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Мені випала почесна нагода звернутися до кожного з вас зі сторінок першого 
в історії нашого краю Туристичного путівника.

Лиманщина, що зайняла куточок півночі Донецької області між Харківською та Лу-
ганською областями, здавна закріпила за собою славу екологічної території спо-
кою та відпочинку. Сюди масово приїжджають мешканці промислових міст Дон-
басу, щоб помилуватися зеленню насаджень і блакиттю озер, подихати повітрям, 
наповненим хвойним ароматом місцевих лісів та медовими запахами буйного різ-
нотрав’я. Дехто називає Лиманщину «Донецькою Швейцарією», інші — «Північни-
ми воротами Донбасу». Але ми, мешканці Лиманщини, любимо свій край без за-
йвих епітетів і показового пафосу.

Вже традиційно Лиманщина пропонує різноманітні варіанти відпочинку на при-
роді: засмагу і  купання в  озерах і  річках, прогулянки лісом в  пошуку грибів 
чи ягід або екскурсії екологічними стежками з інформаційними стендами, огля-
довими майданчиками чи зонами для фотографування. 

Хочете більш активного відпочинку? Тоді вашій увазі сплави на байдарках і ка-
тамаранах, велосипедні тури різної тривалості і складності.

Мрієте про комфорт? Тоді до ваших послуг широкий вибір місцевих баз відпо-
чинку, приватних готелів, впорядкованих кемпінгів. Щоправда, вони працюють 
переважно у літній сезон, але тенденції до змін помітні і в цьому напрямку.

Бажаєте побачити більше цікавих місць? І тут Лиманщині нема рівних: вона пе-
ребуває в близькому оточенні цілого ряду інших міст — Бахмут, Краматорськ, 
Слов’янськ, Святогірськ — кожне з яких готове запропонувати вам нові пізнання 
та незабутні емоції. 

ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ, ДРУЗІ ТА ГОСТІ ЛИМАНЩИНИ!

А ще на Лиманщині є ЛЮДИ! Вони різні, як і всюди. Але переважаючою більші-
стю лиманці — щирі й гостинні, працьовиті й талановиті. Вони люблять свій край, 
вивчають його історію, зберігають предмети побуту й старовини, записують та по-
пуляризують давні пісні, розповіді, легенди і не менш давні рецепти місцевої кухні. 
Практично в кожному селі Лиманського краю готові зустріти своїх гостей як хлі-
бом-сіллю, так і теплом та емоціями. У кожному селі чи містечку нашого краю ман-
дрівник знайде гостинну родину, яка нагодує місцевими стравами чи випічкою; 
в багатьох із населених місць Лиманщини вже зараз готові розважити гостей, до-
лучивши їх до участі в ярмарках, фестивалях чи обрядових дійствах.

Так, нам усім ще багато чого треба зробити, але ми готові пізнавати нове і швид-
ко навчатися. Приїжджайте до нас, підказуйте, радьте, пропонуйте, бо лише так 
ми будемо вдосконалюватися і розвиватися.

Зацікавленим мандрівками Лиманщиною можу порадити скористатися послу-
гами фахівців, котрі зробили справу, що  ще три-чотири роки тому здавалася 
нереальною. Для   ознайомлення з  туристичним потенціалом краю було ство-
рено сайт Туристична Лиманщина (greentour.dn.ua). «Край із цікавою історією 
та давніми традиціями» — саме такий слоган обрали його творці, роблячи все 
для того, щоб якнайкраще презентувати наш регіон. І, треба сказати, роблять 
вони це  з  неймовірним завзяттям і  любов’ю, бо навіть мандруючи віртуально 
розділами «Туристичної Лиманщини», які доповнені значною кількістю ілюстра-
цій, мап, 3D-фотографій, відчуваєш там свою присутність. Користуючись інте-
рактивною картою Лиманщини — до речі, першою в регіоні за професійністю 
свого виконання та інформативною насиченістю, із понад 100 тисячами перегля-
дів за три роки існування, — ви будете здивовані чарами цього куточка України. 

Можливо, хтось очікував від  мене, як  теперішнього очільника громади, більш 
конкретних описів місць та об’єктів, які б я рекомендував відвідати. Але я дотри-
муюся думки, що краще дати людині самій скуштувати ковток доброго вина, ніж 
довго розповідати про його смак та аромат.

Щиро запрошую відвідати гостинну Лиманщину! Сподіваюся, що гортаючи наш 
Туристичний путівник, ви знайдете як місце для відпочинку, так і всі потрібні ві-
домості та корисну інформацію.

Лиманський міський голова             Олександр ЖУРАВЛЬОВ
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ПРО ПУТІВНИК 

Запропонований інтерактивний туристичний Путівник — це перше видання та-
кого формату на Донеччині. Його завдання — відкрити потенційним мандрівни-
кам унікальні туристичні принади донецької Лиманщини і популяризувати дбай-
ливе ставлення до природного середовища. 

Здавна Донеччина стійко асоціювалася з вугільними підприємствами, шахтами, 
териконами та  заводськими трубами. Проте існує зовсім інша Донеччина, та, 
що з першого погляду заворожує своєю красою, дивує та назавжди бере у по-
лон тих, хто її побачив. Деякі куточки цього регіону ревно зберігають рідкісні 
ділянки зникаючого українського дикого степу з його унікальною екосистемою. 
Даний інтерактивний путівник Лиманщини, крім усього іншого, несе в собі також 
екодружню місію. Зібрані тут локації унікальних природних ландшафтів Донеч-
чини спрямовані не тільки на розвиток потужного туристичного потенціалу цьо-
го краю, а й на залучення уваги до існуючих екологічних проблем усієї країни. 

Путівник покаже інші можливості Донеччини, розвіє її промисловий стереотип, 
допоможе зорієнтуватися в пропозиціях для  тихого сімейного відпочинку, ак-
тивних подорожей з друзями чи драйвових корпоративних відпусток. 

ПРО ЛИМАНЩИНУ

ПРО ЛИМАНЩИНУ

Лиманська громада — перша об’єднана в Україні і водночас є однією з найбіль-
ших у Донецькій області. Сьогодні на Лиманщину прямують гості з інших регі-
онів для обміну досвідом стосовно соціально-економічного розвитку. Більшість 
з  них приємно вражена зеленим потенціалом. На  мапі район виглядає як  зе-
лено-блакитний куточок. Найбільш популярні на  Донеччині рекреаційні зони 
для відпочинку знаходяться саме тут. Близько 200 баз відпочинку, водні ресур-
си  — Блакитні озера, річка Сіверський Донець, десятки озер і  озерець, вихід 
на Оскільське водосховище, ліс, заповідник, заказники, значна частина Націо-
нального природного парку «Святі Гори», цікаві туристичні об’єкти — Страусина 
ферма і Дендропарк. Складається громада з 40 населених пунктів, у більшості 
сіл та селищ, частина з яких, на жаль, має тенденцію до зникнення. На відміну 
від сусідніх міст — Слов’янська, Бахмута, Краматорська — на території району 
не побудовано підприємств важкої промисловості. А ще він має свої особливос-
ті заселення, власну історію та збережені традиції. 

Хвойні насадження Лиманщини. Фото Сергій Ковальов
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То де ж можна дізнатися про історію Лиманщини? Чим вона цікава? Які таємниці 
зберігає ця земля? Що за події відбувалися тут у минулому? А головне, що з цьо-
го приводу можуть розказати самі мешканці, особливо старожили, яких тут пе-
реважна більшість? З таких простих питань зародилася ідея проєкту. І стало 
зрозуміло, що саме відповідь на них може об’єднати людей спільним бажанням 
розказати про свій край, про традиції, про пам’ять пращурів. Розказати і зберег-
ти. Без відчуття своєї унікальності, змісту, особливостей — неможливий комплек-
сний туристичний розвиток Лиманщини.

Лиманщина — це зелені легені Донецького краю. На півдні і заході вона оточе-
на хвойними сосновими лісами, які щорічно запрошують туристів на відпочинок 
з сусідніх промислових регіонів. Розташувавшись в північній частині території 
Донецької області, Лиманщина наче відокремлена від інших районів Сіверським 
Дінцем: практично вся вона зосереджена на лівобережжі річки та біля його при-
ток — Жеребця, Нетріуса й Осколу, і тільки села Крива Лука та Закітне розташу-
валися на протилежному, правому, березі, біля самого підніжжя крейдяних гір. 

Затишні куточки між хвойними та заплавними дубово-вільховими лісами в обій-
мах однієї з найбільших річок України — Сіверського Дінця — з радістю зустріча-
ють мандрівників з різними запитами та вподобаннями.

Озеро Великий Бакай. Фото Михайло Кулішов

Заплавний ліс. Фото Михайло Кулішов

Краєвиди Лиманщини. Фото Леонід Довгий
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Щурівська зона відпочинку розвивається як  сектор гостинності Лиманщини 
з першої половини ХХ-го сторіччя і зараз має в своєму арсеналі понад півсотні 
туристичних баз та пансіонатів різних категорій. 

Узбережжя Оскільського водосховища також пропонує велику різноманітність 
варіантів туристичного відпочинку серед хвойного лісу. Звивисте русло річки 
Оскіл доленосно торкнулося північної частини Лиманщини та подарувало цьому 
краю ще декілька курортів і легенду про таємничу долю затопленого стародав-
нього селища Рубці. Милуюча око краса та свіжість місцевих водойм залишає 
незабутні враження не тільки від пляжного літнього відпочинку, але і від насоло-
ди прекрасними спогадами, завдяки чудовій природній фотозоні. 

Річка Сіверський Донець. Фото Леонід Довгий

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Торські мінеральні джерела не тільки здатні втамувати спрагу втомленим ман-
дрівникам, але  й мають сприятливий вплив на  організм, бо за  своїм складом 
близькі до джерел Моршина, Трускавця, Миргорода і навіть Єсентуків. 

Схили крейдяних гір в околицях Кривої Луки вражають уяву будь-якого мандрів-
ника. Гори ретельно охороняються відділенням «Крейдова флора» Українського 
степового природного заповідника, саме тому тут збереглася до нашого часу єди-
на на території України значна за розміром ділянка крейдяної флори з різнобарв-
ними червонокнижними рослинами та королевою цих місць — крейдяною сосною.

Лиманщина також зосередила в собі рідкісне природне диво — справжню пусте-
лю з піщаними дюнами серед хвойних дерев. Новоселівські піски нічим не по-
ступаються подібним утворенням природних парків Португалії, і хоч мають знач-
но менші площі, ніж Олешківські піски на Херсонщині, але також потребують 
значної уваги та догляду з боку держави і місцевих мешканців.

Туристична галузь Лиманщини лише почала писати свою історію розвитку, 
але  потенціал її насправді безмежний. Запрошуємо гостей у  цікаві мандрівки 
нашим краєм, а тих, кому випала честь тут проживати, закликаємо долучатися 
до розбудови інфраструктури відпочинку, подорожей і розваг. 

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ГРОМАДА

Лиманська об’єднана територіальна громада утворена шляхом об’єднання Ли-
манської міської ради, дванадцяти сільських та селищних рад у липні 2015 року 
в  межах територіальної одиниці району Рішенням Краснолиманської міської 
ради від 23.07.2015 року № 6/44-3461 «Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад». Нині чисельність громади складає 40,2 тис. осіб, що мешкають 
у 12 старостинських округах та місті Лиман.

Лиманська ОТГ входить у ТОП-20 найбільших громад України за чисельністю насе-
лення (включаючи громади, утворені обласними центрами). Центр громади — місто 
Лиман. У складі громади — 12 старостинських округів та 40 населених пунктів.

Залізнича станція Лиман є важливим залізничним вузлом на перехресті 
шляхів, що робить місто доступним для перебування туристів.
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ДОРОГИ

Лиманська ОТГ межує з Луганською та Харківською областями.
Протяжність доріг з твердим покриттям — 318 км. 
Відстань автошляхом між найвіддаленішими населеними пунктами 
• з заходу на схід (с. Соснове — с. Терни) — 42,6 км, 
• з півночі на південь (с. Новомихайлівка — с. Каленики) — 49, 9 км. 
Відстань по найшвидшій дорозі від географічного центру адміністративного цен-
тру ОТГ (м. Лиман) до географічного центру обласного центру (м. Краматорськ) 
складає 40 км. 
Неподалік проходить міжнародна траса М-03 сполученням Київ — Довжанське. 
Відстань до неї від центру Лиманської ОТГ — 23 км. Даний автошлях на ділянці 
Київ — Дебальцеве співпадає з частиною європейського маршруту Е-40 (Кале, 
Франція — Ріддер, Казахстан), а на ділянці Дебальцеве-Довжанське — з части-
ною траси Е-50 (Брест, Білорусь — Махачкала, РФ).

КЛІМАТ
Клімат Лиманщини 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 %. 

Залізничний вокзал станції Лиман. Фото Михайло Кулішов

З ІСТОРІЇ ЛИМАНЩИНИ

З ІСТОРІЇ ЛИМАНЩИНИ

На території сучасної Донеччини життя існувало протягом багатьох тисячоліть, 
про що свідчать численні знахідки археологів, древні поховання і дивні топоніми 
цього краю, що йдуть корінням у глибину віків і в переважній більшості незро-
зумілі історикам та краєзнавцям. Кочові народи почувалися комфортно серед 
безкрайнього степу, а зосереджені тут природні ресурси і поклади корисних ко-
палин часто ставали причиною міжусобних конфліктів і кровопролитних воєн. 

Територію Лиманщини люди заселяли доволі густо. Про це  свідчать виявлені 
археологами стоянки давніх людей, починаючи від кам’яного віку. Такі є поблизу 
Лиману, Озерного, Старого Каравану, Щурового, Ямполя, Дробишевого, Ярової, 
Рубців та Яцьківки.

