Додаток

Перелік
небезпечних для проживання населення населених пунктів та районів Донецької
та Луганської областей, які знаходяться в зоні антитерориетичної операції
Доненька область
Міста обласного значення:

м.-Донецьк
м, Горл гака
м. Дебальцеве
м. Докуч аєвськ
м. Єнакієве
м. Ждані вка
м. Кїровське
м. Макіївка
м. Сніжне
м. Торез
м. Харішзьк
м. Шахтарськ
м, Ясинувата
м, А вд її вка
м., Дзержинськ
Населені пун кти;
Старобегпі вського району
АмвросГівського району
Ш ахтарського району
с, Гнутове { ы , Маріуполь)
емт Сартана (м. Маріуполь)
емт Талакі вка (м, Маріуполь)
с-іде Ломакине (м. Маріуполь)
А ртем і вського р ай о н у ;
ейтБудавннське
м. Вуглегірськ
емт Олександрівн ьке
емт Оденівка
с. Весела Долина (Ольховатеька селищна рада)
е-ще Данилове
с-ще Іллінка
о щ е Кам’ янка
о ш е Рідкодуб

■

с-ще Булавине
е-ще Грозне
с-ще Каютине
с-ще Красний Пахар
с-ще Савелпжа
с. Комуна
У
с. Калинівка
с. Логвинове
с. Ново гри горі вка
с. Нижнє Лозове
с, Санжарівка
.смт (Зльховатка
смт Прибережне
м, Світлодарськ
смт М ироні веький
с, Миронівка
смт Луганське
с. Розсадки
с. Лозове
е. Красний Пахар
е. Криничне
с -т е Роти
с-ще Доломітне
с-ще Травневе
с, Дача

Вол «о енського ря й ому;
с-ше Еахчовик
с. Бердянське
•с. Водяне
с. Виноградне
с. Гранітне
с-ще Дружне
с. Запорізьке
с. Заїченко
с. Кам’ янка
с-ще Калинівка
е.Комінтернове
е. Лебединеыш (Лебединська сільська рада)
смт Мирне
с-ще Маловодне
е. Новогригорівка (Старогнатівська сільська і і
с-ще Иовомикол аївка
с. Новосел івка
с. Новоселі вка Друга
с-ще Обільне

с. Орловське
с, Павлопіль
с. Піонерське
с. Приморське
с. Пищевик
с. Сонине
с. Старомар’ївка
с. Старогнатівка
с. Степанівка
с. Федорівка
с. Чермалик
с, Черненко
с. Широки не
с, Андріївка
с, Доля
с. Любівка
с-ще Малинове
с-ще Молодіжне
с-ще Новом икояаївка
смт.Оленівка
с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада і
с. Червоне (Любівська сільська рада)

М ар и й ського району:
с. Кремінець
е. Луганське
смт Олсксан дрі вка
смт Старомихайлівка
с. Сигнальне
, Березове
м, Красногорівха
м. М ар’їнка
с. Славне
с. Степне
с, Тарам чу к
Ново-азовського р а й о н у :
с,. К рас ноар м ій с ь ке
м. Новоазовськ
с. Гусельщикове
с, Козлівка
с. Самсонове
смт Седове
с-ще Обрив
с. Безіменне
с. Веденське

с, Качкарське
с. Митьково-Качкарі
с. Роза
с. Козацьке
с. Порохня
с. Шевченко
с. Куликове
с, Октябр
с. Приморське
с. Набережне
с, Первомайське
е. Соснівеьке
с. Українське
с. Рози Люксембург
с, Веселе
с. Кузвещ
с, Маркине
с. Патріотичне
с. Холодне
с. С^мшлове
с. Ванюшкине
с, Клин кине
■с. Ковське
е, Щербак
е. Саханка
с, Дзержинське
с, Левіиеьке
с. Хомутове
с. Бессарабка
с, Вітава
с. Сєдово-Василівка
Тел і»ма 11 і о е ь ко го рано ну
с, Богданівна
с. Вершині вка
с. Воля
е. Греково-Олександрі вка
с. Григорівка
с. Дерсове
е. Запорожець
с. Зелений І ай
с. Зернове
с, Зорі
с, Іваиівка
с. Калі.ні не
с. Каплани

с. Конькове
е. Котляревеьке
с. Красний Октябр
с. Кузнецово-М ихайлівка
с, Лукове
с. Миколаївка
с, Михаилівка
с, Мічуріне
с. Нова М а р і вка
с, Новоол ександрівка
с, Октябрське (Коньковська сільська рада)
с, Первомайське (Первомайська сільська рада)
с. Петрівське
с. Радянське
с. Розі вка
с. Садки
с, Самсонове
с, Свободне
с. Тавричеське
смтЛедьманове
с. Тернівка
с, Черевківеьке
с, Чумак
с. Шевченко
Я сй нуватсы сого району г
с. Веселе (Спартаківська сільська рада)
с-аде Красний Партизан
с-ще Мінеральне
с, Спартак
с, Якошпвка
с-ше Крута Балка
с-ще Каштанове
с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)
іе
с, В<
СМТ 13с р міьоторецьке
с-ще Ласточкине
стще Опитне
с-ще Піски *
с. Тоненьке

Луганська обл асть
М іста обласного зн ач ен н я:
м, Луганськ
м, Алчевськ

м. Антрацит
м. Врянка
м.' Кіроееьк
м. Красний Луч
м. Краснодон
м, Первомайськ
м. Ровеньки
м, Свердловськ
м. Стаханов

Населені п ун кти ;
А нтра цитівсь ко го ра йо ну
Краенодонськогорайоау
Лутугинського району
П ер евал ьського району
Свердловськог© району
С л о в *й нос ер б с ысо го р а й он у
Новоай да реькою ра йо ну:
с, Сокільники
м, Щастя
с. Трьохізбенка
с. Кряківка
с. Оріхове- Донецьке
с, Лобачеве
с, Лопаскнне
с. Кримське
с, Причепилівка
Поїшснянського району;
' с, Верез-івс ьке
с-ще 'Голубі вс ьке
с. Жолобок
смт Калинове
с, Калинове- Борщу вате
с-ще Кругл ик
с-ще Молодіжне
с-ще Міус
с . Новое л ексая дрів ка
смт Чернух и не ■
м, Пойасна '
с. Троїцьке
м. Золоте (крім Золотого- 5 )
м. Гірське
СМ 1 Но вото ш к івс ьке

с, КатерйБІвка

с, Оріхове
Станично-Луганського району:
смт Станиця Луганська
смт Петрівка
с, Войтове
с. Валуйське
с, Болотене
с. Сизе
с. Макарове
е-ше Вільхове
с. Нижня Вільхова
• с. Верхня Вільхова
е. Плотина
е. Пшеничне
е. Малинове
е. Гарасимівка
е. Комишне
с» Югашвка
с, Колесниківка
с. Красна Талівка
с. Красний Деркул
с. Чутинка
с. Золотарівка
с. Олександрі вка
е. Вільне
е. Деркульське
с-ше Широкий
с-ще Козачий
с-ше Степове
с, Нижньотепле
с. Артема
с, Середиьотелле
с. Пі одане
с. Передальське
с, Геївка
с. Старий Айдар
с-ще Талове
с. Благовіщенка
Ста іш ч н о-Л уга н сыеш '0 ра іо н у :
є. Бурчак-М ихайл і вкае, Лобачеве
е. Миколаївка
е. Піонерське
...,,
Т и м часо^'ш ікон ^ю ччн обон 'я т і иач,(^гьника О б ’єднаного оперативного
штабу Збройних < 'м і Укрглй*-і
І
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