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Сватове — місто на Слобожанщині.  
 

На Донецькій низовині, положене над р. Красною, районний центр 
Луганської області. Сватове засноване у 1660-их pp. українськими 
козаками-переселенцями (як поселення Сватова Лучка), 1938 
перетворене на місто. 
 

Як було вказано в грамоті Петра I 1704 року, територія, на якій 
зараз розташовано місто, почали заселяти в 60-х роках XVI сторіччя 
селяни й козаки Лівобережної та Правобережної України, а також 
російськими людьми служивих. Саме в той час була заснована 
слобода Сватова Лучка.  
 

У 1911 році в слободі вже налічується 14877 жителів, 2135 
житлових будинків. У 1923 році Сватова Лучка стає районним 
центром Харківської губернії і перейменовується у Сватове. У 1938 
році населення Сватового склало 20,7 тисяч чоловік, селище 
Сватове стає містом районного підпорядкування. 
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Герб міста Сватове представляє собою 
білий щит, в центрі якого зображено 
соняшник, на якому сидить бджілка, та 
промені сонця на блакитному чистому 
небі. Соняшник немов підіймається над 
синіми водами річки Красної, на березі 
якої з’явилися перші поселення козаків 
Ізюмського полку, символічним 
кольором яких був – малиновий. Він і є 
основою композиції герба. Увінчує та 
поєднує між собою всі вищевказані 
символи - підкова. 
  
З обох боків щита зображене золотаве 
колосся пшениці. Ліворуч – дубова гілка 
з жолудями, праворуч – гілка калини з 
червоними гронами. 
  
Знизу щита розташована синьо-блакитна 
стрічка з написом року заснування міста. 
А вгорі – назва міста, синіми літерами на 
білому фоні. 

Герб Прапор 

Прапор міста Сватове представляє собою 
триколірне прямокутне полотнище, 
довжина якого вдвічі більша за його 
ширину. 
Прямокутне полотнище прапора 
поділене на три частини: 
• ліва частина, що займає 1/4 частину 
полотнища, прямокутної форми, має 
малиновий колір; 
• права частина, що займає 1/4 частину 
полотнища, прямокутної форми, має 
жовто-золотавий колір; 
• центральна частина, що займає 2/4 
частини полотнища, прямокутної форми, 
має білий колір на якому нанесено 
зображення герба міста. 

Гімн 

Сватове рідне — світ ранкової зорі, 
І малі, і дорослі — всі ми діти твої. 
Ми - частина великої, єдиної родини, 
Ми - початок держави, ми - Схід України. 

Приспів: 
Єднає нас доля, ми всі - сватівчани. 
Працюємо тут і живем. 
Так хай наше місто від краю до краю 
Ще кращим стає з кожним днем. 
Скільки років над містом у віках 
промайнуло, 
Скільки різних подій у роках пронеслись. 
Сватівчани героїв своїх не забудуть, 
Що навіки в історію міста вплелись. 

Приспів. 
Наше Сватове миле — край донецького 
степу, 
Наше затишне місто — край родючих 
земель, 
Край величної долі, величавої праці, 
Край чудових пісень і чудових людей. 

Приспів: 
Єднає нас доля, ми всі - сватівчани. 
Працюємо тут і живем. 
Так хай наше місто від краю до краю 
Ще кращим стає з кожним днем. 
Так хай наше місто, 
Звеличене працею, 
Ще кращим стає з кожним днем. 
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Місце розташування: 
Північно-західна частина 
Луганської області. 
 
Площа: 
2,2 тис. км кв., що 
складає 6,5 % території 
Луганської області. 
 
 

 
Відстань до міста Луганськ: 
154 км. 
 
Автошляхи: 
Чугуїв – Мілове  
 
Залізниці: 
Попасна-Куп'янськ 
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Охорона здоров'я: 
- Сватівське районне територіальне медичне 

об'єднання. 
- Сватівська обласна психіатрична лікарня 
- Відокремлений структурний підрозділ 

Сватівське міжрайонне Управління 
Головного управління держсанепід-служби 
у Луганській області; 

- Комунальна установа "Сватівська районна 
стоматологічна поліклініка" 

 
Культура: 
-      2 бібліотеки; 
- Комунальний заклад «Сватівський 

районний народний дім «Сватова-Лучка»; 
- Комунальний заклад Сватівський народний 

районний краєзнавчий музей; 
- Районний молодіжний центр ім. Щепенка 

«Слобожанська духовна криниця»  
- Сватівська дитяча школа мистецтв ім. 