Значуща пам’ятка етапу дитинства людства, так званого «першого Великого пе-
реселення народів», виявлена вченими біля урочища «Усове озеро» на лівому бе-
резі Сіверського Дінця, на території сучасного селища міського типу Ямпіль. На-
уковцями встановлено, що поселення існувало в XIV–XIII століттях до нашої ери. 
Тут при будівництві колгоспного загону для худоби було знайдено багатошарове 
поселення бронзової доби. Саме тоді почав формуватися перший почерк етнічної 
карти Європи. Жителі поселення жили переважно в землянках, займались зем-
леробством, скотарством, риболовлею, полюванням. Але найбільшою сенсацією 
виявилось те, що стародавні мешканці цього краю займалися металургійно-ли-
варним виробництвом. Сировину для виробництва діставали з мідних рудників, 
які знаходяться в  Бахмутській котловині. Вчені, зокрема С. Татаринов, довели, 
що у період зрубної культури епохи бронзи понад р. Бахмуткою (у нинішньому 
Бахмутському районі) існував гірничо-металургійний центр. Подрібнену окисле-
ну руду плавили у контакті з деревним вугіллям й отримували чисту мідь. Най-
більш досліджені місця зрубників — біля Ямполя та Озерного на Лиманщині. 

Курган «Червона могила» біля смт Ямпіль. Фото Михайло Кулішов
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На території Лиманщини існують пам’ятки археології Хазарського каганату: Но-
воселівське городище, Кіровське городище, поселення Зливки.

Масова колонізація регіону починається з активним видобутком солі. Цей про-
мисел став особливо вигідним в ХVII столітті, в зв’язку з чим на вільні землі у по-
шуках кращої долі стали стягуватися люди із Правобережжя України та з Росії. 
Для захисту від чисельних татарських набігів Торських озер, на яких йшов ма-
совий видобуток солі, було прийнято рішення побудувати укріплене поселення 
і так з’явилося перше офіційне поселення на Донеччині — Маяки. Пізніше на базі 
казенних (державних) солеварень було побудовано перші солеварні заводи — 
Торський і Бахмутський.

На старовинних картах кінця XVII- го століття в межах сучасної 
Лиманщини зустрічається поселення Нова Сіль (Nowaia Sol). На жаль, 
на даний час про нього більше нічого не відомо, але саме існування 

вже втраченого поселення з такою назвою вказує на причетність 
цього туристичного краю до найважливішого промислу Донеччини.

Від другої половини ХVII століття північна частина Донеччини разом з землями 
сучасної Лиманщини перетворились на  південну частину Слобідської України 
та увійшли до складу Ізюмського слобідського полку. Збільшенню числа насе-
лення цього краю сприяла ще одна хвиля колонізації  — масове переселення 
черкасів (як називали тоді українців), що шукали незалежності від тодішнього 
польського уряду. Нові місця приваблювали переселенців своїми природними 
багатствами і пільгами, які московський уряд запропонував слобожанам в обмін 
на несення прикордонної служби. Пізніше слобожанам неодноразово доводи-
лося боронити ці  свої виграшні привілеї, підкріплені колишніми «жалуваними 
грамотами». Причому їм доводилося відстоювати свої права не  тільки під  час 
змін на царському троні, але й в міжусобних конфліктах з сусідніми полками.

З ІСТОРІЇ ЛИМАНЩИНИ

Біля сіл Крива Лука та Закітне, в урочищі Криві 
Луки на березі річки Сіверський Донець, 1 липня 
1708 року відбулася переломна битва в часі відомих 
в історії під назвою Булавинського повстання подій. 
Відомо, що в цьому бою загинуло близько 1500 
повстанців та відомий козачий отаман Семен Драний. 
Це є однією з найважливіших історичних подій 
та одночасно загадок Лиманщини, бо точне місце бою 
на сьогоднішній день ані документальними джерелами, 
ані археологічними знахідками ще не підтверджено.

За доступними нині відомостями, заселення земель сучасної Лиманщини, за ви-
нятком смт Ямполя, відбулося переважно в середині XVIII cтоліття. 

Перша знайдена згадка про місто Лиман значиться в метричній книзі Петропав-
лівської церкви за 1767 рік. Військова слобода Лиман тут згадується як «ново-
населенная», а сама церква — «новостроящаяся», з наявністю при ній священ-
но-церковного притулку. В  багатьох документах раннього періоду місто має 
назву Нижній Лиман, що  обумовлено наявністю ще однієї військової слободи 
Лиман вище за течією Сіверського Дінця, яка мала назву Верхній Лиман (зараз 
це село Лиман у Харківській області). Майже 78 років до 2016 року місто носило 
назву Красний Лиман і після декомунізації знову повернуло собі свою просту іс-
торичну назву — Лиман, походження якої пояснюють назвою однойменного озе-
ра, на берегах якого розташувались колись перші військові поселенці — на той 
час вже гусарські полки.

Чумакування — промисел з перевезення та продажу чи обміну найрізноманіт-
ніших речей, що був розвинений в давні часи до розвитку мережі залізничного 
сполучення.

Чумацтвом на Лиманщині займались переважно 
тільки жителі Новоселівки. А Чумацький шлях 
до старовинного Тору проходив через селище  
Щурове, де чумаків пригощали горілкою  
з місцевої гуральні. Чумакам доводилося  
бувати навіть у Криму, Бессарабії, Польщі,  
Білорусі та Москві.
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ПРО ЯМПІЛЬ 

Найдавніше поселення Лиманщини  — городок Ямпіль, перша офіційна згадка 
про який датується 1682 року. Історики свідчать, що на краю сучасного смт Ям-
поль знаходилась Бахмутська прикордонна сторожа Московської держави, 
яка вперше згадується ще в 1571 році. Це було місце для зустрічі прикордонної 
служби в межах майбутнього селища Ямпіль. Звичайно, це ще не є датою за-
снування якого-небудь поселення, проте трохи відкриває для нас завісу подій, 
що відбувались тут в минулому. 

На початку ХVII ст. землі сучасного смт Ямполя належали монахам Святогірсько-
го монастиря та носили назву Рєпін юрт. Назва території походить від прізвища 
Бєлгородського воєводи князя Репніна, котрий у ХVII ст. контролював ці терито-
рії. Спочатку черкаси побудували острог на Ямпільському перевозі, часто просто 
грабуючи перехожих. Згодом уряд Московського царства, зміцнюючи південні 
кордони держави, віддав ці  землі слобідським козакам із  Тора і  Маяків. Повені 
на Сіверському Дінці дуже заважали мешканцям острогу, і в 1703 році вони пере-
селяються на нове місце. На лузі лівого берега Сіверського Дінця було побудо-
вано городок на березі Староселищного озера (Оступ) на землях Рєпіного юрта. 
Якийсь час це місце мало назву Старого селища, а згодом майбутню слободу було 
названо Ямполем. У 1712 р. цьому городку було надано значення форпосту, з яко-
го російські драгуни разом із козаками Ізюмського полку повинні були охороняти 
Торські та Бахмутські соляні промисли. Історики стверджують, що назва Ямпіль 
походить від слів «ям» та «поле». «Ям» в перекладі з монгольської означає «шлях», 
то назва «Ямпіль» може перекладатися, як «охороняти шлях у полі». 

Собор Святих Петра та Павла в Лимані. Фото Сергій Орлик

З ІСТОРІЇ ЛИМАНЩИНИ

Графічна реконструкція городка Ямпіль. Автор Максим Меценко.

Стела на в’їзді в смт Ямпіль. Фото Сергій Ковальов
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Після ліквідації козацтва у другій половині XVIII століття однодвірська слобода 
Ямпіль перестала входити до  складу Ізюмського слобідського полку, а  козаки 
та  їх підпомічники були переведені в  стан селян. Невелика частина населен-
ня залишилася на місці колишнього городка, на березі Староселищного озера 
(Оступ) в слободі Олександрівка, а більша частина однодворців переселяється 
на  узвищення Рєпіної ями, на  береги Піщаного і  Соловйова озер  — те місце, 
де і зараз знаходиться смт Ямпіль. 

ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ ТА ПРИРОДО-
ЗАПОВІДНИЙ ФОНД 
Заповідник «Крейдова флора» — відділення Українського степового природно-
го заповідника НАН України. Відділення «Крейдова флора» (1134 га) створене 
14 липня 1988 р. розпорядженням Ради Міністрів УРСР. Це єдина значна за роз-
міром заповідна ділянка крейдяної (кретофільної) флори на території України. 

Заповідне відділення розташоване на північному сході Донецької області, на схи-
лах високого правого берега річки Сіверський Донець, поблизу с. Крива Лука, 
між селами Закітне (Лиманський р-н) і Пискунівка (Слов’янський р-н). Територія 
сильно розчленована яружно-балковою сіткою. Перепади висот досягають 50 м.

Степова частина заповідника «Крейдова флора». Фото Леонід Довгий

Рослинний покрив представлений різнотравно-злаковими фітоценозами з  ко-
стрицею борознистою (Festuca sulcata), пирієм повзучим (Elytrigia repens), ко-
вилами Лессінга і  волосистою (Stipa Lessingiana, S. capillata), шавліями пони-
клою та степовою (Salvia nutans, S. stepposa), стоколосом прибережним (Bromus 
inermis). Тут велика кількість кретофільних видів, які занесені до Червоної книги 
України: дрік донський (Genista tanaitica), смілка крейдяна (Silene cretacea), че-
брець крейдяний (Thymus calcareus) тощо.

Значне місце в цьому відділенні посідають ліси (344 га), одна половина яких — 
червонокнижна сосна крейдяна, а  інша — байрачні діброви. Український сте-
повий природний заповідник — єдиний в Україні, де ці типи лісів охороняються.

Заповідник «Крейдова Флора». Фото Сергій Орлик

Лісова частина заповідника «Крейдова Флора». Фото Сергій Орлик
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НПП «СВЯТІ ГОРИ» — ПЕРШИЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «СВЯТІ ГОРИ» 
Національний природний парк «Святі Гори» складається з  декількох великих 
лісових масивів, розділених і  населеними пунктами, і  сільськогосподарськими 
угіддями та виробничими зонами, і залізницями, автомобільними дорогами та лі-
ніями електропередачі. Загальна довжина меж парку — більше 500 км, що, зви-
чайно, ускладнює охорону заповідного об’єкта. 

Основними завданнями НПП «Святі Гори» є збереження і вивчення цінних при-
родних й історико-культурних комплексів та об’єктів на його території, створення 
умов для організованого відпочинку населення, екологічна просвіта відвідувачів.

У межах Національного природного парку в Сіверський Донець впадають дві лі-
вих притоки (р. Нітриус і р. Чорний Жеребець) і дві правих (р. Казенний Торець 
і р. Бахмутка). 

Рослинність Національного природного парку «Святі Гори» має величезну науко-
ву і природоохоронну цінність. На площі 40,5 тис. га зосереджено більше трети-
ни фітоценотичного різноманіття рослинного покриву південного сходу України 
і представлені не тільки найбільш типові угруповання рослинного комплексу до-
лин, але й багато унікальних, ендемічних, рідкісних і реліктових елементів. Ліси 
займають понад 91 відсоток площі парку, луки — близько 1,5 %, болота — 2,5  %. 

Лісовий массив НПП «Святі Гори». Фото Михайло Кулішов ЯМПІЛЬСЬКЕ ЛІСНИЦТВО

Ямпільське лісництво є структурною одиницею ДП «Лиманський лісгосп». Ям-
пільське лісництво розташовується на  кордоні з  Луганською областю, займає 
площу в 7619 га, сформоване на базі соснових, дубових та вільхових насаджень.

На території лісництва знаходяться еколого-пізнавальна стежка «Лісове намис-
то», дендропарк «Мелодія лісу» та невеликий зоопарк. 

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Візитна картка лісництва — лісове озеро, де  гостей зустрічають качки, лебеді, 
інші водоплавні птахи в очікуванні смаколиків. Тут можна покататися на човні 
або катамарані.

Дендропарк «Мелодія лісу» розташований у  межах Ямпільського лісництва. 
Це рукотворна краса й улюблене місце відпочинку екскурсантів. Близько 200 ви-
дів різноманітних рослин, фонтанчик, штучні водойми, альтанки для відпочинку, 
казковий будиночок Баби Яги, дитячий майданчик з лабіринтом додають емоцій 
від відвідування популярного туристичного об’єкта.

У 2011 році до  Міжнародного року лісів була створена еколого-пізнавальна 
стежка «Лісове намисто». Упродовж двох годин відвідувачі проходять маршру-
том з 12-ма зупинками, облаштованими оригінальними ділянками й інформацій-
ними стендами, дізнаються багато цікавого про ліс та його мешканців.

ОЗЕРО ЧЕРНЕЦЬКЕ

Озеро Чернецьке. Фото Михайло Кулішов

Гідрологічна пам’ятка природи. Лісове озеро-стариця глибиною до 9 метрів. За-
раз знаходиться в складі Національного природного парку «Святі Гори».

Між селами Лиманського району Діброва й Озерне в мішаному лісі розтягну-
лася стариця р. Сіверського Дінця — озеро Чернецьке. Ця мальовнича водойма 
входить до  складу Національного природного парку «Святі Гори». Унікальний 
рослинний світ, велика кількість водних мешканців сприяли тому, що в 1975 році 
озеро отримало статус гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення.

Але озеро Чернецьке вирізняється не тільки своєю мальовничістю. 
Воно має унікальне історичне значення. На північному березі озера 

Чернецького археологи виявили стоянку і кремнеобробну майстерню 
«Зливки» періоду неоліту й енеоліту. Пам’ятку виявив наприкінці 
ХІХ сторіччя священик-археолог В.Ф. Спесивцев. У 1901 році тут 
було проведено розкопки відомим археологом В.О. Городцовим. 

