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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПО РТ 
МІСТА  БАХМУТА

Інвестиційні пропозиції м. Бахмут



Шановні партнери!

  Радий запросити Вас до Бахмута – одного з найстаріших міст Донбасу, перлини 
Донецького краю, його першої столиці.

  Бахмут входить у десятку лідерів у регіональному рейтингу міст 
за рівнем соціально-економічного розвитку, має високий промисловий 
потенціал, розвинену диверсифіковану економіку, відрізняється 
духовністю та високою культурою, благоустроєм.

  Бахмутська міська рада завжди готова сприяти Вашим інвестиційним намірам 
та надасть вичерпну інформацію та необхідну консультаційну підтримку. 
Підтвердження тому – цінний позитивний досвід співпраці з багатьма інвесторами, що 
успішно працюють в Бахмуті в різних сферах економіки.

  Ми відкриті для максимально активної співпраці та нових горизонтів. Я щиро 
вірю, що спільною працею нам під силу досягти економічного зростання, 
соціального добробуту громади та забезпечити сталий розвиток Вашого бізнесу.

Ласкаво прошу до нашого міста!

Олексій Рева
Бахмутський міський голова

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО 
БАХМУТА, 
МІСТА З ШИРОКИМИ 
БІЗНЕС МОЖЛИВОСТЯМИ!



Бахмут – це:

• Розвинена транспортна інфраструктура і вигідне географічне розташування з точки зору організації логістики.
• Стабільна, авторитетна місцева влада, зацікавлена в інноваційному розвитку території.
• Різнопланова економіка міста, з міцним історичним корінням.
• Успішний досвід роботи з провідними світовими компаніями (KNAUF, SINIAT, Boydak Holding, REMONDIS, GLAS TRÖSCH).
• Потужний місцевий бренд ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» відомий далеко за його межами.
• Гнучка система закладів середньотехнічної професійної та вищої освіти, що дає можливість якісної підготовки кадрів.
• Перший в Україні досвід державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері.
• Якісна сфера послуг і комфортні умови для дозвілля (медицина, заклади культури, місця для активного відпочинку, заняття
спортом, готельно-ресторанне господарство, торгівля, тощо).
• Майбутній адмністративний центр новоствореної об’єднаної територіальної громади.

АРГУМЕНТИ НА 
КОРИСТЬ БАХМУТА



БАХМУТ 
У ФАКТАХ І ЦИФРАХ

БАХМУТ

БАХМУТ

ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Бахмут розташований у найбільш густонаселеному регіоні України, у 
північно-східній частині Донецької області. Зручне географічне 
розташування робить Бахмут привабливим з точки зору організації 
логістики для розміщення бізнесу, розвитку туристичного кластеру та 
постійного проживання в місті:

- наявність розвиненої залізничної мережі;
- наявність транспортних магітралей державного значення;
- наявність зон відпочинку, історичних об’єктів міста.

Рік заснування м. Бахмута – 1571 р.
Площа території  – 41,6 кв.км. 
Чисельність населення – 74,8 тис.чол.
GPS координати 48.604312. 37.996902

Бахмутська громада має власний Статут та символіку:

Герб міста - хімічний знак солі між зеленим і чорним полями
Прапор міста - трьохколірне прямокутне полотно із вертикально 
розташованих смуг малинового, блакитного і зеленого кольорів. 
Посередині зображений хімічний знак солі білого кольору
Гімн міста Бахмута



КЛІМАТ

Середньорічна температура повітря +8,3°C

Середня температура: січень –6,0 °C, липень +21,5 °C 

Середня швидкість вітру 3,7 м/сек. 

Переважний напрямок вітру південно-західний 

Безморозний період: 171–227 днів

 Середньорічна кількість опадів: 528 мм

Середньорічна відносна вологість повітря - 74% 

У2015 році Алею троянд за найбільшу кількість кущів троянд 
на одній локації занесено до Книги рекордів України.



НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Бахмут вважається одним з найбільш озеленених міст Донеччини.
Рівень забрудненості повітря припустимий, складає лише 0,04% від загальних 
викидів у атмосферне повітря по Донецькій області. Екологічна ситуація в 
Бахмуті досить сприятлива, хоча існують і певні проблеми. На сьогодні, 
вирішуються наступні важливі питання: 

- екологічна відповідальність населення та екологічна освіта;
- організація заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного
середовища;

- поліпшення якості питної води: перехід на власні джерела водопостачання;
- реалізація проекту "Реконструкція кріплення берегів і розчистка русла
р.Бахмутка  в межах м. Бахмут Донецької області", притоку головної артерії
Донбасу - ріки Сіверський Донець, для поліпшення загального екологічного
стану малих рік Донбасу;

- будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням
по пров. Цегляний;

- збільшення рекреаційних зон: реконструкція та озеленення лівого берегу
набережної р. Бахмутка м.Бахмут, реконструкція скверу по вул. Чайковського,
вул. Корсунського

Динаміка викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря, тис. тонн



ІСТОРІЯ

Історія міста має глибоке коріння і веде відлік з 1571 року.
  Від Бахмутської сторожки часів Івана Грозного, фортеці для захисту південних 
кордонів, до провідного промислового центру сучасного Донбасу Бахмут 
пройшов шлях довжиною в 447  років. У різні часи вільні підприємці відкривали 
тут безцінні скарби, що подарувала місту природа: найбільші в світі поклади солі, 
кам’яного вугілля, вогнетривкої глини, піску, гіпсу… І започатковували бізнес.  

 З часу відміни кріпосного права тут почався бурхливий розвиток промисловості 
та приплив іноземного капіталу. Солеварний завод, франко-бельгійсько-німецькі 
інвестиції в соляні шахти, скляний, гвоздильно-костильний, алебастровий і 
цегельний заводи… Відтоді місто стає великим торговим центром, а 25 листопада 
1920 р. – центром Донецької губернії. У 1923 р. в місті діяло 12 промислових 
підприємств: заводи «Перемога праці» (нині Машинобудівний завод «ВІСТЕК»), 
скляний, алебастровий, кераміко-черепичний, три чугуноливарних, механічний і 
рудоремонтний заводи, взуттєва фабрика. 

На початку 1950-х років на північній околиці міста виріс перший в Україні завод 
з обробки кольорових металів. У 1954 році першу продукцію випустив відомий 
далеко за межами України завод ігристих вин «АРТВАЙНЕРІ».

 У 1924 році історичний Бахмут перейменовано в Артемівськ. У вересні 2015 
року місту повернуто його історичну назву - Бахмут.

Сучасний Бахмут - одне з провідних міст Донецької області з розвинутим 
промисловим комплексом, найстаріше місто Донбасу, культурно-історичний 
центр Донеччини.



www.vistec.com.ua

ЕКОНОМІКА МІСТА

ПРОВІДНІ ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА

ПрАТ «АртВайнері»  – виробництво ігристих вин

84500 Донецька обл.., м. Бахмут, вул. Патріса Лумумби, 87 
Тел./факс: +38 (0627)48–00–13
www.artwinery.com.ua

ТОВ «Завод кольорових металів»   – виробництво 
трубно-пруткової  та шинної продукції із міді та 
мідних сплавів

84500 Донецька обл., м. Бахмут, вул. Героїв Праці, 42 
Тел.+38 (0627)43–14–13; +38 (0627)48–50–11 
www.azocm.ua

ТДВ "СІНІАТ"  – виробництво будівельних 
матеріалів (сухих сумішей та гіпсокартону)

84500 Донецька обл., м. Бахмут, 2-й пров. 
Ломоносова, 3. Тел.+38 (0627)48 –65 –00
www.siniat.ua

ПАТ «Фітофарм» – спеціалізується на виробництві 
лікарських препаратів

84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2 
Тел. +38 (06274)3–20–52
www.fitofarm.ua



ТОВ «БАХМУТ-ХЛІБ» – виробництво 
хлібобулочних виробів

84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Соборна, 14 
Тел. +38 (0627) 44–17-89

ТОВ НВП «ES Полімер» – виробництво полімерних 
ізоляторів та обмежувачів перенапруги

84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Недогібченка, 17
Тел. +38 (0627) 44–65–71

ТОВ "Артемівський електротехнічний завод – 
виробництво апаратури автоматики, телемеханіки та
зв’язку для залізничного транспорту

84501, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Недогібченка, 17 
Тел. +38 (0627) 44–65–72

ПрАТ «Вістек» – виробництво комплектуючих для 
машин та устаткування горно – добувної промисловості, 
виробництво електродів зварювальних та інше

84500 Донецька обл., м. Бахмут, вул.  Миру, 6   
Тел. +38 (0627)44–69–24 
www.vistec.com.ua

ТОВ "Бахмут-Енергія" – постачання пари, 
гарячої води та кондиційованого повітря, монтаж 
систем опалення, ремонт і технічне 
обслуговування готових металевих виробів

84500 Донецька обл., м. Бахмут, вул. Зелена, 41 
Тел. +38 (0627)43–10–27 
www.are-energija.com



ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Залучення інвестицій дозволяє підвищіти рівень та якість 
життя населення, наповнити місцевий бюджет, забезпечити 
стійкий розвиток громади. При цьому важливо, щоб інтереси 
інвестора, влади і мешканців були взаємовигідними.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку, млн. $

Сьогодні ми успішно співпрацюємо з транснаціональними 
компаніями – це наші бізнес – партнери з Литви (Енергія),  
Німеччини (Умвельт),  Бельгії (Сініат).



БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ
(розташовані у місті Бахмут)

Бахмутське центральне 
відділення Краматорської 
філії АТ КБ «ПриватБанк» 
м. Бахмут, вул. Миру, 42 
www.privatbank.ua  
+0800-500-003
+38(06274) 2-14-06
+38(06274) 3-10-21

Бахмутське відділення 
Краматорської філії             
АТ КБ «ПриватБанк»
м. Бахмут, вул. Миру, 13

Відділення № 126 
Краматорської філії           
АТ КБ «ПриватБанк»
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 89

Відділення АТ «Креді Агріколь 
Банк» у м.Бахмут,
м. Бахмут, вул. Миру, 42 
www.credit-agricole.com.ua
+38(0627)44-02-81

Відділення "Бахмутське №1" 
АТ "МЕГАБАНК"
м. Бахмут, вул. Миру, 25 
www.megabank.ua  
+38(0627)44-69-69

Бахмутське відділення           
АТ Райффайзен «Банк Аваль» 
м.Бахмут, вул. Гагарина, 2 
www.aval.ua 
0800-50-44-00

Відділення АТ «Перший 
Український Міжнародний Банк»  
м. Бахмут, вул. Свободи, 58 
www.pumb.ua   
+38(06274)2-14-48

АТ "АКЦЕНТ-БАНК» 
(«А-БАНК») відділення ЦОК №216 
м. Бахмут, вул. Миру, 52
www. a-bank.com.ua
0800-500-809

Бахмутське відділення № 1       
АТ «Сбербанк»
м. Бахмут, вул. Незалежності, 63 
www.sberbank.ua
+38(0627)48-65-71

АТ "Ощадбанк"              
ТВБВ  №10004/0289
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 31 
www.schadnybank.com
+38(06274)3-03-53

Бахмутське відділення № 1       
АТ «Альфа-Банк»
м. Бахмут, вул. Незалежності, 37 
www.alfabank.ua
+38(0627)44-92-21



СТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
Центр надання адміністративних послуг відкритий наприкінці 2013 року.
Головна мета - створення зручних і доступних умов для отримання громадянами та 
суб’єктами господарювання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна", 
можливість отримання документів дозвільного характеру.
84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 44. Тел.: +38(0627) 44-07-62
e-mail: artcnap@gmail.com    www.artemrada.gov.ua
Розпочато будівництво нової адміністративної будівлі "Прозорого офісу" з надання
адміністративних послуг за адресою: м. Бахмут, вул. Привокзальна, 3

Донецька торгово–промислова палата – недержавна некомерційна організація, що сприяє 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, створенню сприятливих умов для 
розвитку підприємницької діяльності, розвитку співробітництва між українськими 
підприємцями і бізнесменами зарубіжних країн.
84500, Донецька обл., Бахмут, вул. Незалежності, 32.  Тел: +38(0627) 44-59-11   
е-mail: dcci@dtpp.donetsk.ua   www.acci.dn.ua

Центр підтримки підприємництва при Міському центрі зайнятості. Сприяє покращенню 
підприємницької активності та створенню нових робочих місць. В Центрі кожний бажаючий 
може отримати вичерпну інформацію щодо системи оподаткування, про діючі грантові 
програми, ознайомитись з банком бізнес-ідей, отримати інформацію з питань організації 
власного бізнесу.
84500, Донецька обл., Бахмут, вул. Захисників України, 13.  Тел.: +38(062)48-23-81, 
+38(062)43-02-05, www.don.dcz.gov.ua



1. ВІЛЬНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ НА ТЕРИТОРІЇ
м.БАХМУТ

- м. Бахмут, вул. П.Лумумби (18,3853 Га)
- м. Бахмут, вул. Трудова (7,9462 Га)
- м. Бахмут, вул. Федора Максименко

(Тевосяна)(8,7630 Га)

2. ВІЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ МАЙДАНЧИКИ

- "Продаж комплексного цеху порошкової
металургії ПрАТ "Вістек"

3. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ: РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ

- "Створення Агропромислового індустріального парку "Бахмут"
- "Будівництво агротепличного комплексу у м.Бахмут"

4. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ: ОБ’Є             КТИ  СОЦІАЛЬНО-
ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

- "Реконструкція Бахмутського дитячого заміського закладу 
оздоровлення та відпочинку "Вогник"

- "Будівництво житлових будинків по вул. Ювілейній у
м.Бахмут та благоустрій прилеглої території  

ІНВЕТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ



6. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

- "Будівництво сонячної електростації за адресою вул. Свято-
Георгіївська"

- "Будівництво сонячних електростанцій на території котельної по
вул. Зелена, 41 та вул. Ювілейна, 117"

- "Заміна теплових мереж на труби в пінополіуретановій ізоляції
(ППУ) та встановлення ІТП у споживачів теплової енергії у
м.Бахмут"

5. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ: ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

- "Організація зони відпочинку на водоймищі
"Ставок "Північний"



ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ВОДОПОСТАЧАННЯ:  ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ

У 2009 році дано старт проекту FASEP, мета якого - дослідження 
мереж водопостачання та водовідведення Бахмута та подальша їх 
передача в концесію. Французьскою компанією Egis Bceom 
International було витрачено на проект 500 тис. євро.
Результати данного дослідження - дорожня карта для забезпечення 
населення м. Бахмут якісною питною водою, проведення 
реконструкцій систем водопостачання та водовідведення.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ: ПЕРШІ КРОКИ ДЕРЖАВНО-
ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Бахмут першим в Україні використав досвід концесії, 
передавши в  2007 році теплове  господарство  литовській 
компанії «Енергія» на 40 років. Концесійна угода передбачає 
залучення близько 90 млн.грн. інвестиційних коштів у 
модернізацію міської тепломережі. За період дії концесійної 
угоди на поліпшення якості послуг з теплопостачання 
спрямовано 51 млн.грн.



УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

З метою модернізації сфери управління твердими побутовими 
відходами (ТПВ) було створено спільне німецько-українське 
підприємство «УМВЕЛЬТ Бахмут». Планується поетапне 
впровадження на території міста сучасної системи збору і 
переробки побутових відходів. Сьогодні здійснюється перехід до 
системи роздільного збору ТПВ з використанням транспортного 
технологічного обладнання європейського зразка. 

ТРАНСПОРТ ТА ЗВ’ЯЗОК

Відстань від Бахмута  до інших міст України та Європи

ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Місцева влада розуміє важливість якості стану дорожнього 
покриття для розвитку інфраструктури і здійснює всі можливі 
заходи для покращення ситуації. За останні кілька років 
вдалося значно покращити стан міських автошляхів, роботи з 
капітального ремонту проводяться щороку за рахунок 
державного та міського бюджетів.



ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ

Структурний підрозділ Донецької Дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» –  
національний оператор поштового зв’язку. Тел.: +38(06274) 2-08-39 
Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком» – надає послуги 
місцевого, міжміського та міжнародного телефонного і телеграфного 
зв’язку, провідного мовлення, INTERNET. Тел.: +38(0627)44-04-60     
ПП «Рокет.нет» – являє собою кабельну структуру з магістральними 
швидкостями 100-1000 Мбіт / с (full duplex, оптоволокно) і можливістю 
підключення кінцевого абонента крученою парою або оптоволокном 
на швидкості 100Мбіт/с і більше. Тел.: +38(0627)44-90-01,  
моб.+380-999-500-577  Web: Roket-net.dn.ua
ТОВ  «ІНТТЕЛ», ПП «Досуг» – кабельне телебачення, Інтернет – 
провайдер. Тел.: +38(06274)3-05-00, +38(06274)3-05-31Web: inttel.dn.ua 
Фірма  «АРТНЕТ» – Інтернет-провайдер, IPTV - цифрове телебачення. 
Тел.: +38(0627) 44-60-50 www.artmedia.dn.ua

На території м.Бахмут забезпечено покриття крупних лідерів 
мобільного зв’язку - Київстар, Vodafone, LIFE.

Служби таксі:

+38(06274) 3-15-51, +38(050) 877-01-61, +38(067) 628-33-33

«Ажур» +38(06274)2-33-44; +38(0627) 44-14-44; +38(050)473-00-68

«Бахмут» +38(0627)48-30-30; +38(050)155-90-05

«Ваше таксі»

«Класне таксі» +38(0627)48-33-33, +38(050)480-33-33, +38(067) 628-33-33

«Лідер» +38(06274)3-11-12, +38(099)703-14-31;+38(096)399-10-42

«Своє таксі» +38(06274) 2-13-13; +38(095) 111-11-18, +38(068) 111-11-18

ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТУ

Послуги з пасажирського перевезення по місту надають:
- ТОВ «Артемівське АТП – 11406»:  тел.: +38(06274)3-20-05, 3-21-24
- КП «Бахмутелектротранс» (тролейбусне управління):

тел.: +38(0627)44- 11-95
- ПП «Лакі»: тел.: +38(06274)3-20-05

Послуги міжміського та приміського перевезення надають:
- Міжміський  автовокзал:  тел. : +38(0627)44-60-54; +38(0627)44-60-52
- Приміська автостанція:  тел. : +38(0627)44-56-07

В місті функціонують 2 залізничних вокзали:

- ст. Бахмут-2: тел. +38(0627)41 -23-78
- ст. Бахмут-1: тел.  +38(0627)41-23-32; +38(0627)41-21-51



ОСВІТНІЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Професійні ліцеї
ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти»

Навчальні заклади I - II рівня акредитації
Комунальний заклад «Бахмутський  педагогічний коледж» 
Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж» Бахмутський 
коледж мистецтв   ім. І.Карабиця
Державний вищий навчальний заклад «Бахмутський коледж 
транспортної інфраструктури»
Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого 
навчального закладу «Донецький національний технічний 
університет»
Донецьке вище училище олімпійського резерву  ім. С.Бубки

Вищі  навчальні заклади   ІІІ-IV   рівня акредитації
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української 
інженерно-педагогічної академії 
Приватний вищий навчальний заклад «Донецький університет 
економіки та права» Горлівський інститут іноземних мов Державного 
вищого навчального закладу «Державний Донбаський педагогічний 
університет»

БІБЛІОТЕКИ

Заклади дошкільної, позашкільної та середньої загальної освіти

Назва Дошкільні 
навчальні 
заклади

Загальноосвітні 
навчальні 
заклади

Позашкільні 
навчальні 
заклади

Кількість закладів 20 12 5
Кількість учнів, дітей 2949 6709 3174

Назва Адреса

Центральна міська бібліотека м. Бахмут, вул. Миру, 28
Міська бібліотека для дітей  м. Бахмут, вул. Миру, 40

8 філійФілії бібліотеки

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
На території міста знаходиться Український науково-дослідницький 
інститут "Укркольорметобробка"
м. Бахмут, вул. Миру, 1 Тел.: +038(0627)44-69-13, +38(062)44-69-02
http://ucmo.com.ua



Політика Бахмутської міської ради направлена на формування такої системи охорони 
здоров’я, яка сприятиме збереженню та зміцненню громадського здоров’я, 
пріоритетності профілактичного напряму діяльності сфери охорони здоров’я, 
зниженню показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, 
підвищенню якості та ефективності надання медичної допомоги, запровадженню 
ефективних організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, 
підвищенню соціальної справедливості й захисту прав громадян на охорону здоров’я.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
Надання медичної помоги первинного рівня
КНП "Центр первинної медичної допомоги міста Бахмута" - 7 амбулаторій
Надання медичної допомоги вторинного рівня
КНП "Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м.Бахмут"
КНП "Бахмутська стоматологічна поліклініка"

Екстрена медична допомога
Підстанція №2 відокремленого структурного підрозділу Краматорської станції  швидкої 
медичної допомоги  КЛПУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф»   

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 



                 ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ

Бахмутський краєзнавчий музей
Перший музей у Бахмуті відомий з 1909 року.
м. Бахмут, вул. Незалежності, 26

Міський центр культури і дозвілля імені  ЄВГЕНА 
МАРТИНОВА – побудований у 1926 році, зараз служить 
базовою установою культури міста, де проводяться міські, 
обласні і міжрегіональні заходи. 
м.Бахмут, площа Свободи, 1

Бахмутський міський народний Дім - побудований у 1957 
році, має історичну цінність, як взірець громадської споруди 
у архітектурній забудові міста.
м. Бахмут, вул. Перемоги, 23а



СПОРТ ТА ДОЗВІЛЛЯ
Стадіон «Металург»
У вересні 2013 року після реконструкції було відкрито спортивно-оздоровчий 
комплекс - стадіон «Металург». До складу стадіону входять: трибуни на 7 тисяч 
глядачів, легкоатлетичний стадіон та манеж, футбольне поле, комплекс відкритих 
спортивних майданчиків, 4-х рівневий спортивний корпус (тренажерний зал, 
пневматичний тир, ігровий зал комплексного використання, медичний центр тощо). 
Стадіон «Металург», як база олімпійської та паралімпійської підготовки, має не лише 
величезне значення для розвитку спорту та оздоровлення жителів міста, а й сприяє 
розвитку спортивних досягнень всієї країни. У липні 2018 року виконавчим комітетом 
Федерації легкої атлетики України стадіону "Металург" присвоєно 3-ю категорію IAAF, 
що дозволяє проводити на стадіоні змагання обласного, всеукраїнського та 
міжнародного рівня, фіксувати рекорди області, України, світу. 
Багатофункціональний спортивний комплекс по вул. Ювілейній
Загальна площа - 5,0 тис.м². До комплексу входять три спортивні майданчики з 
нестандартним спортивним устаткуванням, футбольне поле із штучним покриттям, 
волейбольний майданчик, дитячий майданчик, паркова зона. 

В місті діє низка тренажерних залів, клубів, спортивних майданчиків, та інших 
спортивних закладів для заняття різноманітними видами спорту.

Дитячо-юнацький клуб «Дельфін»

У вересні 2015 року після реконструкції був відкритий басейн «Дельфін». Головною 
особливістю якого стала сучасна соляна система очищення та дезінфекції води, що 
відповідає сучасним європейським стандартам.



УЛЮБЛЕНІ МІСЦЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

Площа Свободи

Сквер біля фонтану

Міський парк культури та відпочинку 

Сквер біля пам’ятника  визволителям Донбасу 

Бульвар Металургів

Алея троянд

Набережна біля річки Бахмутка

 Екологічний бульвар 

Ландшафтний парк «««Камені Донбасу»»» 

Сквер "Дружби"



Пам’ятник воїнам визволителям Донбасу 

Пам’ятний знак "Дзвін Чорнобиля"

Пам’ятник Кіндрату Булавіну

Меморіал жертвам другої світової війни, що були замуровані 
живими гітлеровськими загарбниками в шахті заводу 
"АРТВАЙНЕРІ"

Пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам

Братська могила партизан громадянської війни 1917 р. і радянських 
воїнів 1943 р.

Пам’ятний знак "Сердце" - улюблене місце закоханих

ICТОРИЧНI ПАМ’ЯТКИ



ТУРИЗМ ПРОМИСЛОВИЙ

ДП «Артемсіль»
 Перебуваючи в Бахмуті, неодмінно треба відвідати ДП «Артемсіль»: це 
незліченні лабіринти соляних тунелів, прикрашених виробами народних 
майстрів – фігурами з солі. Тут є справжнє соляне футбольне  поле, храм, 
музей та ще безліч цікавого та захоплюючого.

Цілющі властивості солі
Спелеосанаторій «Соляна Симфонія» розташований у соляній шахті 
Соледара на глибині 288 метрів і призначений для профілактики, лікування 
бронхіальної астми та бронхолегеневих захворювань.

Традиції виноробства
ПрАТ «АРТВАЙНЕРІ» – ун унікальне підприємство, де виробництво 
знаходиться під землею – у гіпсових штольнях на глибині понад 70 метрів 
склалися ідеальні умови для виготовлення ігристих вин. «АРТВАЙНЕРІ» 
відкрив свої двері для туристів ще у 1999 році, відтоді щороку його відвідує 
понад 5 тис.чол. Побувавши тут, Ви поринете у світ народження ігристого 
вина у казкових печерах, що простираються на 26 га під землею.



ПОДІЇ

Ярмарок  «Бахмутський шлях»
З багатовікової історії Бахмута відомо, що ярмарки 
проводилися тут по 4 рази на рік і були значущими подіями 
для всіх купців південного сходу України. У 1999 році 
традиція «Бахмутського ярмарку» була відновлена, і з кожним 
роком інтерес до неї зростає.

Святкування Дня міста – улюблене свято мешканців
у 2018 році Бахмуту виповнилось 447 років

Обласний конкурс юних дарувань "Бахмутська зірочка"
Конкурс славиться величезною кількістю талановитих, незвичайно 
цікавих, яскравих особистостей.

Обласний огляд-конкурс "Бахмутська весна"
Проходить серед учнів музичних шкіл - виконавців на духових, 
народних, скрипкових інструментах та фортепіано.

Обласні чемпіонати з різних видів спорту (легкої атлетики, вільної 
боротьби, боксу, сумо, дзю-до, волейболу, футболу, стрільби). 
Бахмут займає перше місце в країні за кількістю спортсменів-
кандидатів на участь в олімпійських та паралімпійських змаганнях.



ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

Готель «Бахмут»
м. Бахмут, вул. Садова, 135
Тел.: 095-257-47-27 
E-mail: hotelb ahmut@ukr.net

Готель «Атлантік» ***
м. Бахмут, вул. Свободи, 20а
Тел.: +38 (0627)44-74-44; +38(066)5978744; 
Сайт: www.atlantic.dn.ua , 
E-mail: hotel-atlantic@hotmail.com

Готель «Омега» 
м. Бахмут, вул. Зелена, 25а 
Тел. +38(0627)48-29-88

Готель «Україна» 
м. Бахмут, Миру, 54. 
Тел. +38(0627) 44-72-51

ГОТЕЛІ



ЗАКЛАДИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Культурно-розважальний центр «Побєда» («Піцанія») вул. Ювілейна, 10 

Каси кінотеатру: +38(0627) 48-27-11, Нічний клуб: +38(06274)8-28-46

«Біблос» вул. Свободи, 19  +38(0627)44-18-43

«Хуторок» вул. Садова, 141  +38(050) 021-91-19

«Бричка» вул. Леваневського, 150  +38 (095)161-10-00

«Омега» вул. Зелена, 25  +38(06274)8-24-15

«Бризсоль» вул. Миру, 54  +38(050) 26-80-953

«Фаворит» вул. Оборони, 21  +38(0627) 48-18-48

«Ресторація «Соль» вул. Незалежності, 32  +38(099)000-80-06

«Вівальді» вул. Незалежності, 65

«ТреСкаліні» вул. Чайковського, 39  +38 (066) 031-19-62

«New-York Street Pizza» вул. Незалежності, 57 +38(099)62-82-000 

«Gusto» вул. Ювілейна, 51а  +38(095) 20-45-200

«Izumi» вул. Свободи, 3а  +38(099) 23-15-353

«Шашличний дворик» вул. Шевченка, 119  +38(095) 88-59-269



СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

  З 2005 року реалізується Соціальний проект щодо розвитку території 
м.Бахмут - спонсорські кошти спрямовуються на вирішення проблем сфер 
освіти, охорони здоров’я, ЖКГ, благоустрою території.

У рамках реалізації Соціального проекту понад 360 млн.грн. спонсорських 
коштів направлено на соціальні об’єкти міста: капітальний ремонт дитячої 
лікарні, пологового відділення, створення діагностичного центру, придбання 
новітнього медичного обладнання, ремонт амбулаторій по вул. Горького і 
Чайковського, відкрито аптечний пункт і сучасний медпункт у селищі 
Ступки, поновлено парк санітарного автотранспорту. Спільними зусиллями 
відремонтовано школи, дитячі садки, школу-інтернат, коп’ютерною технікою 
оснащені навчальні заклади. У різних куточках міста відкрито спортивні та 
футбольні майданчики зі штучним покриттям, спортивно-оздоровчий 
комплекс по вул. Ювілейній, скейт-парк. Виконано реконструкцію 
Центральної алеї в нижньому парку, побудовано новий фонтан на площі 
Свободи, відкрито оновлений відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану (ДРАЦС), міський центр зайнятості, реалізовані проекти "Алея 
троянд", ландшафтний парк "Камені Донбасу", "Екологічний бульвар" тощо.



КОНТАКТИ

БАХМУТСЬКА МІСЬКА РАДА 
84500, Україна, Донецька область, 
м. Бахмут, вул., Миру, 44 
Телефон/факс: +38(0627)44-01-63 
Email: kanc@bahmutrada.gov.ua 
Сайт: www.artemrada.gov.ua

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

www.artemrada.gov.ua - офіційний сайт 
Бахмутської міської ради

www.06274.com.ua - сайт міста Бахмута 

www.sobitiya.com.ua - сайт газети "Вперед"

www.bahmut.com.ua - Бахмутський 
інфармаційний портал

www.bahmut.ua - громадський
медіапортал м. Бахмут

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Газета «Вперед»  84500, м.Бахмут, вул. Миру, 49
+38(0627)42-33-98

Газета «События» 84500, м.Бахмут, вул.Миру, 52
+38(06274)44-97-63

ТРК «Заказ» 84500, м. Бахмут, вул.Незалежності, 25 
+38(0627)44-88- 52

КП ТРК «Бахмут» 84501, м.Бахмут, пл.Свободи,1 
+38(0627)44-08-07




