якої форми власності, що зареєстровані на 
території Лиманської ОТГ Донецької області. 
Виняток можуть становити мережеві оператори логістичних послуг, торгівлі та громадського 
харчування.
здійснювати свою виробничу діяльність в рамках вимог чинного законодавства України та в 
пріоритетних напрямах діяльності парку.
зобов’язуватись створити нові робочі місця із розрахунку не менше 30 робочих місць на гек-
тар загальної площі, що використовується, та залучити не менше 80% працівників, що мешка-
ють на території Лиманської ОТГ Донецької області.
мати програму свого розвитку та ведення господарської діяльності на території парку щонай-
менше на 5 років та бізнес-план розвитку підприємства не менше ніж на 7 років.
зобов’язатись своєчасно сплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою.
створити інженерно-транспортну інфраструктуру, благоустрій та озеленення в рамках зе-
мельних ділянок, що орендуються.

          

          

          

Концепція ЛІП

Земельні ділянки та виробничі площі Лиманської ОТГ, які пропонуються 
потенційним інвесторам на умовах продажу / довгострокової оренди

Населений 
пункт

Площа, 
га

Власник / 
форма 
власності

Стислий опис

Ділянка 1
м.Лиман, 

вул. Івана Лейка
0,0120 комунальна

Будівництво та подальша 
експлуатація крамниці

Ділянка 2
м.Лиман,

вул. Вишнева
0,8 комунальна

Використання та розташування 
злітно-посадкового майданчика 
для легких повітряних суден

Ділянка 3
м.Лиман, 

південна сторона
2,5 комунальна

Для будівництва та 
обслуговування 
мінітеплоелектроцентралі
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Анкети 
земельних ділянок

Перспективним напрямком започаткування бізнесу в Лиманській громаді є також                 
туристична сфера. Надзвичайні природні ресурси можуть стати основою для розвитку різних 
видів туризму: лікувально-оздоровчий, пригодницький, екологічний, спортивний, сімейний, дитя-
чий, туризм для людей похилого віку, в перспективі - індустріальний тощо.

СОЦІАЛЬНИЙ 
КАПІТАЛ#9

Чисельність населення громади станом на 01.01.19 складає 41 900 осіб. В період 2016-2019 
роки відбулося скорочення населення Лиманської ОТГ на 4%.

Пропорція жінок і чоловіків у загальній структурі та вікова структура населення виглядають 
наступним чином:

45,4% 54,6% 0

5

10

15

20

25

30

0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60 і старше

Природний та механічний рух має незначну негативну динаміку, коефіцієнт загального приросту 
(в даному випадку – скорочення) становить -14,1‰.

Окрім наявного населення, на території зареєстрована значна кількість ВПО - внутрішньо перемі-
щених осіб (чисельність не включена до загальної чисельності населення).

Динаміка чисельності і структура ВПО Лиманської ОТГ

Станом на 
01.01.2016

Станом на 
01.01.2017

Станом на 
01.01.2018

Станом на 
01.01.2019

Всього ВПО, з них: 28 538 31 438 24 114 24 377

пенсіонери 17 196 18 811 14 668 14 403

особи з інвалідністю 1 410 1 505 1 039 1 007

діти 3 724 4 401 3 740 3 905
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Офіційно зайнятими є 26 000 осіб, що становить 62% від загальної чисельності 
населення Лиманської об’єднаної громади.

За кількістю зайнятих осіб абсолютним лідером є галузь транспорту, складського господар-
ства, поштової та кур’єрської діяльності – в ній працює понад 19 тис. осіб. 

В сфері державного управління і оборони, а також обов’язкового державного страхуван-
ня зайнято 1,8 тис. осіб, а в сфері охорони здоров’я і наданні соціальної допомоги – 1,0 тис. 

Всі інші сфери налічують менше тисячі осіб: сфера освіти (0,9 тис.), сільське, лісове та риб-
не господарство (0,8 тис.), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту (0,6 тис.),  
промисловість (0,5 тис.). 

За 2018 рік в Лиманській ОТГ було зареєстровано 1005 безробітних, а за перше півріччя 2019 
року на обліку в центрі зайнятості перебувало 597 осіб.  
Середня тривалість перебування на обліку складає 140 днів.

Зайнятість і безробіття

Середня заробітна плата за січень-червень 2019 становить 9 625 грн.