Пізніше пам’ятка обстежувалася різними вченими: С.А. Плетньовою, 
Е.В. Купріяновою, Г.І. Шаповаловим, М.Л. Швецовим. Перші 

дослідники пам’ятки В. Спесивцев і В. Городцов зібрали численні 
вироби з кременя: нуклеуси, сокири, пластини, скребки та ін.

На відстані 200 метрів на північний схід від озера Чернецького 
в 1970 році краєзнавцями зі Слов’янська виявлено ще одну пам’ятку 

періоду неоліту й енеоліту. Її обстежено в 1983 році С.М. Дегерменджі, 
розкопки проводив С.Й. Татаринов в 1984 році. Під час проведення 

розкопок виявлено кремневі пластини, відщепи й ін.  
Також були виявлені матеріали середньодонської катакомбної, 

зрубної, бондарихинської культур і середньовіччя.

Озеро Чернецьке. Фото Михайло Кулішов
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ЗАКАЗНИК «ЯМПОЛІВСЬКИЙ»

Ландшафтний заказник місцевого значення, найпівнічніша ділянка заплавного 
лісу взовж річки Жеребець.

Ямполівський вільховий заказник має площу 77 гектарів. У ньому щороку гніз-
дяться кілька сотень сірих чапель. Колонія знаходиться на  площі 2-х гектарів 
майже у центрі заказника. Птахи будують гнізда на висоті 5 метрів; на одному 
дереві — до 5 гнізд.

ЗАКАЗНИК «ЧОРНИЙ ЖЕРЕБЕЦЬ»

«Чорний Жеребець» — загальнозоологічний заказник місцевого значення. 

Заказник розташований на території Ямпільського лісництва і входить до складу 
Національного природного парку «Святі Гори». Він є місцем зростання вільхи 
чорної (вільшини чорної, вільхи клейкої — Alnus glutinosa). Площа заказника ста-
новить 223 га.

Створений в 1986 році у пониззях річки Чорний Жеребець з метою збережен-
ня чорновільшаних лісів, які займають 70 % території заказника. Вік дерев сягає 
80–100, а іноді — до 150 років.

Вільховий ліс. Фото Михайло Кулішов

 
У 1980-х роках на території заказника були зареєстровані поселення бобрів і сі-
рих чапель. Поселення бобрів були вперше виявленими на території Донецької 
області, що стало приводом для створення заказника. Статус заказника присво-
єно рішенням облвиконкому № 549 від 24 грудня 1986 року. Цей статус скасова-
но рішенням Донецької облради № 4/18-508 від 02.10.2004 року.

БОЛОТО МАРТИНЕНКОВЕ
Заболочений вільшняк, розташований у заплаві лівого берега Сіверського 
Дінця в 500 метрах від села Ярове. 

Болото Мартиненкове має площу 20 гектарів. На ньому є трясовини зі своєрід-
ним рослинним і тваринним світом.

У заростях вільхи знаходиться значна колонія сірої та великої білої чапель. Боло-
то має важливе гідрологічне значення, оскільки підтримує рівень ґрунтових вод.

Прадавній ліс Придінців’я. Фото Михайло Кулішов
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ОЗЕРО ПІДПІСОЧНЕ 

Ландшафтний заказник місцевого значення. Розташований в  однойменно-
му урочищі в 7-ми км від с. Дробишевого. Ділянка отримала статус заказника 
в 1972 році і названа саме так на честь однойменного озера. Озеро Підпісочне 
має довжину 2,5 км, ширину — до 100–120 метрів; глибина озера — 3–4 метри. 
Довкола нього знаходяться болота. Поруч росте сосновий ліс віком 70–100 ро-
ків, а у низовинах — ясени, клени, осики, вільхи, лісові яблуні і груші. Тут водять-
ся лосі, плямисті олені, косулі, кабани і гніздиться дуже багато птахів.

Озеро Підпісочне. Фото Михайло Кулішов

Озеро Підпісочне Фото Михайло Кулішов

ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «КОНВАЛІЯ»

Ботанічний заказник місцевого значення. Ліс в  заплаві р. Сіверський Донець, 
де росте конвалія травнева.

Заказник «Конвалія» знаходиться на лівобережжі Сіверського Дінця, на терито-
рії Лиманського державного лісництва і входить до складу Національного при-
родного парку «Святі Гори». Площа — 43 гектари. 

Територія заказника являє собою ліс у заплаві річки Сіверський Донець. Тут ро-
стуть дуби, липи, клени, ясени. Під кронами дерев на  десятках гектарів вес-
ною квітне травнева конвалія (конвалія звичайна — Convallaria majalis). Вона — 
чи не основне багатство заказника, і її називають царівною квітів, для охорони 
якої був створений заказник. 

Діброви, що  ростуть у  заплавах,  — природного походження. Здебільшого вік 
дерев становить близько 110 років, хоч трапляються деякі екземпляри віком 
до 300 років. На території заказника «Конвалія» вирощують природним спосо-
бом ясенево-дубові, липово-дубові та кленово-дубові діброви.

Статус заказника присвоєно рішенням облвиконкому № 9 від 10 січня 1979 року. Ска-
сований статус рішенням Донецької обласної ради №4/18-508 від 02.10.2004 року.

Конвалія травнева. Фото Леонід Довгий
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ГІДРОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО 
ЗНАЧЕННЯ «ДЖЕРЕЛА»

Для маловодного Донбасу кожне підземне джерело — скарб. Джерела не лише 
дають значний запас чистої питної води, але й підживлюють невелику річку Ні-
тріус, яка бере свій початок північніше Харкова і впадає в Сіверський Донець.

Джерела пробиваються з  дрібних мергелевих тріщин через верхньокрейдяні 
відклади з доволі потужного водоносного горизонту в дуже мальовничій місце-
вості: з підніжжя високого й стрімкого лівого берега р. Нітріуса, біля сходження 
двох ярів — Костри і Полікарпів Яр.

Гідрологічна пам’ятка природи «Джерела» Фото Михайло Кулішов

З метою збереження місць природного виходу на поверхню цінних підземних 
вод території було надано статус охоронної. Його присвоєно рішення Донецько-
го обласного виконавчого комітету № 310 від 21 червня 1972 року. Площа, що пе-
ребуває під охороною — 0,1 га.

Наявність потужного виходу джерельних вод, прохолодних, свіжих, низькоміне-
ралізованих, підштовхнуло до думки про наявність ідеальних умов для розвит-
ку форелевого господарства. 1966 року на північній околиці села Шандриголо-
ве, неподалік джерел було створено рибгосп «Нітріус» — структурну одиницю 
Донрибкомбінату. Для вирощування райдужної форелі була створена система 
оборотного водопостачання, джерелом води якій слугував вихід підземних вод 
на північній околиці села.

Річкова форель (пструг) — вельми вибаглива риба родини лососевих, може слу-
гувати індикатором чистоти: в забрудненій воді вона жити не буде. Вода осо-
бливо високої якості необхідна для інкубації ікри, витримування личинок і під-
рощування молодняку. Мінеральні джерела створили прекрасне середовище 
для розведення цінної риби.

НОВОСЕЛІВСЬКІ ПІСКИ
Відслонення алювіальних четвертинних пісків на південній околиці смт Новосе-
лівка. Піски приурочені до піщаної борової (першої надзаплавної) тераси річки 
Сіверський Донець і під дією повітряної ерозії сформувалися у вигляді невели-
ких мальовничих дюн серед соснового лісу.

Новоселівські піски. Фото Михайло Кулішов



28 29ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ ТА ПЗФТРАДИЦІЇ ЛИМАНЩИНИ

ТРАДИЦІЇ ЛИМАНЩИНИ

Відсутність великої індустрії на Лиманщині помітна одразу ще й по співвідно-
шенню міст і сіл, де останні тримають тверду перевагу. А кожне село — як велика 
родина, що разом радіє і сумує, згадує минуле і мріє про майбутнє. А ще, як дав-
но відомо, саме села славляться вправними майстрами, найкраще бережуть 
свої обряди, ревно слідкують за дотриманням традицій і радо готові розповідати 
про них усім охочим.

БДЖІЛЬНИЦТВО

Бджільництво — одне з найдавніших занять українців. Мед та супутні продукти 
завжди широко використовувалися в харчуванні та народній медицині. В старо-
давні часи мед і віск служили оброком (натуральним податком) при зборі дани-
ни, були важливим предметом експорту до Західної Європи.

У роботах Д.І. Багалія бджільництво згадується як один з найпопулярніших про-
мислів на Слобожанщині. Займалося ним і сільське, і міське населення. Пасіки тра-
диційно розташовувалися поблизу лісу, на галявинах з квітучими травами. Взимку 
використовували омшаники — спеціальні споруди для зимівлі бджіл. З меду робили 
напої та збували приїжджим купцям. З воску виготовляли свічки для монастирів, 
церков і власних потреб.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Лиманщина славиться бджолярством та  династіями пасічників, котрі з  душею 
займаються улюбленою справою. Практично в  кожному селі продаються мед 
та  інші продукти бджільництва. Пасічники співпрацюють з  місцевим фермер-
ством, допомагають у запиленні полів, розташовуючи свої пасіки поблизу. Інко-
ли займаються промислом цілими сім’ями — жінки, діти беруть активну участь, 
особливо під час збирання меду.

Найбільше представників солодкого слобожанського промислу у Дробишево-
му. Не дивно, що саме там зародилася традиція проводити Ярмарок меду. Свято 
відбувається в одну з неділь першої половини серпня. На захід запрошуються 
фахівці з інших регіонів, проводиться конференція з обміну досвідом.

У Дробишевому працює  
Володимир Єгорович Малихін,  
бджоляр-дослідник, почесний пасічник України,  
лауреат Золотої премії Бджолярського кола.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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ПОЛУНИЧНИЙ БІЗНЕС 

Вирощування полуниці для багатьох жителів лиманських населених пунктів — 
важливе та приємне заняття. Ароматна рання ягода не любить важкий і глини-
стий ґрунт, тому прекрасно відчуває себе на легкому піщаному, яким славиться 
лівобережжя Придінців’я. Особливо розгорнутий полуничний бізнес у  Яровій 
та Ямполі. Народний промисел простежується навіть у назвах залізничних стан-
цій. Наприклад, одна із зупинок Ямполя в народі має назву «Полунична».

У Лиманському районі стало доброю традицією щорічно відзначати Свято По-
луниці. Відбувається воно в  червні  — у  самий розпал її зрілості, але  дата його 
не  постійна. Адже в  цій справі все залежить від  погоди та  термінів дозрівання 
ягід. У день Свята проводяться гуляння з кулішем, конкурси, концерти, ярмарки, 
де можна купити всілякі смаколики з полуниці і, звичайно, саму ягоду різних сор-
тів, смаків і розмірів. У 2018 році це свято вперше було проведено не в Лимані біля 
Ломоносівського озера, як звичайно, а в Яровій. Таким чином полуниця надходила 
на прилавок прямо з грядки.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

ТРАДИЦІЇ ЛИМАНЩИНИ

ПОЛУНИЧНІ ЯРМАРКИ

Ця ароматна ягода стала візитною карткою смт Ярова та Ямпіль, що на Лиман-
щині. У Яровій навіть на її честь влаштовуються цілі фестивалі і ярмарки. Взагалі 
Свято Полуниці традиційно щорічно проходило в Лимані. Але з 2018 року було 
вирішено святкувати саме в Яровій — столиці полуничного краю. Тут полуничним 
бізнесом ґрунтовно займається значна частина населення впродовж багатьох 
років. Місцеві обробляють великі полуничні поля. Це доволі тяжка та кропітка 
праця, що  вимагає значних фізичних навантажень та  постійного перебування 
на відкритому повітрі. Під час полуничного свята, окрім зібраного врожаю ягід, 
презентуються кращі страви з полуниці, до приготування яких долучаються жи-
телі сусідніх селищ — Шандриголове, Дробишове, Рубці.

 

 

Смт Ярова. Дарунок на початку літа — свіжа полуничка.
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ГРИБНИЙ ПРОМИСЕЛ

Береги Придінців’я багаті на листяні та хвойні ліси. Природно, що мешканці Лиман-
щини використовують усі переваги цього сусідства. Одна з них — грибний промисел.

Жителі Ярової, Щурового, Старого Каравану, Брусівки, Дробишевого, Діброви, 
Кривої Луки, Ямполя, Озерного, Закітного і самого Лиману щороку від  весни 
до пізньої осені збирають щедрі дари лісу. Тому не дивно, коли під час вдалого 
сезону на місцевих ринках вдосталь «лісового товару»: тут є гриби і консерво-
вані, і сушені, і засолені, і, звичайно, сирі. Маслюки, грузді, білі гриби, підосич-
ники, підберезники, лисички, опеньки — серед всього цього різноманіття кожен 
знайде для себе делікатес за смаком.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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На «тихе полювання» — так лагідно називають грибники свій промисел — вихо-
дять не тільки місцеві жителі. З усіх куточків Донецької області сюди з’їжджа-
ються любителі поблукати лісом та відчути азарт від чергової їстівної знахідки.

Окрім грибів, серед місцевого населення має широкий попит варення з молодих 
соснових пагонів і шишок. Сосна є однією з найпопулярніших фітонцидних рос-
лин. Варення з соснових шишок є чудовим противірусним, вітамінним, загаль-
нозміцнювальним й  імунним засобом, тому воно ніколи не буде зайвим серед 
домашньої консервації на зиму. Але, як будь-який лікарський засіб, варення слід 
вживати в їжу обережно, звернувши увагу на протипоказання.

