
Додаток 7.2. 

до Правил прийому до  

Таврійського національного  

університету імені В. І. Вернадського  

в 2019 році 

 
ПОРЯДОК  

прийому для здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції  

(на період її проведення) 

 

І. Загальні положення 

1.1. Порядок, розроблений відповідно до Закону України від 19 квітня 

2016 року № 1114-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції», Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697 «Про затвердження 

Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, 

місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції 

(на період її проведення)» , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 

липня 2016 року за № 907/29037, із змінами, внесеними згідно з Наказом  

1.2. Цей Порядок визначає особливості проходження державної 

підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну або 

базову загальну середню освіту та прийому на навчання до Таврійського 

національного університету імені В. І. Вернадського (далі – Університет) 

осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення). 

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться 

на території проведення антитерористичної операції, де неможливо 

забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній 

процес (перелік надано у додатку А) (далі - Заявник); 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить 

інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів 

навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка 

подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною 

у додатку В до цього Порядку, та підписується особисто. 

1.4. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для 

здобуття вищої освіти Заявниками. 

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з 

населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або які розташовані на 
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лінії зіткнення, або на території проведення антитерористичної операції після 

01 січня в рік вступу до навчального закладу. 

1.5. Заявники мають право на: 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну 

середню освіту; 

прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за 

результатами вступних випробувань до Університету або Коледжу (з 

урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України 

«Про вищу освіту») або за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання (за вибором Заявника). 

1.6. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не 

визнаються. 

 

ІІ. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації 

2.1. На базі Університету створюється Освітній центр «Донбас-

Україна» (далі - Центр). 

В Центрі проводиться діяльність із забезпечення проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для 

здобуття вищої освіти заявників, місцем проживання яких є територія 

проведення антитерористичної операції (на період її проведення). 

2.2.Університет спільно із загальноосвітнім навчальним закладом 

комунальної форми власності, визначеним органами управління освітою 

Київської міської державної адміністрації (відповідальний - уповноважений 

загальноосвітній навчальний заклад), проводить річне оцінювання та 

державну підсумкову атестацію, замовлення та видачу документа 

державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в 

передбачених цим Порядком випадках. 

2.3. Університет забезпечує функціонування Центру на правах 

підрозділу Приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із 

заступників Відповідального секретаря Приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, його повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах 

Міністерства освіти і науки України та Університету. 

2.4. Центр: 

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації 

Заявника; 

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому 

документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту 

(відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад); 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran1415#n1415
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran1415#n1415


організовує оформлення документів Заявника як вступника, 

проведення вступного випробування до Університету та (в разі проходження 

конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до Університету; 

сприяє поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку Університету (у разі необхідності - до надання рекомендації для 

вступу до Університету або відмови в її наданні); 

сприяє отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

2.5. Центри працюють з 3 червня до 27 вересня. 

 

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або 

базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти  

3.1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, 

необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та 

державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

3.2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до 

уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно 

з наказом його керівника та за: 

заявою (для повнолітніх Заявників); 

заявою батьків (одного з батьків, законних представників) (для 

неповнолітніх Заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її 

законними представниками. 

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що 

посвідчує особу. 

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з 

наклеєною на неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом 

надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або 

у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано 

підтверджувати наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального 

закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в 

установленому порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику. 

3.3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, 

зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 11-х класів, 

проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, 

визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування 

на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 

вересня поточного року. 

Заявникам, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту 

та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право 



одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної 

середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про 

загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з 

української мови та історії України визначаються відповідно до результатів 

державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку 

до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал 

документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної 

підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положенням про екстернат 

у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13березня 2017 року № 369, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При 

цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну 

середню освіту. 

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в 

уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови 

та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 

2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 

2015 року за № 157/26602. 

3.4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад 

замовляє протягом одного робочого дня відповідний документ про базову 

або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного 

органу управління освітою видає його Заявникові відповідно до Порядку 

замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх 

карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 

грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 

лютого 2004 року за № 201/8800. 

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про 

успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

в довільній формі є підставою для допуску Заявника до вступних 

випробувань та зарахування до Університету. Ця довідка дійсна впродовж 

чотирьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну 

середню освіту та додаток до нього. 
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ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти 

4.1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти до Університету. 

4.2. Правила прийому Заявників до Університету відповідно до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 

2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 21 

грудня 2018 року за № 1456/32908 (далі - Умови прийому), з урахуванням 

особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як 

додаток до Правил прийому до Таврійського національного університету 

імені В. І. Вернадського (далі - Правила прийому). 