Інформація про 
актуальні вакансії 
на території громади

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ТА 
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА#10

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Багатоповерхових будинків на території громади 237 (5 408 квартир) 
загальною площею 286,5 тис.м2. Їх утримує комунальне підприємство 
«Лиманська служба єдиного замовника».

На території громади розташовано 2 гуртожитки. 
Середня забезпеченість житлом одного мешканця складає 31,8 м2.

3 готелі приватної власності:
готель «Зоря» (м. Лиман, вул.Свободи, буд.23, тел.0955357776)
готель «Добробут» (м. Лиман, вул. Гасієва К., буд. 1а, тел.06261 26231)
готель «Меридіан» (м. Лиман, вул. Свердлова 19-а, тел. 0955199989)
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КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

КП «Лиманський «Зеленбуд» засновано в 2009 році. 
Основний вид діяльності – збирання  твердих побутових  відходів. 

84404, м. Лиман, 
вул. Костянтина Гасієва, 8 А
+38062 616 37 64
limanzelenbud@ukr.net

КП «Лиманська служба єдиного замовника» створено в 2000 році. 
Призначення - утримання будинків і споруд прибудинкової території.

84404, м. Лиман, 
пров. Бригадний, 6 
+38062 612 62 07
kr_gek@ukr.net

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

На території Лиманської ОТГ послуги з електрозабезпечення надають 
Лиманський РЕМ ПАО ДТЄК Донецькобленерго.

ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Лиманська дільниця Слов’янського управління з газопостачання та газифікації 
обслуговує 308,5 км вуличних газопроводів та 14 ГРП на території об’єднаної громади. 

Газифіковано 10,9 тисяч житлових будинків.

ВОДОПОСТАЧАННЯ

КП «Компанія «Вода Донбасу» Лиманське ВУВКГ надає послуги населенню і підприємствам 
об’єднаної громади з водопостачання та водовідведення. 

З урахуванням сільських, селищних та відомчих мереж, 
загальна кількість водопровідних мереж – 195,8 км, 
каналізаційних мереж – 118,2 км, 
водопровідно-насосних станцій – 3 одиниці, 
каналізаційно-насосних станцій – 15 одиниць, 
каналізаційно-очисних споруд – 1 одиниця. 

На балансі підприємства 27 свердловин. 

Загальна кількість абонентів – 14 681 чол.
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ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

ВО «Лимантепломережа» є підрозділом ОКП «Донецьктеплокомуненерго». 
На балансі підприємства - 14 котелень, напруга – 54,917 МВт/год., 
теплових мереж у двохтрубному обчисленні – 27,2454 км. 

Підприємство виробляє теплову енергію. 
Знаходяться в аварійному стані 0,48 км теплових мереж (1,8% від загальної протяжності).
Підприємство є збитковим.

Загальна кількість котелень, що опалюють державний фонд, приміщення установ соціальної 
сфери та адміністративні будівлі – 40 одиниць (24 - газові; 16 - вугільні; 0 - електричні). 
Загальна кількість котлів у комунальних котельнях - 98 одиниць.

БЕЗПЕКА

Пожежну безпеку на території громади забезпечує 
21й Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Лиманський районний відділ Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій 
України у Донецькій області забезпечує попередження і ліквідацію надзвичайних ситуацій.

Центр безпеки громадян, створений у 2016 році, об’єднує під одним дахом пожежно-ряту-
вальну службу, поліцію та швидку допомогу.

Зважаючи на те, що через територію м. Лиман проходять залізничні колії інтенсивного курсу-
вання поїздів, заклади пожежної охорони розташовані по обидві частини міста для швидкого 
реагування на надзвичайні ситуації.

Лиманське відділення поліції Слов’янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області забезпе-
чує попередження та запобігання правопорушень.

МЕДИЦИНА

Медичні послуги мешканцям ОТГ надають:

2 лікарні,

12 сімейних амбулаторій, 

19 фельдшерських пунктів, 

цілодобовий пункт невідкладної медичної допомоги, 

станція швидкої медичної допомоги м.Слов’янськ - відокремлений структурний підрозділ 
комунально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф», 

Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького національного медичного 
університету, 

Обласна травматологічна лікарня. 

Ліжковий фонд становить 201 ліжко.
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ОСВІТА

На балансі ОТГ:

9 шкіл, 

1 ліцей,

1 гімназія,

10 навчально-виховних комплексів

кількість учнів складає 4645 осіб.  