Основна кулінарна традиція Лиманщини — це безсумнівно гриби. Штучно висад-
жені соснові ліси після затяжного дощу щедро обдаровують грибами не тільки 
місцеве населення, а й любителів тихого полювання з сусідніх районів. У різну 
пору року тут можна зібрати гриби різних видів, на будь-який смак — маслюки, 
опеньки, жовтюшки, підосичники, підберезники, грузді та, звичайно, білий гриб. 
А для тих, хто не має часу, або з яких-небудь причин не може чи не хоче броди-
ти по лісі в активних пошуках, ринки Лиманщини пропонують шикарний вибір 
цього місцевого делікатесу.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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РИБАЛЬСТВО

Археологічні знахідки пристосувань для рибальства, виявлені на території Ли-
манщини, вказують на те, що цей вид видобутку тут йде корінням в сиву глиби-
ну століть. Ловля риби для власних потреб згодом перетворилася на потужний 
промисел, а секрети вилову, рецепти приготування та чисельні способи збері-
гання риби передавалися у спадок від покоління до покоління.

І донині риболовля залишається одним із  улюблених занять. Зважаючи на  іс-
нування величезної кількості річок та водойм різного походження, Лиманщина 
радо запрошує любителів рибальства провести вихідні чи кількаденні відпочин-
кові тури. Риболовецькі місця Лиманщини здатні гарантувати усім чудові вра-
ження від проведеного часу над плесом водойм із вудкою у руках. 

На Лиманщині процвітає любительська риболовля на Осколі, зокрема і в зимовий 
період. Працюють Лиманський рибгосп на ділянці «Карпівка» та Лиманський риб-
госп у селах Торське і Терни. У селищі Лозовому навіть існує таке явище як турис-
тична риболовля: місцеві жителі вивозять на човнах на обумовлений час туристів 
рибалити на Тополиний або Заячий острови Оскільського водосховища.

Річка Сіверський Донець. Фото Михайло Кулішов

ЛІСНИЦТВО

Наявність великої території хвойних і  листяних лісів  — безсумнівно, гордість 
Лиманщини і  неосяжний потенціал її туристичного розвитку. Лиманські ліси 
знаходяться під охороною Державного підприємства «Лиманське лісове госпо-
дарство» (до 2017 року — Краснолиманське), яке у межах власне Лиманського 
району складається з Дробишевського, Лиманського та Ямпільського лісництв 
та  охоплює 27123 га. Лиманський лісгосп має значний досвід, давні традиції 
по створенню лісових масивів та їх догляду, охороні і розумному використанню.

ДП «Лиманський лісгосп»

Лиманський рибгосп. Ділянка Карпівка. Фото Михайло Кулішов
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Ще у 1766 році у Харківській губернії, до якої входила сучасна Лиманщина, діяла 
Інструкція з вказівкою про необхідність щорічного насаджування лісу місцеви-
ми громадами, сувору заборону його вирубування без отримання спеціально-
го дозволу та  детально розписаною шкалою покарань за  самовільне рубання 
дерев у межах лісів. Відомі також факти масового вирубування лісів у період 
активного розвитку винокурної промисловості, а також задля особистих розваг 
тодішніх землевласників. 

Мандрівники Лиманщини, мабуть, відкриють для  себе ще одну особливість 
тутешніх лісів: значна їх кількість має цілком штучне походження. А тому охо-
рона існуючих та регулярне насаджування нових масивів лісу — давня тради-
ція і надважливе завдання працівників лісгоспів, бо специфіка місцевих ґрунтів 
та ландшафту території вимагають заліснення задля уникнення проблем ерозії 
та наслідків видобування піску, на який так багатий край.

На фейсбук-сторінці можна слідкувати за публікаціями прес-служби Лимансько-
го лісгоспу про  новини організації, напрямки діяльності і  деталі виробничого 
процесу. Ви також зможете власноруч долучитися до лісотворення, як це було, 
зокрема, навесні 2018 року, коли на перехресті доріг Крива Лука-Закітне-Ямпіль 
у  рамках акції «Майбутні ліси в  твоїх руках» було висаджено тисячі молодих 
дубів та сосен на місці знищених у ході запеклих боїв 2014-го на згадку про по-
леглих захисників краю.

Будь-якої пори ліс готовий зустріти мандрівників, дарувати власну красу, роз-
кривати таємниці і ділитися своїми багатствами.

Ліси Лиманщини. Фото Сергій Орлик

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua



38 39ТРАДИЦІЇ ЛИМАНЩИНИ

КУЛІНАРНІ ТРАДИЦІЇ

Кулінарний туризм на світовому ринку туристичних послуг займає одне з про-
відних місць. Місцеві кулінарні традиції дозволяють туристам відчути подорож 
на смак і познайомитися не тільки з особливостями місцевої кухні, а й з культу-
рою цього краю. 

На Лиманщині кулінарний туризм набирає розвитку в селі Крива Лука, де місце-
вими жителями було зібрано низку унікальних традиційних рецептів, стравами 
з яких і чаюванням гостинно зустрічають на Криволуцькому Етнодворі.

Варення з соснових шишок або молодих пагонів сосни - ексклюзивна насолода 
з ароматом хвойного і лісу і реальний  претендент на звання об’єкта нематері-
альної культурної спадщини Лиманщини.

Рецепт незвичайного варення передавався місцевими з покоління в покоління 
як засіб народної медицини. 

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Молоді зелені шишки для  цього варення збирають в  травні, поки вони м’які, 
липкі та легко розрізаються. Вважається, що ефірні масла і фітонциди, що міс-
тяться в шишках, володіють протизапальними і антибактеріальними властивос-
тями, підвищують загальний тонус організму, зміцнюють імунітет і допомагають 
боротися з кашлем, застудою та бронхітом. Не можна сказати, що ця своєрідна 
кулінарна насолода була постійним супутником місцевого чаювання. Але саме 
туризм сприяв попиту на  цей дещо дивний продукт у  Лиманщині і  масового 
його продажу в  її околицях. Жителі Ярової навіть подали цей десерт навесні 
2021 року до списку нематеріальної культурної спадщини Лиманщини під  час 
ІV Міжнародної науково-практичної конференції-фестивалю.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ ЧАСНИК. 

Стародавнє прислів’я стверджує: часник сім хворіб лікує. 
Промислове городництво для жителів сіл Ямпіль і Закітне в першій 

половині ХХ-го століття було фактично основним джерелом 
заробітку. З давніх часів, як свідчать архівні документи, жителі 

Ямполя масово вирощували часник на продаж. Часник і в свіжому, 
і в переробленому вигляді вбиває більшість бактерій. У цьому овочі 
корисне все — листя, суцвіття, стебло, цибулина і навіть лушпиння!  
Часник як важлива приправа до страв здавна в особливій пошані 

українців, тому ця містична рослина досі покращує не тільки смак їжі 
та стан здоров’я, але й добробут місцевого населення.

«БАКЛАЖАНІВКА» АБО «ТОМАТНА СПАДЩИНА» 

Томатна спадщина с. Закітне. Головним джерелом добробуту 
місцевого населення селища Закітне в минулому столітті було 

вирощування помідорів. Як не дивно, ці овочі у давнину тут мали 
назву «баклажани». Ця культура у той час займала лідируючу 

позицію у городництві, і місцеві жителі заробляли за сезон на цих 
червоних і круглих «баклажанах» солідну виручку.
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  Місця для купання, 
пляжі

  Бази відпочинку

  Рослинництво

  Агроферми

  Природно-
заповідний фонд

  Джерела, криниці

  Зони для відпочинку 
в наметах

  Туристичні послуги, 
прокат велосипедів

  Туристичний центр

  Музей, музейні 
кімнати, експозиції

  Рибоводні 
підприємства

  Автовокзал 

  Залізничний вокзал

  Пам’ятки археології, 
геології

  Місце 
спостереження 
за зорями

  Творча майстерня

  Парк розваг  
(Блакитні озера)
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ПРИОСКІЛЛЯ 

1.  Оскільське водосховище 

2.  Конеферма «Орловский фаворит»

3.  Розплідник декоративної 
та домашньої птиці «Питомник 
на Осколе» 

4.  Паровий млин в с. Лозове 

СВЯТОГІР’Я ТА ОКОЛИЦІ 

5.  Садовий центр «Олександрівський» 

6.  Криниця в с. Ярова

7.  Болото Мартиненкове

8.  Урочище «Довжик»

9.  Новоселівські піски

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА 

10.  Лиманський рибгосп: ділянка 
«Карпівка»

11.  Гідрологічна пам’ятка природи 
«Джерела»

12.  Багдасарів ліс

13.  Будівля народного дому  
в с. Дробишеве, 1910-ті рр.

14.  Музейна кімната Дробишевської 
загальноосвітньої школи

15.  Ландшафтний заказник озера 
Підпісочного

16.  Народний краєзнавчий музей,  
м. Лиман

17.  Ломоносівське озеро

18.  Виставка залізничного транспорту 
просто неба

19.  Будинок Л.Ф Шухтана, поч. ХХ ст., 
м. Лиман

20.  Дендрарій Лиманського лісництва

21.  Чорне (Запірне) озеро

22.  Старий дуб у с. Щуровому

23.  Блакитні озера

КРИВОЛУЧЧЯ 

24.  Старий дуб у с. Діброві

25.  Озеро Чернецьке

26.  Заказник «Конвалія»

27.  Криволуцький Етнодвір 

28.  Геологічна експозиція  
в с. Крива Лука

29.  Центр туристичного розвитку 

30.  Заповідник «Крейдова флора» 
(західна частина)

31.  Заповідник «Крейдова флора» 
(східна частина)

32.  Щурова гора

33.  Творча майстерня «Вілла Закітне»

34.  Усове озеро

35.  Страусина ферма  
та контактний зоопарк

36.  Еколого-пізнавальна стежка 
«Лісове намисто»

37.  Дендропарк «Мелодія лісу»

38.  Шкільний музей у с. Торському

39.  Мінеральні джерела 
у с. Торському

40.  Вівцеферма «Агродом»

41.  Лиманський рибгосп  
(с.Торське, с. Терни)

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ:
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ПРИОСКІЛЛЯ 

Найпривабливіші для  туристів локації північно-західної Лиманщини затиш-
но розташувалися біля гирла притоки Сіверського Дінця — річки Оскіл. Не-
великий відрізок річки Оскіл — Оскільське водосховище  — ніби ненароком 
торкнувся своїми берегами північно-західної частини Лиманщини, відокре-
мив її від Харківської області та наділив прибережний курортний район умов-
ною назвою «Приоскілля». Оскільське водосховище розташоване переважно 
в  Харківській області. Воно на  даний час має площу 122,6 км2, з  якої лише 
близько 10 % припадає на Лиманщину.

Сама ідея будівництва Оскільського водосховища несла в собі серйозну місію — 
забезпечувати водою в посушливий час важливий стратегічний об’єкт — канал «Сі-
верський Донець-Донбас». Завдяки цьому каналові маловодний Донбас зі своєю 
промисловістю, що дуже стрімко почала розвиватися з середини ХХ-го століття, 
вирішив проблему дефіциту технічної та питної води. Понад 3 000 житлових бу-
динків, а також колгоспних, радгоспних і промислових будівель у 3-х районах опи-
нилися на шляху глобального будівництва Оскільського водосховища. На Лиман-
щині пішло під воду ціле село Рубці, у минулому — слобода Рубцева. З 1958 року 
це селище почало зовсім нову історію: пільгова категорія жителів отримала готове 
державне житло, інші — самостійно побудували нові будинки на виділені державою 
гроші. Діти стали ходити в нову школу. А в підводному царстві Оскільського водо-
сховища застигло ціле минуле із затопленими напіврозібраними будинками і цер-
квою, з колись прекрасними пасовищами та родючими землями. 

Оскільське водосховище бiля села Яцкiвка. Фото Сергій Орлик

Місцевий житель села Рубці — народний майстер 
Віктор Пантелійович Конопля — протягом багатьох 
років за картинами, застиглими в його пам’яті, 
відтворював мініатюрні копії споруд затопленого 
селища. Він створив унікальну колекцію дерев’яних 
макетів сільських хат, школи та старого храму 
стародавніх Рубців. Віктор Пантелійович, не маючи 
навіть спеціальності столяра, понад 70 років  
займався різьбленням по дереву. У 1992 році  
майстер першим на Донеччині й одним із перших 
в Україні встановив у своєму селі Рубці пам’ятник  
загиблим у часи Голодомору односельцям —  
Пам’ятний хрест жертвам Голодомору в Україні.

У найпівнічнішому поселенні не тільки Лиманщини, але й усієї Донеччини — селі Ло-
зовому неподалік Рубців — знаходиться паровий млин. Ця збережена архітектурна 
споруда кінця XIX століття й досі діюча та продовжує зараз своє життя як олійня. 
Незважаючи на те, що цей паровий млин не входить в перелік пам’яток архітектури, 
його будівля є досить оригінальною для Лиманщини та викликає певний інтерес.

Оскільське водосховище бiля села Яцкiвка. Фото Сергій Орлик
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Паровий млин 1914 го року, с. Лозове. Фото Михайло Кулішов

ПРИОСКІЛЛЯ

Навпроти села Лозове, посеред Оскільського водосховища, знаходиться Топо-
линий або Заячий острів — незатоплена височина минулої епохи. Для тих, хто 
прагне екзотики та відчуття справжнього робінзонства, місцеві можуть органі-
зувати переправу на безлюдний острів та залишити на деякий час туристів на-
солоджуватися дикою природою та самотністю.

З часом Приоскілля перетворилось у популярну екологічну зону відпочинку. Сосно-
вий ліс біля водойми став нагодою для створення найрізноманітніших комфортних 
умов для туристів та відпочиваючих у селах Рубці та Яцьківка, місць для наметів 
та пляжів, спортивних майданчиків для дітей і  дорослих. Гостей тут розважають 
катанням на  човнах, квадроциклах і  велосипедах, полюванням та  риболовлею. 
При бажанні можна замовити лазню на дровах. Але якщо навіть цих місцевих роз-
ваг активним туристам виявиться замало, то є змога екскурсійного катання на кате-
рі або незабутнього сплаву з однодумцями на катамаранах до Святогір’я.

 

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Любителів тварин радо запрошує до себе у гості рубцівська конеферма «Ор-
ловский фаворит». Тут випаде нагода помилуватися стрункими племінними же-
ребцями та голуб’ятнею, покататися верхи, у кареті, у качалці, або, взагалі, на ос-
лику, взяти уроки верхової їзди, їзди на колісницях (риссю), а також замовити 
професійну фотосесію з кіньми. 

КОНЕФЕРМА «ОРЛОВСКИЙ ФАВОРИТ»

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

с. Рубці

• уроки верхової їзди
•  уроки їзди на колісницях 

(риссю) 
• прогулянки на конях
•  послуги професійного фото-

графа

+38 099 089 87 03

Вартість екскурсії:  
100 грн/особа

На додачу до  всього неодмінно радимо відвідати науково-експериментальну 
ферму «Святогірська коза», що знаходиться на Слов’янщині, в п’яти кілометрах 
від Святогір’я, у селі Студенок. Відвідувачів тут здивує не тільки охайність ферми 
і її високий рівень виробництва, а й різноманіття вишуканої та якісної молочної 
продукції, яку можна продегустувати і придбати.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Уродженець села Рубці Кузьма Федорович Кохан (1913–2007) — 
член Національної Спілки Художників України, старійшина серед 

художників не тільки України, але і колишнього Радянського Союзу — 
увічнив в одній зі своїх картин затоплену рубцівську школу. Його 

картини «Та й списую Сковороду», «Зустріч Шевченка з Михайловим 
та Лавровим у Полянського», «Щорс і Боженко» — на сьогоднішній 
день виставляються в історичному музеї України та в Державному 

музеї Т. Г. Шевченка у Києві. Твори Кузьми Кохана є не тільки в ряді 
інших музеїв України, але й у приватних колекціях США, Канади, 

Франції, Єгипту та Японії. Його син — художник-карикатурист Олексій 
Кохан — працював головним художником у відомому всеукраїнському 

журналі «Перець». Він розробив малий і великий герби України, 
за що був удостоєний премії Кабінету Міністрів України.

 

Готельний  
комплекс 

Club Hotel OSKOL

+38 050 367 49 80 
+38 067 328 56 20

 clubhoteloskol.com 

Готельний  
комплекс 

«RixOskol»

+380 50 688 32 72

 rixoskol.com.ua

Пансіонат  
«Акваторія»

+38 095 290 02 90

 akvatoria.net.ua/ 
akvatoria

База відпочинку  
«Гніздо Глухаря»

+38 099 270 70 75 
+38 063 984 87 73

Гостьовий  
будинок  

«Всі свої»

+38 099 913 33 50

СВЯТОГІР’Я Й ОКОЛИЦІ

СВЯТОГІР’Я Й ОКОЛИЦІ

Терпкий аромат соснового лісу і чаруюча краса місцевих пейзажів поступово 
зробили західну частину Лиманщини привабливою для гостей з  інших регіо-
нів. Безпосередня близькість дивовижної перлини Донеччини — Святогір’я — 
значно посилила туристичний потенціал цього куточка. Прекрасні мальовничі 
природні ландшафти Національного природного парку «Святі Гори» вигідно 
доповнюють всі інші переваги цієї рекреаційної зони. Разом ці фактори, а та-
кож міцний історичний зв’язок, дозволили об’єднати цю частину Лиманщини 
і виокремити її від решти території. 

Вид на Святогір’я та Ярову. Фото Сергій Орлик
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У минулому частина сучасної Лиманщини — слобода Ярова, хутір 
Олександрівський (зараз село Олександрівка), землі сучасного 
селища Соснове та слобода Новоселівка — входили до складу 

земель Святогірського Успенського монастиря. Після скасування 
монастиря Імператриця Катерина подарувала у 1790 році ці селища 

разом з іншими монастирськими землями своєму фавориту — 
ясновельможному князю Тавриди генерал-фельдмаршалу Григорію 
Потьомкіну. Він був заворожений красою тутешніх місць і буквально 

випросив ці землі собі у власність. Після смерті князя спадок 
дістався його племінникові генералу Енгельгардту, а зі смертю 

останнього — його сестрі, княгині Тетяні Юсуповій.

Село Олександрівка затишно влаштувалося в обіймах хвойних насаджень Націо-
нального природного парку «Святі Гори» між Приоскіллям і Лиманом. Цей куточок 
Лиманщини дарує своїм відвідувачам та місцевим жителям спокій та тишу сосно-
вого лісу. А для  того, щоб помилуватись різноманітними квітами або придбати 
за порадою професійного дендролога чудові декоративні рослини для своєї при-
садибної ділянки, треба завітати в Садовий Центр «Олександрівський».

с. Рубці | Gardena-center

с. Олександрівка

• квіти та добрива
• газони та полив
• будівництво басейнів
• системи очистки води

+38 066 728 17 47 
+38 099 107 77 70

Графік роботи:  
з 9.00 до 18.00
вул. Шевченка, буд. 57, 

 gardena-center.com

Мальовниче селище Соснове розташувалось в  заповідній зоні Національного 
природного парку «Святі Гори» біля самого Святогірська. Завдяки такому сусід-
ству туристам, котрі вирішать відвідати саме це місце, доступна вся туристична 
інфраструктура крейдяного курорту. База відпочинку «Сосенки», що знаходить-
ся в цьому селі, пропонує гостям затишні комфортні номери з усіма зручностями 
і доступом до інтернету.

Club Hotel OSKOL 2

+38 050 367 49 80, +38 067 328 56 20

 svyatogorsk.clubhoteloskol.com 

База відпочинку «Сосенки»

+38 050 470-83-66 
 sosenki.com.ua

У заплаві Сіверського Дінця, поруч з містом Святогірськ, на території Національного 
природного парку «Святі Гори», зручно влаштувалося ще одне поселення Лиманщи-
ни — селище міського типу Ярова. У минулому слобода Ярова була відома гутним ви-
робництвом. Одна з центральних вулиць селища й досі носить назву вул. Гутянська, 
а одна з проток біля Ярової мала назву — Гутницька. Зараз Ярова більше відома своїм 
полуничним бізнесом: ним до недавнього часу займалось майже все село, що зумо-
вило проведення тут цілих Полуничних фестивалів та ярмарків. 

Околиці Ярової. Фото Михайло Кулішов
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Ще однією значною візитівкою селища стали автобусні зупинки, які перетвори-
лися на справжні витвори мистецтва завдяки місцевим активістам і талановитій 
художниці-переселенці з Горлівки — Олені Нагірній.

Неподалік Ярової знаходиться орнітологічний заказник місцевого значення «Бо-
лото Мартиненкове». Болото розташоване в  заплаві лівого берега Сіверсько-
го Дінця і являє собою одну з останніх його ділянок чорновільхових трясовин, 
яка збереглася в майже незайманому стані. Це болото має важливе гідрологічне 
значення, бо підтримує рівень ґрунтових вод і перешкоджає руйнуванню структу-
ри ґрунтів. Вільшаник на болоті є резерватом рідкісних для Донецької області ви-
дів рептилій і амфібій. Також тут гніздяться найбільші в Україні колонії білої і сірої 
чапель та багато інших пернатих.

Селище міського типу Новоселівка знаходиться приблизно на рівновіддаленій від-
стані як  від міста Святогірськ, так і  від міста Лиман. Новоселівка розташувалась 
на  правому березі річки Нітріус. Історично склалося так, що  населення тут част-
ково складалось з українців та росіян. Російське населення у минулому займалося 
виключно заготівлею дерева і теслярством. Українське населення переважно чума-
кувало. Це було єдине селище в тодішній волості, та й на всій території сучасної Ли-
манщини, де був розвинений цей промисел.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

СВЯТОГІР’Я Й ОКОЛИЦІ

У Новоселівці з 300 дворів 
160 чумакувало. У них 

нараховувалося до 1500 
пар волів. А на кожного 

господаря припадало понад 
9 пар волів.

Серед населених 
пунктів, які знаходилися 

у власності Святогірського 
Успенського монастиря, 

слобода Новоселівка була 
найбільшою за кількістю 

мешканців.

Новоселівка — це одне з небагатьох селищ Лиманщини, де вдалося зберегти ар-
хітектурну споруду початку ХІХ століття — старий храм. У 1806 році в слободі Но-
воселівці стараннями прихожан і дійсного таємного радника Василя Енгельгардта 
був побудований кам’яний однопрестольний храм на  честь священномученика 
Григорія. У 1936 році споруда припинила виконувати своє релігійне призначен-
ня — тут зробили клуб. З 1991 року Григорівський храм в Новоселівці відновлений.

Храм священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, смт Новоселівка. 
Фото Михайло Кулішов
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Взагалі Лиманщина — це справжнє піщане царство. Лиманське родовище кварцо-
вих пісків — одне з найбільших в Донбасі. Пісок з лиманських кар’єрів використо-
вувався на численних будовах Донбасу, а його промислова розробка ведеться 
й досі. Але піски Новоселівки — це щось особливе: справжня пустеля з піщаними 
дюнами, що мільйони років тому була дном древнього моря, а  зараз дбайливо 
засаджена хвойними деревами. Подібні природні дива не так часто трапляються 
в природі, тому в багатьох країнах, наприклад в Португалії, такі зони ретельно 
охороняються державою, а на їх базі створюються природні парки.

Новоселівські піски — відслонення алювіальних четвертинних пісків 
на південній околиці смт Новоселівки.  

Піски приурочені до піщаної борової тераси  
Сіверського Дінця і під дією повітряної ерозії сформувалися у вигляді 

невеликих мальовничих дюн серед соснового лісу.

Біля смт  Новоселівки є ще одна оригінальна природна особливість  — балка 
Довжик. Балка Довжик приваблювала вчених-дослідників своїм цікавим роз-
ривом рудоносних пластів юрської системи, що  складається з  глини, сланців 
і вапняків. Навесні 1967 року працівниками Дробишівського лісництва тут були 
посіяні жолуді дуба з чергуванням клена польового та липи в рамках комплексу 
заходів по боротьбі зі збільшенням ярів і зменшенням ерозії ґрунтів. Зараз балка 
засаджена деревами, але, на жаль, роздивитись який-небудь геологічний розріз 
серед штучних насаджень тепер доволі складно. В період спекотного літа водо-
тік в балці припиняється, і невеликі загати повністю пересихають.

Новоселівські піски. Фото Михайло Кулішов

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА
До цього розділу туристичного путівника увійшли населені пункти централь-
ної Лиманщини, а саме: село Шандриголове, селище міського типу Дробишеве 
та безпосередньо місто Лиман зі своїми мікрорайонами Щуровим, Старим Кара-
ваном та Брусівкою. Лиманщина пишається різноманітністю рекреаційних зон 
та мальовничими куточками, тому щедра на привабливі туристичні пропозиції.

Балка Довжик. Фото Михайло Кулішов

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Щурове — це колиска всієї туристичної індустрії Лиманщини, її початок. У грудні 
1939 року одна з наймолодших у той час оздоровниць Донеччини, яку побудували 
у Щуровому, — будинок відпочинку «Щурівський» — прийняла перших відпочива-
ючих. Санаторій серйозно постраждав під час Другої Світової війни, а згодом був 
відновлений і набув репутації всесоюзного значення. Оздоровницю в ті часи відві-
дували люди не тільки з усього СРСР, а й з Болгарії, Китаю, В’єтнаму, тут гостювали 
студенти донбаських ВНЗ з Куби, Сальвадору, Афганістану, Монголії, Республіки 
Сан-Томе і Принсіпі й багатьох інших країн. У 1960-х роках навколо Щурівської 
оздоровниці різні підприємства Донеччини почали будувати свої туристичні бази. 
На початок ХХІ-го століття в Щурівській зоні відпочинку налічувалося вже більше 
сотні турбаз, але їх кількість значно скоротилася за останні п’ять років.

Санаторій-профілакторій «Щурівський», в минулому — будинок відпочинку, знахо-
диться в мальовничому місці на високому лівому березі Сіверського Дінця з пре-
красним видом на білосніжні райгородські піраміди крейдяних териконів. Обривисті 
високі схили, досить нетипові для піщаного лівого берега Дінця, засаджені віковими 
соснами. У документах XVII століття зустрічається згадка про «верхнюю Щуровскую 
горку», а на геометричний генеральний план Слобідської Української губернії Ізюм-
ського повіту 1797 року нанесена Щурова протока. Ця протока живилася чисельни-
ми лісовими озерами, які зникли у другій половині ХХ-го століття після появи Блакит-
них озер — результату видобутку кар’єрного піску.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Сліди Щурової протоки залишаються і  зараз на  території СОЛК «Сонячний» 
(ДонНМУ), а по обидва боки від неї — характерні височини, які в минулому, ймо-
вірно, служили орієнтиром на місцевості для наших пращурів. 

Існує декілька версій походження топоніму: від слова «пращур», 
яке означає далекого предка, родоначальника, або від імені одного 

з найдавніших і найпопулярніших у давніх українців «домашніх» 
богів — Щур (Чур, Цур, Шур), що був охоронцем домашнього вогнища, 

тепла і затишку. Серед місцевих краєзнавців існує думка, що свою 
назву село Щурове отримало завдяки береговим ластівкам, яких 
місцеве населення називало «щурами», і які в масовій кількості 
гніздились тут до середини ХХ-го століття. Ці пташки, на відміну 

від своїх родичів — ластівок міської і сільської — оселяються колоніями 
на берегах річок, схилах ярів та балок, старих піщаних або глинистих 

кар’єрах. Підйом рівня води греблею і антропогенний фактор витіснили 
колонію цих птахів зі Щурового в більш привабливі для них місця. 