4.3. Особливості подання документів Заявником: 

документи подаються особисто в письмовій формі; 

за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017, 2018 або 2019 року, крім оцінок з англійської, французької, 

німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та 

іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018, 2019 року; 

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, 

які закінчили навчальний заклад в рік вступу); 

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від 

віку; 

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього 

навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без 

подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

4.4.Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за 

кошти державного бюджету приймаються до 18.00 години 20 липня, вступні 

іспити проводяться до 26 липня, рейтинговий список вступників 

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 6 серпня, а зарахування 

проводиться не пізніше 12.00 години 7 серпня. 

4.5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього балу 

документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (за бажанням) або 

вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами 

прийому. Для вступу на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» 

передбачено проведення творчого конкурсу Для вступу на спеціальність 

061 «Журналістика» передбачено проведення творчого заліку. 

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України 

можуть використовуватися як оцінки вступних іспитів. 

4.6. Університет і Коледж оприлюднює рейтинговий список вступників 

із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за 



кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, 

встановлені Правилами прийому. 

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному 

вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де 

ХХХХ відповідає коду Університетув Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

При вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 

12.00 години 28 липня; 

при вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00 

години 01 серпня. 

4.7. Після прийняття Приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для 

зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто 

оригінали документів, передбачених Правилами прийому, з урахуванням 

особливостей, зазначених у цьому Порядку. 

Оригінали документів, які передбачені Правилами прийому, 

обов’язково мають бути подані до Приймальної комісії Університету 

впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих 

документів у встановлений строк Заявник відраховується з Університету. 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran17#n17


Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
Початок прийому заяв та документів 

всіх категорій вступників 
04 червня 2019 року 04 червня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів вступників на місця 

державного замовлення 

до 18.00 години 

20 липня 2019 р. 

до 18.00 години 

20 липня 2019 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів заявників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

 

20 вересня 2019 року 

 

 

20 вересня 2019 року 

 

Строки проведення: 

вступних іспитів 

творчих конкурсів 

на місця державного замовлення 

 

 

12 липня – 26 липня 

14 липня – 26 липня 

2019 року 

 

 

12 липня – 26 липня 

14 липня – 26 липня 

2019 року 

Строки проведення: 

вступних іспитів 

творчих конкурсів 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

12 липня – 25 вересня 

14 липня – 25 вересня 

2019 року 

 

12 липня – 25 вересня 

14 липня – 25 вересня 

2019 року 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників на місця державного 

замовлення 
до 6 серпня 2019 року до 6 серпня 2019 року 

Терміни зарахування вступників на 

місця державного замовлення 

не пізніше 12.00 

7 серпня 2019 року 

не пізніше 12.00 

7 серпня 2019 року 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

26 вересня 2019 року 26 вересня 2019 року 

Терміни зарахування вступників на 

місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб 

не пізніше 12.00 

28 вересня 2019 року 

не пізніше 12.00 

28 вересня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А  

до Порядок прийому для здобуття освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції  

(на період її проведення) 

       (пункт 2 розділу І) 

 

ПЕРЕЛІК  

населених пунктів, що знаходяться на території проведення 

антитерористичної операції, де неможливо забезпечити 

виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній 

процес 

Донецька область 

Містаобласногозначення (у тому числівсінаселеніпункти, 

якіадміністративнопідпорядкованіміським радам цихміст): 
м. Авдіївка 

м. Донецьк (у тому числісмт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-

Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. 

Новодвірське, с. Темрюк) 

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смтПівденне, смтНовгородське, 

смтНеліпівка, с-щеВалентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смтПівнічне, 

смтКурдюмівка, с-щеДачне, с-щеДиліївка, с-ще Дружба, с-щеОзарянівка, с-ще Шуми, 

смтЩербинівка, смтПетрівка, с-щеКримське) 

м. Горлівка (у тому числісмтГольмівський, с-щеГладосове, смтПантелеймонівка, с. 

Рясне, с-щеОзерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-щеП’ятихатки, 

с-щеФедорівка) 

м. Дебальцеве 

м. Докучаєвськ (у тому числі с-щеЯсне) 

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смтДружне, смтСофіївка, с. Новоселівка, с-

щеСтаропетрівське, смтКорсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. 

Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове) 

м. Жданівка (у тому числісмтВільхівка, с-щеМолодийШахтар) 

м. Кіровське 

м. Макіївка (у тому числісмтГрузько-Зорянське, смтВисоке, смтГрузько-Ломівка, смт 

Маяк, смтМежове, с-щеХолмисте, смтП’ятипілля, смтВугляр, смтГусельське, 

смтКолосникове, смтХолодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смтЯсинівка, смт Землянки, 

смтКринична, с-щеВасилівка, с-щеЛеб’яже, смтНижня Кринка, смтВеликеОріхове, 

смтЛипське, смтЛісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-щеАлмазне, с. Красна 

Зоря, 

с-щеМонахове, с-щеНовийСвіт, с-щеНовомар’ївка, с. Новоселівка, с-

щеНовомосковське) м. Сніжне (у тому числісмтАндріївка, смтГірницьке, смтБражине, 

смтЛиманчук, смт Никифорове, смтЗалісне, смтПервомайський, смтПервомайське, 

смтПобєда, с-ще Балка, смтСєверне, с-ще Молчалине, с-щеСухівське) м. Харцизьк. 