13 дошкільних заклади та 10 дошкільних відділень у 10 навчально-виховних комплексах

1272 (дітей) вихованців дошкільного віку.

1 Центр позашкільної освіти, у якому навчаються 1037 учнів у 67 гуртках (8 групах). 

8 інклюзивних класів та 1 інклюзивна група в дошкільному закладі

1 інклюзивно-ресурсний центр

1 інноваційний центр розвитку для дітей та молоді.

Заклади середньо-професійної та вищої освіти, що розташовані на території ОТГ

Лиманська філія Українського державного університету 
залізничного транспорту (УкрДУЗТ)
1 учбовий корпус, 1 гуртожиток на 45 місць та 1 бібліотека

Ліцензований обсяг прийому ОР бакалавр (заочна форма) за 
спеціальностями:

спеціальність «Теплоенергетика» – 25 осіб,
спеціальність «Залізничний транспорт» (освітні програми 
«Локомотиви та локомотивне господарство», «Вагони та ва-
гонне господарство») – 75 осіб,
спеціальність «Транспортні технології (на залізничному 
транспорті)» (освітня програма «Організація перевезень і 
управління на транспорті») – 50 осіб. 

Лиманський медичний коледж 
Донецького національного медичного університету

Ліцензований обсяг прийому складає 90 осіб, з яких:
спеціалізація Лікувальна справа – 30 осіб,
спеціалізація Сестринська справа – 60 осіб.

Сайт УкрДУЗТ

Сайт Лиманського 
медичного коледжу ДНМУ
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Лиманське професійно-технічне училище

Щорічно здійснюється підготовка майже 300 кваліфікованих робітників 
за такими напрямками:

Помічник машиніста тепловоза / електровоза
Слюсар з ремонту рухомого складу
Приймальник поїздів
Сигналіст
Оператор комп’ютерного набору
Оператор поста централізації
Оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації
Провідник пасажирського вагону
Оглядач вагонів
Маляр
Штукатур
Складач поїздів

КУЛЬТУРА І ДОЗВІЛЛЯ

20 клубних закладів, 

23 бібліотеки з загальним фондом 332,0 тис. примірників, 

1 школа мистецтв, 

1 народний краєзнавчий музей.

Працює 206 клубних формувань, із них дитячих - 136. 

В художніх та аматорських колективах займається 1874 учасника, із них 1334 дитини.

Три колективи мають звання - «народний»:

вокальний самодіяльний колектив «Червона калина» (селище Ставки),

театральний самодіяльний колектив «Гротеск» (с. Рубці),

народний фольклорний самодіяльний колектив «Сива зозуленька» (с.Лозове).

Хореографічний самодіяльний колектив ЦКД ім. Горького «Каприз» має звання «зразковий».

Народних умільців 142, з них - 2 дітей.

22 спортивні зали, з них - 16 в закладах освіти 

1 плавальний басейн

1 стадіон на 1500 місць

Дитяча юнацька спортивна школа м. Лиман 

Фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив»

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 
спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту»

Сайт Лиманського 
професійно-технічного училища
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СОЦІАЛЬНА СФЕРА

1 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей
2 дитячих будинки сімейного типу
1 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Лиман, 
в структуру якого входить відділення стаціонарного догляду 
для постійного проживання в с. Рубці
1 Школа - інтернат – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів
1 Лиманський центр соціальної реабілітації дітей - інвалідів
1 Лиманський будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів
1 Лиманський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

СФЕРА ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТА БІЗНЕСУ

1 ЦНАП
1 Центр обслуговування платників податків Лиманського відділення Слов’янської ОДПІ 
ГУ ДФС у Донецькій області

ІНФРАСТУКТУРА ПОШТОВИХ ПОСЛУГ

24 відділення Укрпошти 3 відділення Нової пошти

1 відділення Інтайм 1 відділення Делівері
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ІНФРАСТРУКТУРА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

ІНФРАСТРУКТУРА ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

1 приватний нотаріус 
1 державний нотаріус 
3 приватні адвокати

3 відділення страхових компаній

1 друкарня

2 відділення ПриватБанку
5 банкоматів ПриватБанку

3 відділення Ощадбанку
4 банкомати Ощадбанку

1 відділення Індустріалбанку 2 банкомати Аваль Банк 

6 терміналів 8 пунктів обміну валюти



Розроблено компанією ТОВ «МЛС груп»
www.gromada.mlsgroup.com.ua