Зараз «щури» у великій кількості гніздяться зовсім недалеко — 
на берегах Блакитних озер Лиманщини. Вони дуже галасливі, і їх зовсім 

не лякає присутність великої кількості людей на пляжах.

Щурова гірка. Фото Михайло Кулішов
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Біля Щурової протоки, теж на території СОЛК «Сонячний» (ДонНМУ), росте ши-
карний велетень  — дуб-довгожитель. За ним уважно доглядають співробітники 
спортивно-оздоровчого табору, намагаючись продовжити його життя якомога 
довше. У далекому минулому дуби відігравали дуже вагому роль при розмежу-
ванні земель в цьому краю між поміщиками і військовими. Дуби та їх координати 
було детально описано в документах, на деревах робилися всілякі зарубки і зна-
ки, що позначали межі земельних наділів. 

Існує документ 1678 року, в якому згадується дуб, що був граничним 
при розподілі земель між Соляним (сучасне місто Слов’янськ) 
і Маяками. Завдяки детальному опису місцевості і самого дуба 

з великою часткою ймовірності можна припускати, що дуб, 
який зберігся до нашого часу на території СОЛК «Сонячний», міг 
згадуватися в цьому документі. Неподалік, на сусідній території 

санаторію-профілакторію «Щурівський», існував ще один віковий 
дуб, який простояв до 2007 року. Він височів над берегом Сіверського 

Дінця біля житлового корпусу колишнього будинку відпочинку. 
В останні роки під його кроною були обладнані лавки для відпочинку, 
тому цей дуб зображений на багатьох фотографіях відпочивальників. 

На жаль, через трухлявість він не зміг більше протистояти поривам 
вітру. Тепер на його місці дбайливо посаджений молодий дубок.

Нори берегових ластівок. Фото Михайло Кулішов

Старий дуб у Щуровому. Фото Неля Фотіна
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Бази відпочинку в  Щуровому пропонують відпочивальникам безліч розваг, 
в тому числі і катання на пароплаві, катерах, катамаранах і човнах. Одне з найча-
рівніших місць Сіверського Дінця в цьому районі — це озеро Чорне або Запірнє, 
куди можна дістатися човном. Дорогою, якщо пощастить, випадає нагода поми-
луватися білими лебедями. Озеро приваблює своєю майже ідеальною формою 
овала і щедрими заростями білосніжних лілій латаття вздовж усієї окружності 
водойми. Запірнє озеро має ще одну цікавинку. Саме з цього місця влітку від-
кривається приголомшливий вид на триступеневий ліс: на північному горизонті 
трьома різнокольоровими ярусами виділяються ділянки верболозу, листяного 
і  хвойного лісів, що виглядають над заростями очерету, який щільно захищає 
озеро від сторонніх поглядів. 

У другій половині ХХ-го століття дивовижне озеро з білим лататтям 
за насичений темний колір його води з темно-бордовим відтінком 

численні туристи охрестили «Чорним». Але у давнину його називали 
Запірнім, і так воно позначене на багатьох старовинних картах. 
Існує припущення, що в цьому місці спеціально для лову риби 

перекривали вхід в озеро особливими загородженнями — запорами. 
Таким чином «замикали» («запирали») річку.

Чорне (Запірнє) озеро. Фото Сергій Орлик

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА

Між р. Сіверським Дінцем та Запірнім озером знаходиться улюблене місце пое-
тів, художників та всіх тих, хто шукає творчого усамітнення — заплавний дубо-
вий гай. А неподалік, біля Панської коси — так називають місцеві дикий зарослий 
зараз пляж на острові —сховався в очереті шматочок старого русла Сіверського 
Дінця. Коли потрапляєш туди на човні, поринаєш в атмосферу старої доброї каз-
ки. Це місце, з безліччю дивної форми пеньків і стовбурів, що стирчать із води, 
з навислим над водою заплавним лісом, зарослим папороттю і конваліями, спо-
нукає уявляти себе десь на самому краю географії.

До соляних промислів тяглося чимало доріг як місцевого, так і губернського зна-
чення. Багато з них стали примарами. І одна з таких доріг — важлива у минулому 
транспортна Валуйська дорога — проходила через село Щурове. Вона прямува-
ла до Куп’янського та Старобельського повітів. Людська пам’ять зберегла її на-
родну назву, яка говорила про її пряме призначення — Чумацький шлях. Дорога 
йшла від Слов’янська, потім повз Райгородок, далі перетинала в Щуровому річку 
Сіверський Донець у районі сучасного так званого «міського пляжу». Шматочок 
цього «шляху» від Щурівського пляжу до головної асфальтованої дороги на да-
ний час замощений бетонними плитами. Дорога проходить між базами відпочин-
ку «Альфа» і «Смарагд» («Изумруд» рос.) і впирається прямо в ліс. Примарний 
силует цього «шляху», що перетинає головну сільську дорогу і  йде далі в ліс 
до Лиману, якщо постаратися, можна ще розгледіти між верхівками сосен щу-
рівського лісу: тут вони не так щільно змикаються. Але з кожним роком цей слід 
зникає все більше і більше...

До появи залізниці широко був розвинений чумацький промисел. 
Чумаки перевозили на волах різний популярний товар між містами 
і непогано заробляли. На Лиманщині чумацтвом займались жителі 

Новоселівки, а шлях чумаків проходив через село Щурове. 
У Щуровому була гуральня, тому чумаків тут ласували горілкою.  
А ще чумаки зимували своїх волів на бразі при гуральні, бо волів 

в них було багато, і корму їм взимку не вистачало.

Гуральний бізнес у Щуровому завів ще перший поміщик Степан Адамов, побу-
дувавши тут гуральню і «шинковый дом». Згодом ця діяльність перетворилася 
в сімейний бізнес і передавалася у спадок. Продуктивність заводів Адамова ся-
гала 1300 відер на рік. А за часів щурівського поміщика статського радника Пав-
ла Васильовича Шабельського Щурове було найбільшим виробником горілки 
в Харківській губернії — гуральня в 1845 році виробляла вже 27000 відер гаря-
чого вина (самогону по-нашому).
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У Щуровому знаходиться один з найкрасивіших православних храмів Лиманщи-
ни, в якому перше богослужіння відбулося у 2012 році. Примітно те, що храм був 
спеціально побудований на місці старого зруйнованого і майже такого ж храму 
Різдва Пресвятої Богородиці. При будівництві фундаменту для нової церкви був 
виявлений фундамент старої споруди, побудованої на кошти поручика Миколи 
Адамова та освяченої в 1822 році. Після закриття церкви у 1930 році в її сторожці 
розташувалася сільська рада, в каплиці влаштувалася артіль лозоплетіння, а в са-
мій церкві був склад плетених виробів. У роки Другої Світової війни церква не-
одноразово обстрілювалася німецькими вояками, так як на дзвіниці розташову-
вався спостережний пункт. Восени 1953 року церква була остаточно зруйнована.

Історія села Щурове рясніє знаменитими прізвищами. Остання 
поміщиця села — Рудановська (Гірс) Тетяна Михайлівна — 

це колишня фрейліна імператриці Олександри Федорівни, дружини 
Миколи II. Вона вважала за краще живописне провінційне Щурове 

блискучому Петербургу, але згодом через революційні події їй 
довелося емігрувати, і її життя склалося надалі трагічно. Свекор 
Тетяни — знаменитий генерал від інфантерії з Санкт-Петербургу 
Рудановський Костянтин Васильович — був похований з усіма 

почестями у Щуровому в склепі біля старого знищеного храму. Його 
могила не збереглася. Як і склепи поміщиків подружжя Адамових.

База відпочинку «Затока»

+38 050 273 66 68 
+38 068 585 19 19 
+38 063 366 10 77

 bo-zatoka.com.ua

База відпочинку  
«Лагуна»

+38 050 178 84 47

 laguna-liman.com 

Пансіонат «Скорпіон»

+38 066 088 25 88 

+38 050 328 19 30

База відпочинку  
«Озерки»

+38 050 423 37 32
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База відпочинку

«Лесной Уголок»

+38 095 195 99 02

База відпочинку

«Береговая-2»

+38 050 134 32 31

База відпочинку  
«Металіст»

+38 099 261 77 70

Ресторанно- 
готельний  
комплекс  
«Сапфир»

+38 050 606 58 60

 rgk-sapfir.com

База відпочинку

«Зелена роща»

+38 050 474 84 55 

База відпочинку  
«Альфа»

+380-67469-02-93 
+38 066 499 90 92

База відпочинку

«Незабудка»

+38 050 918 70 09

+38 050 101 59 20

Гостьовий будинок  
«Баварія»

+38 099 261 77 70

База відпочинку

«Cосна»

+38 050 159 75 55 

База відпочинку  
«Янтарь»

+38 095 485 29 29 

+38 067 620 10 70
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Паралельно зі Щурівською зоною відпочинку розвивалася сусідня зона відпо-
чинку в районі сіл Старий Караван та Брусівка. І хоча туристичних баз тут було 
набагато менше, ніж в Щуровому, проте велику їх частину складали дитячі табо-
ри. Обидві туристичні зони знаходяться на піщаному лівому березі Сіверського 
Дінця, звідки можна помилуватися прекрасними краєвидами. Відпочиваючих тут 
дуже приваблює свіжість заплавних листяних гаїв, аромат хвої штучно посадже-
ного соснового бору.

Брусівка. Фото Михайло Кулішов

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА

Лісовий дитячий табір «Брусіно»

+38 097 043 87 95, +38 067 621 13 22

 brusino.com.ua

Село Старий Караван було засновано прапорщиком Юрієм 
Степановичем Адамовим в 1786 році. У цьому районі перебувала 

«старая Адамова винокурня», а біля неї «изрубленный лесной 
бор». Ліс вирубувався на потреби гуральні. Саме слово «караванъ» 

в старовину означало гуральню. У Словнику Даля старовинне 
значення цього слова — «винокурня». Ймовірно, назва селища теж 
має це значення, бо на місці сучасного села Старий Караван саме 
й розташовувалася гуральня, що належала поміщикам Адамовим.

Володіння поміщиків Адамових сягали до Брусового озера, 
названого так на честь сім’ї райгородського військового обивателя 

Матвія Бруса, чий двір знаходився відразу ж за озером. Звідси також 
і назва станції Брусин, і назва сучасного села Брусівка.

Справжнім смарагдом серед соснового царства став ланцюг штучних піща-
них кар’єрів. Небесний колір води, біленький пісочок, свіже повітря, від якого 
просто паморочиться голова  — все це  привертає сюди величезний натовп 
туристів. Взагалі Лиманщині не дуже пощастило із різноманітністю корисних 
копалин, але саме тут знаходиться ряд великих родовищ піску. Промислова 
розробка Лиманського родовища здійснюється з 1943 року. Мільйони кубоме-
трів лиманського піску роз’їхалися різними куточками індустріальної Донеч-
чини. В результаті цієї діяльності утворилися величезні рукотворні кар’єри, 
які в  процесі розробки заповнилися ґрунтовими водами. На  даний момент 
найбільш відвідуваними і  відомими із  затоплених кар’єрів є Блакитні озера, 
що  оточені сосновим лісом між мікрорайонами Щурове та  Зелений Клин. 
Їх береги зараз забудовуються чисельними базами відпочинку з  послугами 
на різний смак і попит та впорядкованими пляжами. 
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Блакитні Озера. Фото Сергій Орлик

База відпочинку «Казка озера». Фото Михайло Кулішов

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА

База відпочинку  
«Лілія» 

+38 050 175 46 92

+38 050 159 7 34

Гостьовий  
будинок «E.V.A.» 

+38 066 100 00 95

 e.v.a.blue_lakes

База відпочинку  
«Дар’я» 

+38 (050) 285 19 80

 bazaotdykhadaria

 bazaotdykhadaria

Еко садиба  
«Лаванда» 

+38 050 474 19 47

Гостьовий  
будинок  
«Liman» 

+38 050 641 60 57 

Казковий дворик  
«Микита»

dvorik-nikita.dn.ua

 skazocniy_ 
dvorik_nikita

Forest House

+38 066 241 57 80

 forest_housee

Садиба  
«Золотий Лев»

+38 (099) 619 69 75

 zolotoy-lev.top

Вілла «Філін»

+38 066 230 51 11  
+38 050 470 12 92

 filin.otdyh.pro

База відпочинку  
«Рів’єра»

+38 066 222-38-39  
+38 066 038-02-08

 rivjera.com
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Кар’єри — результат видобутку піску Краснолиманським 
кар’єроуправлінням на ділянці «Краснолиманський-1». Розробка 
родовища ведеться з 1951 року. Основна маса видобутого піску 

реалізовувалася тут же, на Краснолиманському заводі силікатної 
цегли, який пропрацював сумарно близько 50 років і був ліквідований 

в 2002 році. На одному з озер видобуток піску ще триває.

Менш жваве водоймище — озеро Ломоносівське — знаходиться в межах самого 
міста Лиман, на узліссі штучно висадженого пахучого соснового бору, у мікрора-
йоні Південна сторона. Воно набагато скромніше за розмірами, ніж піщані кар’єри, 
і майже зовсім крихітне відносно них, не відвідується туристами, але на його бере-
гах під кронами плакучих верб люблять відпочивати місцеві жителі.

Блакитні Озера. Фото Сергій Орлик

Ломоносівське озеро було утворене в результаті видобутку ґрунту 
під час будівництва асфальтованої дороги між Слов’янськом 

і Лиманом у 1969 році. Свою назву — спочатку народну,  
а потім офіційну — озеро отримало на честь начальника 

Краснолиманського відділення залізниці Віктора Ломоносова, 
який керував будівництвом цієї траси, і якого у місті дуже поважали.