м. Хрестівка 

м. Чистякове (Торез) (у тому числісмтПелагіївка, смтРозсипне) 

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смтМиколаївка, с-щеВодобуд, с. Цупки, м. 

Іловайськ, с-щеВиноградне, с. Третяки, смтЗуївка, смтТроїцько-Харцизьк, смтБлагодатне, 

смт Покровка, смтШахтне, смтШироке, с. Півче, смтГірне, с-щеВедмеже) 

м. Шахтарськ (у тому числісмтКонтарне, смтМосковське, смт Сердите, с-ще Дубове, 

с-щеЛобанівка, смтСтіжківське, с-щеВінницьке, с-ще Чумаки, с-щеВікторія, с-щеГірне, с-

щеДорофієнко, с-щеЗарічне, с-ще Кищенко) 

м. Ясинувата 



Населеніпункти: 
с. Гнутове (м. Маріуполь) 

смт Сартана (м. Маріуполь) 

смтТалаківка (м. Маріуполь) 

с-ще Ломакине (м. Маріуполь) 

Амвросіївського району 

Бахмутського (Артемівського) району: 
смтБулавинське 

с. Воздвиженка 

смт Зайцеве 

с-щеЗеленопілля 

с. Кодема 

с-щеСтупакове 

с. Дебальцівське 

с. Миколаївка (Кодемськасільська рада) 

с. Миколаївка Друга 

с-щеНоволуганське 

с. Семигір’я 

м. Світлодарськ 

смтМиронівський 

с. Миронівка 

смтЛуганське 

с. Розсадки 

с. Лозове 

с. КраснийПахар 

с. Криничне 

с-щеРоти 

с-щеДоломітне 

с-щеТравневе 

с. Дача 

м. Вуглегірськ 

смтОлександрівське 

смтОленівка 

с. Весела Долина (Ольховатськаселищна рада) 

с-ще Данилове 

с-щеІллінка 

с-щеКам'янка 

с-щеРідкодуб 

с-ще Булавине 

с-щеГрозне 

с-щеКаютине 

с-щеКраснийПахар 

с-щеСавелівка 

с. Комуна 

с. Калинівка 

с. Логвинове 

с. Новогригорівка 

с. НижнєЛозове 

с. Санжарівка 

смт Ольховатка 

смтПрибережне 

Бойківського району 



Волноваського району: 
с. Андріївка 

с. Доля 

с. Любівка 

с-щеМалинове 

с-щеМолодіжне 

с-щеНовомиколаївка 

смтНовотроїцьке 

с. Пікузи 

с-ще Нова Оленівка 

смтНовотроїцьке 

Продовженнядодатка 1 

смтОленівка 

с-щеПетрівське (Оленівськаселищна рада) 

с. Червоне (Любівськасільська рада) 

смтАндріївка 

с-щеБахчовик 

с. Бердянське 

с. Водяне 

с. Виноградне 

с. Гранітне 

с-щеДружне 

с. Запорізьке 

с. Заїченко 

с. Кам'янка 

с-щеКалинівка 

с. Комінтернове 

с. Лебединське (Лебединськасільська рада) 

смтМирне 

с-щеМаловодне 

с. Новогригорівка (Старогнатівськасільська рада) 

с-щеНовомиколаївка 

с. Новоселівка 

с. Новоселівка Друга 

с-щеОбільне 

с. Орловське 

с. Павлопіль 

с. Піонерське 

с. Приморське 

с. Пищевик 

с. Сопине 

с. Старомар'ївка 

с. Старогнатівка 

с. Степанівка 

с. Федорівка 

с. Чермалик 

с. Черненко 

с. Широкине 

с. Богданівка 

с. Вікторівка 

с. Новогнатівка 

с. Миколаївка (Миколаївськасільська рада) 



Мар'їнського району: 
с. Кремінець 

Продовженнядодатка 1 

с. Луганське 

смтОлександрівка 

смтСтаромихайлівка 

с. Сигнальне 

с. Березове 

м. Красногорівка 

м. Мар'їнка 

с. Славне 

с. Степне 

с. Тарамчук 

с. Солодке 

с. Водяне (Степненськасільська рада) 

с. Галицинівка 

с. Карлівка 

с. Новомихайлівка 

с. Побєда 

Новоазовського району 

Старобешівського району 

Бойківського (Тельманівського) району: 
с. Богданівка 

с. Вершинівка 

с. Воля 

с. Греково-Олександрівка 

с. Григорівка 

с. Дерсове 

с. Запорожець 

с. Зелений Гай 

с. Зернове 

с. Зорі 

с. Іванівка 

с. Білокриничне (Калініне) 

