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Додаток № 1 

 

Перелік 

населених пунктів Донецької та Луганської областей 

на території яких органи державної влади тимчасово 

не здійснюють свої повноваження  

та ПАТ «Укрпошта» не здійснює пересилання пошти: 

 

У Донецькій області до/з: 

 

Міст обласного значення (у тому числі всіх населених пунктів, що 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Донецьк 

м. Горлівка 

м. Дебальцеве  

м. Докучаєвськ 

м. Єнакієве 

м. Жданівка 

м. Макіївка 

м. Сніжне 

м. Харцизьк  

м. Хрестівка (до перейменування - м. Кіровське)1  

м. Чистякове (до перейменування - м. Торез)1 

м. Шахтарськ 

м. Ясинувата 

Населених пунктів: 

Амвросіївського району 

Бахмутського району* (до перейменування - Артемівського району)1: 

смт Булавинське 

м. Вуглегірськ 

смт Олександрівське 

смт Оленівка 

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада) 

с-ще Данилове 

с-ще Іллінка 

с-ще Кам’янка 

с-ще Рідкодуб 

с-ще Булавине 

с-ще Грозне 

с-ще Каютине 

с-ще Савелівка 

с-ще Ступакове (до перейменування – с-ще Красний Пахар)1 

с. Дебальцівське (до перейменування - с. Комуна)1 

с. Калинівка 

с. Логвинове 

с. Новогригорівка 
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с. Нижнє Лозове 

с. Санжарівка 

смт Ольховатка 

смт Прибережне 

с-ще Доломітне 

с-ще Травневе 

с. Лозове 

Бойківського району** (до перейменування - Тельманівського району)1: 

Волноваського району**: 

с. Андріївка 

с. Доля 

с. Заїченко 

с. Любівка 

с-ще Малинове 

с-ще Молодіжне 

с-ще Новомиколаївка 

смт Оленівка 

с. Пікузи (до перейменування – с. Комінтернове)1 

с-ще Нова Оленівка (Оленівська селищна рада) (до перейменування -                                  

с-ще Петрівське)1  

с. Червоне (Любівська сільська рада) 

Мар’їнського району: 

с. Кремінець 

с. Луганське 

смт Олександрівка 

смт Старомихайлівка 

с. Сигнальне 

Новоазовського району**: 

Старобешівського району 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 

с. Василівка 

с. Веселе (Спартаківська сільська рада) 

с-ще Бетманове (до перейменування - с-ще Красний Партизан)1 

с-ще Мінеральне 

с. Спартак 

с. Яковлівка 

с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада) 

 

У Луганській області до/з: 

 

Міст обласного значення (у тому числі всіх населених пунктів, що 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 

м. Луганськ 
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м. Алчевськ 

м. Антрацит 

м. Брянка 

м. Голубівка (до перейменування - м. Кіровськ)1 

м. Довжанськ (до перейменування - м. Свердловськ)1 

м. Кадіївка (до перейменування - м. Стаханов)1 

м. Первомайськ 

м. Ровеньки 

м. Сорокине (до перейменування - м. Краснодон)1 

м. Хрустальний (до перейменування - м. Красний Луч)1  

Антрацитівського району 

Довжанського району (до перейменування - Свердловського району)1 

Лутугинського району 

Новоайдарського району***: 
с. Сокільники 

Перевальського району**** 

Попаснянського району****: 
с. Березівське 
с-ще Голубівське 
с. Жолобок 

м. Золоте (Золоте-5) - (крім Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) 

смт Калинове  
с. Калинове-Борщувате 
с-ще Круглик 
с-ще Молодіжне  
с-ще Міус 

с. Новоолександрівка  

смт Чорнухине 

Слов’яносербського району***** 
Сорокинського району (до перейменування - Краснодонського району)1 

Станично-Луганського району:  
с. Бурчак-Михайлівка 
с. Лобачеве  
с. Миколаївка 

с. Суходіл (до перейменування - с. Піонерськ)1 

 
1 Перейменовано відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції 

України та пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки». 

* Межі Бахмутського району встановлені відповідно до постанови Верховної 

Ради України від 11 грудня 2014 р. № 31-VIII “Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Артемівського 

району Донецької області” та від 20 травня 2015р. № 458-VIII «Про зміну і 

встановлення меж Артемівського району Донецької області», від 8 вересня 2016 р.                 

№ 1519-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1519-19
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зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області”,                                                

від 8 вересня 2016 р. № 1520-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж міста Горлівка та Бахмутського району 

Донецької області” та від 21 лютого 2017 р. № 1901-VIII “Про внесення зміни до 

Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2016 року № 1520-VIII “Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж 

міста Горлівка та Бахмутського району Донецької області”.  

** Межі Бойківського, Волноваського та Новоазовського районів встановлені 

відповідно до постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 32-VIII “Про 

зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та 

Тельманівського районів Донецької області” (в редакції постанови Верховної Ради 

України від 20 травня 2015 р. №457-VIII). 

*** Межі Новоайдарського району встановлені відповідно до постанови 

Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. № 1692-VІІ «Про зміни в 

адміністративно–територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж 

Новоайдарського і Слов‘яносербського районів Луганської області”. 

**** Межі Перевальського і Попаснянського районів встановлені відповідно до 

постанови Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. № 1693-VII “Про зміни в 

адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж 

Перевальського і Попаснянського районів Луганської області” та від 11 лютого 2015 р. 

№ 177-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, 

зміну і встановлення меж Попаснянського і Слов’яносербського районів Луганської 

області”, від 9 грудня 2015 р. № 885-VIII “Про зміну і встановлення меж міста Гірське 

Попаснянського району Луганської області” та від 8 вересня 2016 р. № 1517-VIII “Про 

зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж міст Золотого та Гірського Попаснянського району Луганської 

області”. 

***** Межі Слов’яносербського району встановлені відповідно до постанов 

Верховної Ради України від 7 жовтня 2014 р. № 1692-VII “Про зміни в адміністративно-

територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського 

і Слов’яносербського районів Луганської області” та від 11 лютого 2015 р. № 177-VIII 

“Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і 

встановлення меж Попаснянського і Слов’яносербського районів Луганської області”. 
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