У 1912 році невеличка залізнична станція Лиман перетворилась у великий за-
лізничний вузол завдяки проєкту будівництва Північно-Донецької залізниці. 
Лиман — це велика двостороння сортувальна станція. Станція обслуговує при-
міські поїзди і поїзди далекого прямування. Її називають «північними воротами 
Донбасу». Тут була побудована перша в Європі «фабрика маршрутів» — ме-
ханізована гірка щодо розпуску рухомого складу поїздів. Макет цієї гірки ви-
ставлений як постійна експозиція у музеї залізничного транспорту у Санкт-Пе-
тербурзі. У Лимані можна побачити виставку залізничного транспорту просто 
неба. Гості міста мають можливість зробити цікаве селфі біля ретро-паровоза 
Э-781-01 — навчального посібника Лиманської дорожньо-технічної школи. 

Озеро Ломоносівське. Фото Михайло Кулішов
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До 1925 року станція Лиман носила назву Шухтаново — на честь 
дійсного статського радника Леоніда Фердинандовича Шухтана, 

котрий очолював проєкт будівництва залізниці. Леонід Шухтан був 
заступником голови правління Товариства Чорноморської залізниці, 
головою правління Північно-Донецької залізниці та посідав ще ряд 
відповідальних посад. Він був автором кількох професійних книг 
зі залізничної справи й численних публікацій. Мав феноменальну 
пам’ять і прекрасні організаторські здібності, був нагороджений 

рядом почесних орденів і медалей, у тому числі й іноземних. 
У Лимані можна побачити будинок, де, за свідченням старожилів, 

мешкав Леонід Шухтан. Це будівля початку ХХ-століття за адресою 
вул. Привокзальна, 19.

Фото Михайло Кулішов

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

ЦЕНТРАЛЬНА ЛИМАНЩИНА

Тим, хто хоче узагальнено познайомитись з Лиманщиною, зрозуміти її, відчути її 
історію, радимо завітати у Лиманський народний краєзнавчий музей. У шістьох 
залах представлені розділи експозицій: «Візитна картка Лиману», «Відомі люди 
Лиманщини» (в усіх галузях), «Природні особливості краю», «Давня історія» (ар-
хеологія), «Історія розвитку суспільства — етнографія» (сер. XIX — сер. ХХ ст.), 
«Залізниця — наша гордість», «Наші земляки — учасники і герої Другої світової 
війни та війни сучасної (АТО-ООС)». 

Народний краєзнавчий музей | м. Лиман

+38 066 781 01 68

Графік роботи:  
з 8.00 до 16.30, пн. — пт.

Вартість квитка: дитячий 3 грн, дорослий 6 грн  
Екскурсія: 50 грн — доросла група,  
30 грн — дитяча група

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Готель «Заря»

+38 095 686 30 63

Готель «Добробут»

+38 099 042 17 77

Гостьовий будинок 

«Лотос»

+38 099 073 25 90

ГРК «Меридіан»

+38 095 519 99 89

Справжнє багатство Лиманщини, крім її піску, — це штучно насаджені ліси. Пі-
клується про них та утримує в належному стані Державне підприємство «Ли-
манське лісове господарство», яке у межах Лиманщини складається з Дроби-
шівського, Лиманського та Ямпільського лісництв і охоплює 27 123 га. Сьогодні 
лісівники Лиманщини готові запропонувати не лише насолоду від прогулянок 
хвойними чи листяними лісами, але й поділитися секретами своєї роботи, по-
казати «лісові дитячі садочки» — розсадники, де з насінин та плодів вирощують 
саджанці для висаджування нових та поновлення знищених ділянок лісу, роз-
повісти про сучасні центри віддаленого спостереження за лісом та контролю 
за виникненням лісових пожеж, створюють цікаві і пізнавальні екостежки і пла-
нують маркування прогулянкових маршрутів. У 2021 році у Лимані почали буду-
вати державний насіннєво-селекційний центр за прикладом Львівщини для того, 
щоб результативно відновлювати ліси, які постраждали від війни та пожеж.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

 
Недалеко від Блакитних озер у Національному природному парку «Святі Гори» 
між містом Лиман та смт Дробишеве знаходиться ландшафтний заказник місце-
вого значення «Підпісочне» з однойменним озером довжиною у два з полови-
ною кілометри. Озеро оточують соснові та дубові насадження, справжня дика 
казка, де мешкає багато тварин. 

Багдасарів ліс. Фото Леонід Довгий

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Селище міського типу Дробишеве зустріне мандрівників на  шляху з  Лиману 
до Святогірська. На самому краю цього селища серед полів у яру знаходиться 
Багдасарів ліс — затишний байрачний листяний ліс, за легендою, висаджений 
місцевим поміщиком Багдасаровим.

Біля підніжжя високого і стрімчастого лівого берега Нетріус, на східній околиці 
села Шандриголове, в місці сходження двох ярів — Костри і Полікарів Яр, розта-
шований гідрологічний пам’ятник природи місцевого значення «Мінеральні дже-
рела». У мальовничому місці крізь верхньокрейдяні відкладення з водоносних 
горизонтів просочуються прохолодні і свіжі ключі низькомінералізованої води. 
Ці джерела — цінне багатство підземних запасів чистої питної води.

Джерела, що струмують з дрібних мергелевих тріщин біля 
Шандриголове — це західний вихід досить рясного водоносного 

горизонту, який об’єднує три населених пункта з різних районів і навіть 
областей: села Шандриголове й Колодязі на Лиманщині та місто 

Кремінна на Луганщині. Ці джерела виходять з крейдяних відкладень 
у цих краях та підживлюють однією і тією ж водою як річки Нетріус 

та Жеребець, так і річку Червону. А село Колодязі на Лиманщині 
зобов’язане своєю назвою якраз саме цим джерелам.

Джерела. Фото Леонід Довгий

КРИВОЛУЧЧЯ

КРИВОЛУЧЧЯ

До цього розділу туристичного путівника потрапила низка мальовничих насе-
лених пунктів південної частини Лиманщини: села Діброва, Озерне, Крива Лука, 
Закітне, Торське та смт Ямпіль. Цей чарівний куточок Лиманщини занурить ман-
дрівника в оточення різноманітних озер, тінистих лісів та приголомшливих ланд-
шафтів заповідника «Крейдова флора».

Назви багатьох селищ цієї рекреаційної зони описують прекрасну місцевість, 
в якій вони розташовані. Одне з таких з лісовою назвою — Діброва — справді 
оточене зусібіч сосновим лісом.

Справжня гордість села Діброва — дуб-старожил, якому вже минуло 
три століття. Це могутнє 300-літнє дерево росте на вулиці Сонячна, 
і з’явилося тут, судячи з його віку, ще до появи самого поселення.

Вид на Заповідник «Крейдова Флора». Фото Леонід Довгий
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По обидва боки траси на м. Сіверськ при виїзді з села Діброва після промислової 
розробки місцевого родовища кварцових пісків шляхом гідровидобутку з’яви-
лися дивної краси бірюзові озера. Тепер там розміщені комплекси для відпочин-
ку «Акваторія-Лиман» та «Варадеро». На території цих комплексів є все, що по-
трібно для пляжного відпочинку: альтанки, спортивні зони, кафе, душові кабіни.

Пляжний комплекс 
«Варадеро»

+38 099 309 86 25

Пляжний комплекс

«Акваторія — Лиман»

+38 050 050 40 00

Дуб в селі Діброва. Фото Михайло Кулішов

КРИВОЛУЧЧЯ

Не менш співучу назву має з 2016 року і село Озерне (колишня Іллічівка). Село 
отримало можливість заявити про свій потужний туристичний потенціал завдя-
ки одному з найстаріших кар’єрів, що залишився після видобутку піску. У ми-
нулому то був Ямпільський піщаний кар’єр, а  зараз місцеві назвали утворені 
на місці видобутку блакитні озера неправильної форми Великим і Малим Бакая-
ми. На берегах водойми з’явилися бази відпочинку та автокемпінг.

Між селами Діброва та Озерне подалі від людських очей сховалося природне лі-
сове озеро Чернецьке. Це гідрологічна пам’ятка природи, стариця Сіверського Дін-
ця, глибиною до 9 метрів. Озеро знаходиться в складі Національного природного 
парку «Святі Гори», на території однойменного ландшафтного заказника місцевого 
значення площею 197 га з дубовими та сосновими лісами природного походження.

Чернецьке озеро прославилося на світовому рівні як унікальна 
пам’ятка історії, археології та культури: в 1982-1983 роках  

тут був розкопаний великий могильник з більш ніж 30 похованнями 
протоболгар за християнським обрядом.

Озеро Великий Бакай. Фото Михайло Кулішов
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Мабуть найдивовижнішими видами природного ландшафту серед усіх насе-
лених пунктів Лиманщини може поділитися з мандрівниками село Крива Лука. 
Недаремно це  місце стало мозковим та  креативним центром туристичної ін-
дустрії, надією не тільки на відродження туристичного розвитку у Лиманщині, 
але й на сучасний розвиток туризму взагалі у Донеччині та Луганщині в цілому. 
Саме в Кривій Луці акумулюються усі туристичні плани Лиманської ОТГ, прохо-
дять важливі зустрічі з партнерами, обговорення планів. Тут народжуються ідеї 
і трансформуються в конкретні пропозиції. Тут аналізується та використовуєть-
ся досвід інших громад та організацій, тримається постійний зв’язок з  іншими 
регіонами. Саме тут народились ідеї створення оригінального інтернет-ресурсу 
«Туристична Лиманщина» та унікального проєкту «Шлях, позначений сіллю» — 
першого брендованого туристичного продукту Донеччини.

Туристичне село Крива Лука. Фото Леонід Довгий

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Геологічна колекція мінералів та скам’янілостей с. Крива Лука

•  Гірські породи та мінерали Донецького басейну  
і Приазовського кристалічного масиву

•  Корисні копалини
•  Мінерали нижньо-пермської соленосної формації
•  Викопні залишки флори і фауни

+38 099 073 25 90, +38 067 625 24 91

Вартість відвідування: безкоштовно

Стараннями активістів села Крива Лука, крім милування природними красотами 
довкілля, пропонує:
•  відвідати високопрофесійну художню фотовиставку місцевих краєвидів
•  переглянути дивовижну колекцію мінералів та скам’янілостей Донеччини
•  ознайомитись з унікальною експозицією хрестів та дукачів
•  посмакувати обідом в  затишному Етнодворі  — чудова українська декорація, 

що влаштована у центрі села
•  замовити ексклюзивні страви узбецької кухні
•  відкрити для себе одну зі сторінок історії краю — визначну битву Булавинсько-

го повстання
•  пройтися периметром заповідника «Крейдова флора» з цікавим співрозмовни-

ком та гідом
•  провести час на фотолокаціях Кривої Луки і отримати на згадку світлини, зро-

блені професійним фотографом
•  відпочити в наметовому кемпінгу «Під горою» біля Сіверського Дінця
•  покупатися на чистому малолюдному пляжі Сіверського Дінця
•  доєднатися до унікальних наукових, мистецьких та фестивальних заходів.

 Геологічна колекція в Кривій Луці. Фото Михайло Кулішов
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З 2018 року у селі проводиться краєзнавча конференція «Криволуцькі 
читання». Захід, який залучає щоразу більшу кількість дослідників — 

краєзнавців-любителів і науковців, а також місцевих мешканців 
села Крива Лука і сусідніх сіл, даючи змогу кожному доєднатися 

до вивчення і збереження історії своєї малої батьківщини. 

Село Крива Лука розташувалося в одному з численних вигинів Сіверського Дін-
ця, що  і  відбилося в  його назві. Для Лиманщини село унікальне тим, що  роз-
ляглося, на відміну від  інших її населених пунктів, на правій стороні річки Сі-
верський Донець. Саме тут підносяться над річкою білосніжні пологі вершини 
крейдяних гір, чиї величні схили, розрізані ярами, слухняно спускаються майже 
у двори місцевого населення.

Кемпінг «Під горою»

+38 099 073 25 90

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

• комфортні умови

• смачна їжа

• послуги фотографа

КРИВОЛУЧЧЯ

Ділянка відслонення поблизу с. Закітне являє собою складний 
комплекс пам’яток гірського видобування. Тут, на вершині крейдової 
гряди, знаходиться давній кар’єр з видобутку кремнія часів кам’яного 

віку. Неподалік від нього знаходяться залишки старої каменоломні, 
але вже XX ст. Тут, біля села Закітне, в 1950-60 рр. з товщі крейдових 
відкладень випилювалися будівельні блоки. Це єдина каменоломня 

з видобування пиляних блоків, що збереглася на території Північного 
Донбасу. Найчастіше такі старі каменоломні були вироблені більш 

сучасними великими механізованими кар’єрами.

Околиці села Крива Лука. Фото Михайло Кулішов



84 85КРИВОЛУЧЧЯ

По сусідству з Кривою Лукою є ще одне чудове село з унікальним для Лиман-
щини розташуванням на правому березі Сіверського Дінця — це Закітне. Село 
оточене з однієї сторони крейдяними схилами степового природного заповідни-
ка «Крейдова флора», з іншої — звивистою стрічкою Сіверського Дінця. В 1,5 км 
від села Закітне знаходиться геологічна пам’ятка природи «Закітнянській роз-
різ», представлений численними балками і ярами з оголеннями відкладень верх-
ньої крейди. Ці оголення порід не тільки розбурхують погляд та уяву мандрівни-
ків та місцевих жителів, але й мають важливе наукове значення.

Творча майстерня «Вілла Закітне» с. Закітне
•  художня галерея 
•  майстер-класи з роботи на гончарному крузі 
•  екскурсії
+38 066 169 32 34, +38 050 717 38 88
Графік роботи: за домовленістю

Вартість квитка: від 50 грн

Закітнянській розріз. Фото Михайло Кулішов

КРИВОЛУЧЧЯ

Біля села Закітне знаходиться оригінальна крейдяна височина 
під назвою Щурова гора. Походження її назви співзвучне з назвою 

одного з мікрорайонів Лимана — туристичного селища Щурове. 
У давнину такі природні об’єкти як Щурова гора служили важливими 

орієнтирами на місцевості для наших предків. Щурова гора біля 
Закітного (Tchtchourovka Mont.) нанесена геодезистами Шишковим 

та Лупандіним на карту 1728 року під час вивчення ними  
заповідних лісів вздовж Сіверського Дінця. 

Зараз на  вершині Щурової гори проходять астрономічні вечори в  супроводі 
досвідчених фахівців нічного неба. Тут крізь око потужного телескопа можна 
спостерігати за падаючими зірками, розглянути кратери, впадини і моря на Мі-
сяці, незліченні розсипи зірок Чумацького шляху і різні зоряні скупчення, плями 
Юпітера, кільця Сатурна, послухати дивовижні легенди про сузір’я і  про різні 
наукові відкриття. З Щурової гори відкривається приголомшливий панорам-
ний вид на всі 360 градусів. Це найкраще місце для зустрічі світанків і вдячного 
прощання з Сонцем, що йде на нічний спочинок, а також це найромантичніша 
локація для зізнань у коханні, пропозицій руки і серця, мовчазних посиденьок 
під зорями в роздумах про вічне.

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Поблизу, в районі урочища Криві Луки 1 липня 1708 року відбувся важливий бій 
Булавинського повстання, в якому загинули відомий козачий отаман Семен Драний 
та близько 1500 повстанців. Під час Другої світової війни на території теперішньо-
го заповідника «Крейдової флори» велися запеклі визвольні бої з німецькими за-
гарбниками, які закріпилися на крейдяних горах. І вже в XXI століття тут пройшли 
не менше запеклі бої в 2014 році в ході збройного конфлікту на Сході України.

Навпроти Щурової гори на  лівому березі Дінця розташувався найдавніший 
за  наявними документальними свідченнями населений пункт Лиманщини  — 
смт Ямпіль. Це місце може похвалитися різноманітними туристичними локаціями 
і пропозиціями, а також унікальними історичними і археологічними знахідками. 
Між Ямполем та Закітним виявлена важлива пам’ятка археології, що належить 
до зрубної культурно-історичної спільності — спеціалізоване поселення реміс-
ників-металургів Усове озеро. Сам Ямпіль зберігає сліди стародавньої фортеці, 
що колись захищала місцеві кордони.

Найпопулярніше місце в Ямполі на сьогоднішній день — це Ямпільське лісництво, 
яке пропонує гостям масу цікавих локацій. У 2011 році тут була створена еколо-
го-пізнавальна стежка «Лісове намисто», де відвідувачі проходять оригінальний 
та пізнавальний маршрут із зупинками, дізнаються багато цікавого про ліс та його 
мешканців. Тут створений красивий дендропарк «Мелодія лісу» з  альтанками, 
штучними водоймами та  дитячими майданчиками, де  можна помилуватися рід-
кісними рослинами, побачити зблизька милих тварин та різноманітних птахів. Іс-
нує можливість покататися на човні чи катамарані озером, переплисти паромом 
на острів Кохання та прогулятися лісом між величезних 20-ти метрових дерев 
вздовж берегів річки Чорний Жеребець, де ростуть 100-річні чорновільшанники. 

З 1986 по 2004 рік біля Чорного Жеребця був зоологічний заказник 
місцевого значення. У 1980-і роки на території заказника були 

зареєстровані поселення бобрів і сірих чапель.

По сусідству з Ямпільським лісництвом знаходиться екзотична Страусина фер-
ма та контактний зоопарк. Пізнавальне й екзотичне місце — успішний варіант 
для сімейного маршруту вихідного дня з дітьми. На фермі проводяться екскур-
сії, під час яких з’являється можливість спостерігати за життям сімейства страу-
сів, дізнатися більше про звички та особливості цих птахів, побачити їх кумедні 
та дивовижні «танці» під час шлюбного періоду. Окрім страусів у зоопарку живе 
величезна кількість тварин і птахів: ведмеді, верблюди, антилопи, дикі кабани, 
вовки, бізони, нутрії, лані, дикобрази, борсуки, олені, коні, ослики, лебеді, павичі, 
пелікани, фазани та інші. Час перебування на території не обмежений, є дитячий 
ігровий майданчик та сувенірна крамниця.

Страусина ферма  
с. Ямпіль

• контактний зоопарк
• дитячі атракціони

• кафе

+38 095 302 03 07
Графік роботи:  
з 9.00 до 19.00

Без вихідних

Еколого-пізнавальна стежка  
«Лісове намисто», Дендропарк 

«Мелодія лісу», с. Ямпіль

Екостежка, контактний зоопарк, 
кафе, альтанки для відпочинку

+38 050 965 12 63

З 8.00 до 18.00, без вихідних

Вартість:  
дорослі — 80 грн,  

діти — 40 грн  

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua



88 89ПРИРОДНІ ОБ’ЄКТИ ТА ПЗФ

Тонка стрічка Чорного Жеребця — лівої притоки Сіверського Дінця — з’єднує 
між собою смт  Ямпіль і  село Торське. На  півдні Торське оточене хвойним лі-
сом Ямпільського лісництва, біля якого розташована вівцеферма «Агродом». Тут 
в  гармонії з  навколишнім середовищем вирощують милих та  кумедних овець, 
безтурботне життя яких з радістю продемонструють відвідувачам.

Фото Анна Птичка

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

КРИВОЛУЧЧЯ

Вівцеферма «Агродом» 
с. Торське
• Екскурсія фермою 
• Сувеніри
+38 050 478 56 77
Графік роботи: з 7.00 до 15.00

У Торському є досить цікавий шкільний музей, де можна познайомитися 
з історією села та з народною творчістю. Торське було засновано 

переселенцями зі стародавнього Тору (сучасний Слов’янськ), 
які відобразили своє походження у спорідненій назві села.

Головна особливість Торського в наявності на його околицях мінеральних джерел 
з водою виняткової якості та з лікувальними властивостями. І хоч вона не кож-
ному буде до смаку, бо насичена специфічним запахом сірководню, але за своїм 
складом ці Торські мінеральні джерела близькі до джерел Моршина, Трускавця, 
Миргорода і навіть Єсентуків. Одна зі свердловин 1965 року, яку не важко знайти, 
знаходиться біля старовинного Свято-Вознесенського храму. Тут можна відпочи-
ти на спеціально облаштованій ділянці та відвідати джерела з цілющою водою.

Джерело у Торському. Фото Михайло Кулішов
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ВЕЛОМАРШРУТИ ЛИМАНЩИНОЮ 

Веломаршрут: с. Щурове —смт Райгородок — терикони крейдяного кар’єру — 
смт Донецьке —Осіянська гора — підвісний міст через Сіверський Донець — за-
ливні луги — озеро Волокове — с. Щурове.
Хронометраж: 3 години | Кілометраж: 23 км

Веломаршрут: с. Щурове — смт Райгородок — Слов’янська ТЕС — с. Стародубів-
ка — с. Пискунівка — с. Крива Лука — с. Озерне — пляж Варадеро — с. Щурове.
Хронометраж: 5 годин | Кілометраж: 45 км

Веломаршрут: с. Щурове — м. Лиман — смт Дробишеве — смт Новоселівка — 
смт Ярова — м. Святогірськ — с. Сидорове — с. Маяки — с. Щурове.
Хронометраж: 9 годин | Кілометраж: 70 км

ПІШОХІДНІ МАРШРУТИ ЛИМАНЩИНОЮ

Пішохідний маршрут «Лиман — Діброва — Озерне — Крива Лука»
Хронометраж: 7 годин. Кілометраж: 14 км

Пішохідний маршрут «Закітне — Озерне — Крива Лука» 
Хронометраж: 3–4 години. Кілометраж: 8 км

Пішохідний маршрут «Ямпіль — Закітне — Озерне — Крива Лука» 
Хронометраж: 6–7 годин. Кілометраж: 14 км

ТУРИ, ЕКСКУРСІЇ

АВТОБУСНА ЕКСКУРСІЯ 

Автобусна екскурсія «Природні скарби Лиманщини»

У програмі туру:
•  Відвідування Лиманського лісництва та знайомство  

з головною зеленою традицією Лиманщини
•  Відвідування Еко-стежки «Лісове намисто»
•  Оглядова екскурсія периметром заповідника «Крейдова флора»  — одного 

з найкрасивіших відділень Українського степового заповідника
•  Ознайомлення з експозицією «Природна спадщина: геологічний розріз»

•  Відпочинок на Блакитний озерах або на березі Сіверського Дінця

СПЛАВИ НА КАТАМАРАНАХ  

СІВЕРСЬКИМ ДІНЦЕМ

Маршрути: Маяки —Щурове, Крива Лука —Дронівка

Одноденні та дводенні маршрути | Організація корпоративних турів | Організа-
ція заходів, екскурсій туристичне обслуговування

Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua
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Туристична фірма «Лазурит»
+38 099 073 25 90
+38 067 625 24 91
lazurittravel@gmail.com

Прокат туристичного  
спорядження

 +38 099 073 25 90
ФОП Синиця Я.В

с. Крива Лука

Послуги  
фотографа

+38 099 513 71 37

ФОП Довгий Л.М.

с. Крива Лука

Прокат велосипедів
Магазин «Велолайф»

+38 050 788 42 65

м. Лиман

Прокат велосипедів

База відпочинку  
«Незабудка»

+38 050 918 70 09

с. Щурове

Прокат квадроциклів

«L-KVADRO»

+38 066 228 28 73

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

•  ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ 
https://krliman.gov.ua

•  ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ Й ТУРИЗМУ 
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
+38 050 930 25 14

•  101 — МНС 
•  102 — ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ
•  103 —  ШВИДКА МЕДИЧНА 

ДОПОМОГА

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

•  КНП «Лиманська центральна 
районна лікарня» 
м. Лиман, вул. Незалежності, 64 
+38 062 614 12 42

•  КЗОЗ «ЛИМАНСЬКА МІСЬКА 
ЛІКАРНЯ» 
м. Лиман, вул. К.Гасієва, 36-А 
+38 066 744 66 51

•  КНП «Обласна клінічна 
травматологічна лікарня» 
+38 066 744 66 51

•  Лабораторія Нова діагностика 
м. Лиман, вул. Незалежності, 64 
+38 050 472 82 06

•  Стоматологія «Smile» 
м. Лиман, проспект Терешкової, 12 
+38 095 715 33 60

•  Стоматологія «EndoHealth» 
м. Лиман, вул. Констянтина Гасієва, 15a 
+38 095 100 08 03

•  МІСЬКА ЛІКАРНЯ ветеринарної 
медицини 
м. Лиман, вул. Челюскіна, 39 
+38 062 614 22 53, +38 062 614 21 41

•  Ветеринарна клініка «Білий 
Ведмідь» 
м. Лиман, вул. Комунальна, 7 
+38 099 005 80 58

•  ЗооМуркет Масяня 
м. Лиман, вул. Ринкова, 2 
+38 095 043 06 94

АПТЕКИ

•  «Рецептика» 
м. Лиман, вул. Привокзальна, 19 
+38 080 030 23 02

•  «Добрі Ліки» 
м. Лиман, вул. Незалежності, 50 
+38 050 314 29 95

ТРАНСПОРТ

•  Автостанція 
м. Лиман, вул. Свободи, 1 
+38 050 477 03 86 | https://inbus.ua/

•  Залізничний вокзал 
м. Лиман, вул. Кірова, 14а 
+38 062 616 24 15, +38 062 616 30 58

ТАКСІ

•  «Лиман» | +38 093 637 99 99 
+38 050 935 29 99

•  «Позитив» | +38 050 900 10 43 
+38 093 746 11 11

ОРЕНДА АВТОБУСІВ

•  Лиманський СЕЗ | +38 099 752 69 10 
•  ФОП Гаман Т.І. | +38 050 564 43 41
•  ПП «Луч» | +38 050 181 35 98

ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ

Ощадбанк 
• м. Лиман, вул. Поштова, буд.1 
• м. Лиман, вул. Івана Лейка, буд. 3  
•  м. Лиман, вул. Привокзальна, буд. 25 

+38 062 614 16 58

ПриватБанк 
•  м. Лиман, вул. Привокзальна, 36 

+38 073 716 11 31

Точка видачі monobank | Universal Bank 
•  м. Лиман, Телеграфний провулок, 1 

+38 080 020 52 05

ШИНОМОНТАЖ
•  м. Лиман, вул. Зелений гай 

+38 066 444 66 13
•  «Авторитет» | м. Лиман, 

вул. Пушкіна, 2а | +38 050 285 04 58

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
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Віртуальна подорож  
Лиманщиною  
з Travelbox VR 

360°



Туристичний путівник зроблено на замовлення 
відділу культури і туризму Лиманської міської ради

kulturaliman@ukr.net

84406 | Україна | Донецька обл. | м. Лиман | вул. Незалежності, 17а

Рекламне агентство BITC

reklama.vc@gmail.com

84100 | Україна | Донецька обл. | м. Слов’янськ | вул. Свободи, 13

Тексти і фото: Туристична Лиманщина | greentour.dn.ua

Тираж: 500 примірників.

Видання підготовлене для безкоштовного розповсюдження.



Друк цього буклета став можливим за підтримки американського народу, наданій 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проєкту USAID 
«Економічна підтримка Східної України». Зміст цього буклета є відповідальністю авторів 
та необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
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