с. Каплани 

с. Конькове 

с. Котляревське 

с. Майорове (КраснийОктябр) 

с. Кузнецово-Михайлівка 

с. Лукове 

с. Миколаївка 

с. Михайлівка 

с. Мічуріне 

с. Нова Мар'ївка 

с. Новоолександрівка 

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковськасільська рада) 

с. Первомайське (Первомайськасільська рада) 

с. Петрівське 

с. Лавринове (Радянське) 

с. Розівка 

с. Садки 

с. Самсонове 



с. Свободне 

с. Тавричеське 

смтБойківське (Тельманове) 

с. Тернівка 

с. Черевківське 

с. Чумак 

с. Шевченко 

Торецького району: 
смтНовгородське 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 
с. Василівка 

с. Веселе (Красногорівськасільська рада) 

с. Веселе (Спартаківськасільська рада) 

с-щеБетманове (Красний Партизан) 

с-щеМінеральне 

с. Спартак 

с. Яковлівка 

с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 

с-щеЛозове (Пісківськасільська рада) 

  с. Водяне (Пісківськасільська рада) 

смтВерхньоторецьке 

с-щеЛасточкине 

с-щеОпитне 

с-щеПіски 

с. Тоненьке 

с-щеКам’янка 

с. Красногорівка 

с-щеНевельське 

с. Новоселівка Друга 

с. Первомайське 

с. Троїцьке 

с-щеСєвєрне 

с. Нетайлове 

с. Новокалинове 

Луганська область 

Містаобласногозначення (у тому числівсінаселеніпункти, 

якіадміністративнопідпорядкованіміським радам цихміст): 
м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-щеЗразкове, с-щеТепличне, 

смтКатеринівка) 

м. Алчевськ 

м. Антрацит (у тому числісмт Боково-Платове, с-щеЛісне, с-ще Мельникове, с-

щеСадовий, с-щеХристофорівка, смтВерхнійНагольчик, смтДубівський, с. Оріхове, 

смтКам’яне, смтКріпенський, смтЩотове, с. Зелений Курган, с-щеСтепове) 

м. Брянка (у тому числісмтЮжнаЛомуватка, смтВергулівка, смтГаннівка, 

смтЛомуватка, смтГлибокий) 

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числісмтДонецький, смтКриничанське, с-

щеКриничне, с-щеТавричанське) 

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смтВедмеже, смтПавлівка, 

смтКундрюче, с. Кондрюче, с-щеХмельницький, смт Дубове, с-щеПрохладне, 



смтВальянівське, с. Маловедмеже, с-щеУстинівка, с-щеФедорівка, смтШахтарське, с-ще 

Киселеве) 

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-

Хрустальненський, с-щеТрубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, 

м. Петрово-Красносілля, смтФедорівка, с-щеБуткевич, с-щеВергулівське, с. 

Воскресенівка, смтЗапоріжжя, с. Жереб’яче, с-щеКомендантське, смтСофіївський, 

смтГрушове, с-щеДавидівка, смтХрустальне, смтКнягинівка, с-щеХрустальний, 

смтШтерівка) 

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-щеНовосімейкіне, м. Суходільськ, 

смт Буран, смтГірне, с-щеШироке, смтІзварине, смтКраснодарський, смт Тепле, с-

щеСвітличне, смтСєверний, смтСєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-щеЗахідний) 

м. Первомайськ 

м. Ровеньки (у тому числісмтЛюбимівка, смтВеликокам’янка, смтКленовий, с. 

Коробкине, с-ще Покровка, смтГірник, смтМихайлівка, смтТацине, смт Нагольно-

Тарасівка, с. Березівка, смтНоводар’ївка, с-щеВалянівськ, с-щеКалинівка, смтКартушине, 

с. Залізничне, с-щеНовоукраїнка, смтЯсенівський, с. ЛобівськіКопальні, с. Благівка, с. 

Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка) 

м. Свердловськ 

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно) 

Населеніпункти: 

Антрацитівського району 

Сорокинського (Краснодонського) району 

Лутугинського району 

Новоайдарського району: 
с. Сокільники 

м. Щастя 

с. Трьохізбенка 

с. Кряківка 

с. Оріхове-Донецьке 

с. Лобачеве 

с. Лопаскине 

с. Кримське 

с. Причепилівка 

с. Райгородка 

с. Муратове 

с. Капітанове 

с. Гречишкине 

с. Дубове 

с. Бахмутівка 

с. Царівка 

с. Деменкове 

с. Дмитрівка 

Перевальського району 

Попаснянського району 

Довжанського (Свердловського) району 

Слов'яносербського району 

Станично-Луганського району 
 


