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02.04.2014 р. №

Харківська дирекція направляє для безумовного використання в роботі 
наказ УДППЗ «Укрпошта» від 01.04.2014 р. № 202 «Про скасування наказу 
УДППЗ «Укрпошта» № 197 «Про пересилання поштових відправлень адресатам 
АР Крим та м. Севастополь», який був направлений на Ваші адреси 01.04.2014 р. 
при листі Харківської дирекції від 01.04.2014 р. № 07-13-604.

Довести вимоги цього наказу до відома підпорядкованих працівників 
поштового зв'язку, що задіяні в пересиланні поштових відправлень.

У зв‘язку з вищевикладеним нагадуємо про наступне:
Звичайні поштові перекази до АР Крим та м. Севастополя не

приймаються (лист УДППЗ «Укрпошта» від 25.03.2014 р. № 841-18-357);
Приймаються до пересилання до АР Крим та м. Севастополя 

лише поштові перекази післяплати (лист УДППЗ «УкрпОшта» від 841-19-365 від
26.03.2014 р.);

Призупинено приймання поштових відправлень, адресованих на 
територію АР Крим та ~м. Севастополя ^лист УДПГО «Укрпошта» від
28.03.2014 р. № 511-10-144).

У разі наявності питань або необхідності додаткових роз‘яснень Зи 
можете звертатись до інформаційно-довідкової служби Харківської дирекції 
0800-502-192 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні), 057-712-24-80, 
067-226-75-49, 067- 400-58-73 відділ технології послуг Харківської дирекції.

В.о. директора О.П. Гончарова

Корніенко Т.Є. 712-24-80



ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

17.04.2015 р. № 07-13-877

У зв’язку із внесенням змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 7 листопада 2014 р. № 1085-р та на підставі листа Донецької 
дирекції УДППЗ «Укрпошта» від 08.04.2015 р. № 7/12-331 надаємо оновлену 
інформацію щодо пересилання поштових відправлень на/з територію(ї) 
Донецької та Луганської областей.

«І. Інформація щодо населених пунктів, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному 
обсязі свої повноваження.

Відповідно до:
- Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 875/2014 “Про 

рішення ради національної безпеки і оборони України від 04 листопада 2014 
року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної 
ситуації в Донецькій та Луганській областях»;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року 
№ 1085-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ № 128-р 
від 18.02.2015 р.) «Про затвердження переліку населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження», УДППЗ «Укрпошта» не 
здійсняється пересилання пошти:

1.1. У Донецькій області до/з міст обласного значення:
- м. Горлівка;
- м. Докучаєвськ;
- м. Донецьк;
- м. Єнакієве;
- м. Жданівка;
- м. Кіровське;
- м. Макіївка;
- м. Сніжне;
- м. Торез;
- м. Харцизьк (у т.ч. Зугрес);
- м. Шахтаськ;
- м. Ясинувата;
- та населених пунктів, підпорядкованих цим міським радам.



до/з населених пунктів у районах:
-  Амвросіївський.
-  Артемівський1: 
с. Веселе;
смт Прибережне; 
с. Миронівка.
-  Волноваський2: 
с. Бердянське;
с. Водяне; 
с. Доля; 
с. Заїченко; 
с-ще Малинове; 
с-ще Молодіжне; 
с-ще Новомиколаївка; 
с. Піонерське; 
с. Пищевик; 
с. Старомар’ївка; 
с. Червоне; 
с. Черненко;
-  Мар’їиський: 
с. Кремінець;
-  Новоазовський2: 
с. Красноармійське;
м. Новоазовськ; 
с. Приморське.
-  Старобешівський.
-  Тельманівський2: 
с. Богданівка;
с. Вершинівка; 
с. Воля;
с. Греково-Олександрівка; 
с. Григорівна; 
с. Дерсове; 
с. Запорожець; 
с. Зелений Гай; 
с. Зернове; 
с. Зорі; 
с. Іванівка; 
с. Калініне; 
с. Каплани; 
с. Конькове; 
с. Котляревське; 
с. Красний Октябр; 
с. Кузнецово-Михайлівка; 
с. Лукове; 
с. Миколаївка; 
с. Михайлівка;



с. Мічуріне;
с. Нова Мар’ївка;
с. Новоолександрівка;
с. Октябрське (Коньковська сільська рада);
с. Первомайське (Первомайська сільська рада);
с. Петрівське;
с. Радянське;
с. Розівка;
с. Садки;
с. Самсонове;
с. Свободне;
с. Тавричеське;
смт Тельманове;
с. Тернівка;
с. Черевківське;
с. Чумак;
с. Шевченко.
-  Шахтарський.
-  Ясинуватський: 
с. Водяне; 'V
смт Верхньоторецьке;
с. Веселе (Спартаківська сільська'рада);
с-ще Красний Партизан;
с-ще Мінеральне;
с-ще Опитне;
с. Орлівка;
с-ще Піски;
с. Спартак;
с. Тоненьке;
с. Яковлівка.

1.2 У Луганській області до/з міст обласного значення:
-  м. Луганськ;
-  м. Алчевськ;
-  м. Антрацит;
-  м. Брянка;
-  м. Кіровськ;
-  м. Красний Луч;
-  м. Краснодон;

8 - м .  Первомайськ;
-  м. Ровеньки;
-  м. Свердловськ;

м. Стаханів;
-  та населених пунктів, підпорядкованих цим міським радам, 
до/з населених пунктів у районах:
-  Антрацитівський;
-  ¥фаснодотьіш&',



-  Лутугинський;
-  Перевальськии ;
-  Свердловський;
-  Слов’яносербський4.

1.3 П ерелік населених пунктів Донецької області, що частково 
контролюються українською владою, на території яких надаються 
послуги поштового зв’язку:
У місті обласного значення:

- м. Дзержинськ;
У населених пунктах:

- м.Світлодарськ, (Дебальцеве)
- смт Миронівський (Дебальцеве)

У населених пунктах:
- смт Сартана (м. Маріуполь);
- смт Талаківка (м. Маріуполь);
- смт Ломакине (м. Маріуполь);

У населених пунктах Волноваського району2:
- смт Андріївка;
- с-ще Б^хновик;
- с. Виноградне;
- с-ще Дружне;
- с. Запорізьке;
- с. Кам’янка;
- с-ще Калинівка;
- с-ще Маловодне; *
- смт Мирне;
- с. Новогригорівка;
- с. Новоселівка;
- с. Новоселівка Друга;
- с-ще Обільне;
- с. Орлівське;
- с. Приморське;
- с. Старогнатівка;
- с. Степанівка;
- с. Федорівка;
- с. Чермалик;

У населених пунктах М арийського району:
- с. Березове;
- м.Красногорівка;
- м. Мар’їнка;
- с. Сигнальне;
- с. Славне;
- с. Степне;
- с. Тарамчук;