Зінкевича. 
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Освіта : 
- 1 НВК «школа – гімназія»; 
- 4 ЗНЗ І-ІІІ ступенів; 
- 5 дошкільних навчальних закладів; 
- Сватівська обласна спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат; 
- Сватівський професійний аграрний ліцей 
 
Позашкільні заклади освіти: 
-      Сватівська дитячо-юнацька-спортивна школа                          
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ІІІ-й фестиваль «військово-патріотичної пісні» 

Супершоу «Сватівский майданс» 

«День міста» 
 

«Слобожанський Спас» 
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Населення: 
18167 чол. (01.01.2015): 
- чоловіки  − 8553 чол. 
- жінки – 9584 чол. 
 
Наявність постійного населення за віковими 
групами: 
-      працездатне населення − 8576 осіб; 
- непрацездатне населення − 9591 особа. 

 
Зайнятість населення 
За 2015 рік створено 211 робочих місць. 
Працевлаштовано 512 незайманих громадян 
на вільні та новостворенні робочі місця  
Рівень безробіття становить – 6,5 % 

 

 
 1628 

 4778 

 2167 
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Землі міста за цільовим призначенням 
поділені на такі категорії: 
 
Забудовані землі, з них: 
- під житловою забудовою – 61,8 га; 
- під господарськими будівлями і дворами – 2,8 га; 
- землі промисловості – 76,2 га; 
- землі громадського призначення – 62,3 га; 
- землі комерційного використання – 35,7 га; 
- землі транспорту та зв'язку – 33,1 га; 
- Землі технічної інфраструктури – 7,0 га; 
- Землі змішаного використання – 0,1 га; 
- Землі для відпочинку – 90,3. 
 
Присадибні ділянки надані громадянам  - 486,0 га. 
Сільськогосподарські землі – 271,0 га. 
Ліси та інші лісовкриті площі – 107,2 
Відкриті землі без рослинного покриву 318,0 га. 
Внутрішні води – 102,0 га. 
Інші землі – 527,7 га. 
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Кількість промислових підприємств: 
5 од. 
 

Кількість СПД – юридичних осіб: 
16 од. 
 

Кількість СПД – фізичних осіб: 
193 ос. 
 

 ТОВ «Сватівська олія» (Виробництво нерафiнованих олiї та жирiв) 
92601, Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове, пров. Заводський, 13 
Телефон: 
+38 (06471) 34152 
+38 (06471) 32029 
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ТОВ «Сватівський завод 
експериментального лиття» (лиття 
чавуну, лиття сталі)92600, Луганська 
обл., Сватівський р-н, м. Сватове, вул. 
Комінтерна, 48 
Телефон: 
+38 (06471) 32752 
 

ТОВ "Слобожанський завод продтоварів» 
(Виробництво, розлив та реалізація 
рафінованої дезодорованої олії) 92600, 
Луганська обл., Сватівський р-н, м. 
Сватове, вул. 40 років ВЛКСМ, 2 
Телефон: 
+38 (06471) 33-074 
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1. Модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за 
рахунок впровадження нових технологій шляхом проведення реконструкції, 
технічного переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей на 
основі впровадження енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій. 
 

2. Модернізація житлово-комунального господарства 
 

3. Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та 
житлово-комунального господарства шляхом стимулювання раціонального 
використання енергоресурсів, використання альтернативних видів палива та 
запровадження енергоощадних технологій у бюджетній сфері та у галузях 
виробництва. 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Промислова зона 

Місто/село місто Сватове 

Район Сватівський 

Область Луганська 

Власник  Міська рада 

Цільове 
призначення 

Землі промисловості 

Розташування В межах населеного пункту, центр 
міста. 

Площа, га 1,6 га 

Наявність 
комунікацій 

На ділянці знаходиться електрична 
підстанція, водопровідні та 
каналізаційні мережі на відстані 300 м. 

Форма 
передачі 

Оренда 

Контактна 
особа 

Євген Підгорний, земельний відділ 
Сватівської міської ради. 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Промислова зона 

Місто/село місто Сватове 

Район Сватівський 

Область Луганська 

Власник  Міська рада 

Цільове 
призначення 

Землі промисловості 

Розташування В межах населеного пункту, центр 
міста. 

