
 

Наявні на території Старобільського району 

 об’єкти природно-заповідного фонду  

 

Природно-заповідний фонд Старобільського району представлений 

заповідними територіями різних категорій, що створені для охорони рідкісних та 

типових, унікальних та мальовничих територій та ландшафтів, популяцій рослин 

та тварин, водних джерел. На цих землях встановлений обмежений режим 

природокористування, законом заборонено втручання, яке може призвести до 

руйнації природних комплексів та їх компонентів. 

До природно-заповідного фонду Старобільського району належить 51  об’єкт,  

що розміщується на площі 24096,7836 га. Показник заповідності по 

Старобільському району становить 3,47 % від загальної площі всього району, при 

науково - обґрунтованому показнику - 4,5 %, з них: площа земель  

загальнодержавного значення по новоствореному району - 2352,6164 га, що 

складає 0,34 % від площі всього району.  
 

Перелік  об’єктів природно - заповідного фонду Старобільського району Луганської 

області 

 

Територія Назва об’єкта 

 

Кількість/Тип Площа, га Показ

ник 

запові

дност

і  

1 2 3 4 5 

Старобільський 

район: 

«Білолуцький» Заказник лісовий /місцевого 

значення 

450,000  

«Осинівські 

піщаники» 

Пам’ятка природно геологічна 

/місцевого значення 

5,0000  

«Новопсковський» Заказник лісовий /місцевого 

значення 

1186,0000  

«Огидне» Заповідне урочище/ місцевого 

значення 

71,0000  

«Луг» Заповідне урочище /місцевого 

значення 

117,0000  

«Новобіла» Ботанічна пам’ятка природи 

місцевого значення 

2407,1200  

«Айдарський» Заказник 

іхтіологічний/місцевого 

значення 

192,0000  

«Осинівська» Ботанічна пам’ятка природи/ 

місцевого значення 

116,0000  

«Зуєв ліс» Заповідне урочище/ місцевого 

значення 

47,0000  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8


«Московське» Заповідне урочище/ місцевого 

значення 

104,0000  

«Крейдяні скелі» Ботанічний заказник/ 

місцевого значення 

97,1884   

«Новорозсошанський

» 

Ботанічний заказник/ 

місцевого значення 

135,3576  

«Кам’янський» Ландшафтний заказник/ 

місцевого значення           

515,4626  

«Донцівський» Ландшафтний заказник/ 

місцевого значення 

298,4955  

«Христинове 

джерело» 

Гідрологічний пам’ятник 

природи/ місцевого значення 

0,0500  

«Пантелеймонова 

криниця» 

Гідрологічний пам’ятник 

природи/ місцевого значення 

0,0500  

 «Гераськівський» Ботанічний заказник/ 

місцевого значення 

5346,0000  

 «Ліснополянська» Природоохоронна пам'ятка/ 

місцевого значення 

285,0000  

 Луганський 

природний заповідник 

Національної 

Академії наук 

України відділення 

"Стрілецький Степ" 

Заповідник природний/ 

загальнодержавного значення 

1037,7254  

 "Балка березова" Загальнозоологічний заказник/ 

місцевого значення  
797,3000 

 

 "Крейдяні відслоєння" Ботанічний заказник/ 

місцевого значення  
30,0000 

 

 "Криштальна" Гідрологічна пам’ятка 

природи/ місцевого значення  
0,1000 

 

 "Калмичанка" Гідрологічна пам’ятка 

природи/ місцевого значення  
0,1000 

 

 "Новонікольське 

джерело" 

Гідрологічна пам’ятка 

природи/ місцевого значення  
0,1000 

 

 "Зоріновський" Орнітологічний заказник/ 

місцевого значення  
20,0000 

 

 "Урочище Колядовка" Ботанічний заказник/ 

місцевого  значення 
83,7206 

 

 "Урочище 

Розсохувате" 

Ботанічний заказник/ 

місцевого значення  
180,5000 

 

 "Великоцьке" Ботанічний заказник/ 

місцевого значення  
252,6683 

 

 «Урочище «Верхнє» Ботанічний заказник/ 

місцевого значення 

62,3164  



  

«Двохсотрічні дуби» 

Ботанічна пам'ятка природи/ 

місцевого значення 

1,0000  

  «Кононівський» Заказник  

загальнозоологічний/  

місцевого значення 

1500,0000  

  «Євсуг-Степове» Заказник  загальнозоологічний 

місцевого значення 

5000,0000  

  «Новолимарівський» заказник  

загальнозоологічний/ 

місцевого значення 

1500,0000  

 «Білово́дський», в 

межах якого створено 

«Юницький» 

Регіональний ландшафтний 

парк ботанічний 

заказник/загальнодержавного 

значення 

14011,0000 

 

1065,0000 

 

  

«Воронець» 

Ботанічна пам'ятка природи/ 

місцевого значення 

0,5000  

  

«Свинарська балка» 

Комплексна пам’ятка 

природи/ 

місцевого значення 

5,0000  

  «Стінки Ліскові»  Заказник ботанічний/ 

місцевого значення  

64,0000  

 

 
«Водяна криниця»  Пам'ятка природи 

гідрологічна (джерело) 

1,0000  

 «Ясинева захисна 

смуга» 

Пам'ятка природи ботанічна 

 

15,0900  

 «Балка Ковильна»  Заказник ботанічний/ 

загальнодержавного значення 

88,26  

 «Зарічна» Комплексна пам’ятка 

природи/ 

місцевого значення 

245,7000  

 «Балка Крейдяний яр» Пам’ятка природи ботанічна/ 

загальнодержавного значення 

45,24  

 «Церковний ліс» Заказник ботанічний лісовий/  

загальнодержавного значення 

116,0000  

 «Балакирівський» ландшафтний заказник 

/місцевого значення 

204,0388   

 «Джерело «Лозівське» пам'ятка природи 

гідрологічна/  місцевого 

значення 

0,1000  

 «Новоборовське 

джерело»  

пам'ятка природи 

гідрологічна/ місцевого 

значення 

0,1000  



 «Шпотиньке 

джерело» 

пам'ятка природи гідрологічна 0,1000  

 «Айдарський» заказник іхтіологічний/ 

місцевого значення 

158,4000  

 «Сосновий»   

 

заповідне урочище/ місцевого 

значення 

67,0000  

 «Бутківський 

терасний парк» 

пам'ятка природи комплексна/ 

місцевого значення 

18,2000  

 «Широке» заповідне урочище/ місцевого 

значення 

96,0000  

 «Пригодівський» заказник лісовий/ місцевого 

значення 

69,8000  

Разом по новоствореному району 51 24096,7836 3,47 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA

