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Місто Слов’янськ Донецької області
має майже таку ж кількість пам’ятників,
як й у інших звичайних містах нашої
країни. Але в цьому проекті будуть
зазначені об’єкти, які роблять це місто
особливим.



Паровоз Петра Кривоноса Эу 684-37



Цей пам’ятник-локомотив стоїть на території
залізничної станції міста. Цей паровоз був
керований відомим залізничником Петром
Федоровичем Кривоносом з 1933 по 1936 роки. 1
липня 1935 року його комсомольський екіпаж
провів цей паровоз з завантаженими вугіллям
вагонами вагою 1750 тонн зі Слов’янська до станції
Лозової, що на Харківщині, на швидкості 31,9
км/год (на вісім кілометрів вище норми), що тоді
було рекордом.



Пам’ятник літаку Як-40



Цей радянський пасажирський літак Як-40 знаходиться
напроти міського Авіаційного училища цивільної авіації
та був встановлений 25 грудня 1987 року. В ранні часи
він виконував роль навчального посібника. Є такий
цікавий факт: містяни створили байку, що цей літак
належав лідеру Куби, самому Фіделю Кастро. Коли
він зламався і був відправлений до СРСР на ремонт,
його поставили на постамент у Слов’янську, а Кастро
надіслали просто новий літак. Але насправді з 1969 по
1987 роки ця машина належала Кіровоградському
льотно-штурманському училищу.



Пам’ятник жертвам Голодомору 
1932-1933 років



Встановлений у Слов’янську у
2009 році. Населення міста
сильно не постраждало від
Голодомору, але цей пам’ятник
присвячений всім його жертвам.



Свято-Воскресенський храм



Цей храм є найстарішою будівлею на території міста. Він 
був побудований у 1775 році секунд-майором Стефаном 
Тараном-Бєлоозьоровим. З 4 по 5 січня 1826 року тут 
зберігалось тіло померлого імператора Олександра І, 
коли його везли з Таганрога до Санкт-Петербурга. У 
радянських часів храм припинив своє існування за 
призначенням та  був перетворений на продуктовий склад, 
а потім – на клуб. Після розпаду СРСР храм був 
відновлений. Дзвіниця та куполи, які були зруйновані, 
встановлені, ікони повернуті та служба була продовжена. 
Це найцінніша історична пам’ятка архітектури Слов’янська.



Меморіал на горі Карачун



Цей меморіал був встановлений за ініціативою
волонтерів та військовослужбовців. На пам’ятних
знаках написані патріотичні вірші та присвяти
загиблим цивільним громадянам та українським
силовикам, які загинули під час звільнення
Слов’янська та Краматорська від
сепаратистських бойовиків та російських
найманців (квітень – липень 2014 року). Створений
завдяки заслуженому скульптору України Віталію
Рожику та його дружини Наталі.



Меморіал 
про трагедію блокпосту №1



Він присвячений чотирьом солдатам, які загинули в результаті
танкової атаки бойовиків під час встановленого перемир’я 26 червня
2014 року на блокпост №1 «Рибгосп», який стояв за селом Мирне.
Троє бійців 95-ї аеромобільної бригади: старший солдат Максим
Добрянський, солдат Ігор Ващук, сержант Андрій Коган, та солдат 2-
го резервного батальйону Національної Гвардії України Артур Гулик.
Меморіал був встановлений у 2019 році та відкритий до 5-річчя
трагедії. До речі, ідея меморіалу належить селянам Мирного. Він
був побудований мешканцями села Мирне та міста Слов’янськ. За
ним досі доглядають місцеві, як я один раз помічав. Оскільки навколо
меморіалу завжди посаджені квіти.



Дякую за увагу!
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