Площа, га 2,8 га 

Наявність 
комунікацій та 
споруд 

На ділянці знаходиться недобудований 
елеватор, мукомельний цех, 2 склади 
для зберігання готової продукції та 1 
склад для зберігання зерна, 
водопровідні та каналізаційні мережі. 

Форма 
передачі 

Оренда 

Контактна 
особа 

Євген Підгорний, земельний відділ 
Сватівської міської ради. 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Приміщення готелю «Колос» 

Місто/село місто Сватове 

Район Сватівський 

Область Луганська 

Власність Приватна 

Цільове 
призначення 

В 03.08 (для будівництва та 
обслуговування об`єктівтуристичної 
інфроструктури та закладів 
громадського харчування) 

Розташування В межах населеного пункту, центр 
міста. 

Площа 
приміщення 

2 поверхи 1300 м2 

Наявність 
комунікацій 

Газ, електроенергія, водопровід, 
каналізація, телевон. 

Форма 
передачі 

Оренда, продаж. 

Контактна 
особа 

Власник: Олена Василівна  
099-501-96-99. 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Приміщення банку «Аваль» 

Місто/село місто Сватове 

Район Сватівський 

Область Луганська 

Власність Приватна 

Цільове 
призначення 

В 03.08 (для будівництва та 
обслуговування об`єктівтуристичної 
інфроструктури та закладів 
громадського харчування) 

Розташування В межах населеного пункту, центр 
міста. 

Площа 
приміщення 

2 поверхи 160 м2 

Площа 
земельної 
ділянки 

227 м2 

Наявність 
комунікацій 

Газ, електроенергія, водопровід, 
каналізація, телефон. 

Форма 
передачі 

Оренда, продаж. 

Контактна 
особа 

Микола Підгорний, спеціаліст І категорії 
з енергозбереження Сватівської міської 
ради 
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Приміщення банку «Україна» 

Місто/село місто Сватове 

Район Сватівський 

Область Луганська 

Власність Приватна 

Цільове 
призначення 

В 03.09 (для будівництва та 
обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ ) 

Розташування В межах населеного пункту, центр 
міста. 

Площа 
приміщення 

554 м2 

Площа 
земельної 
ділянки 

5287 м2 

Наявність 
комунікацій 

Електроенергія, водопровід, 
каналізація. 

Форма 
передачі 

Оренда, продаж. 

Контактна 
особа 

Микола Підгорний, спеціаліст І категорії 
з енергозбереження Сватівської міської 
ради 



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЛЯНКУ 

Назва Реконструкція каналізаційних очисних 
споруд потужністю 7 000 м3/добу 

Форма власності Комунальна  

Місто/село Місце реєстрації: Луганська обл., 
Сватівський район, м. Сватове 

Вид діяльності Забір, очищення та постачання води 
Каналізація, відведення й очищення 
стічних вод  

Продукція, яка 
виготовляється 

Послуги з надання холодної води 
споживачам міста 

Ринки збуту 
продукції 

 Водоспоживання м. Сватове в 
середньому становить 
271 м. куб./добу: населення - 134 м. 
куб./добу; державні установи - 30  м. 
куб./добу; інші установи -  1,77  м. 
куб./добу 

Контактна особа Микола Підгорний, спеціаліст І категорії 
з енергозбереження Сватівської міської 
ради 

СТРАТЕГІЯ 

Під які проекти 
компанія планує 
залучити 
інвестора 

Проведено НТЕО виконання робіт по 
реконструкції водопровідно-
каналізаційних мереж. 
Прогнозований термін служби 
трубопроводів після 
реновації становить 50 років. 

Орієнтовна сума 
інвестицій 

Загальна вартість необхідних інвестицій 
складає: 27,8  млн. грн. 
 

Яку частину готові 
продати інвестору 
існуючі власники 

Умови реалізації проекту: 
 
Надання послуги на умовах концесії  
Договір державно-приватного 
партнерства  
При утворенні спільного підприємства  - 
розмір пакету обговорюється 
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СВАТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
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площа 50-річчя Перемоги, 36, м. Сватове, Луганська 
область, Україна, 92600 

тел. (06471)3-40-36, факс (06471) 3-26-07 
Е-mail: vlada@svatovo.ws  Web: htt://svt.gov.ua 


