
 

Інформація  
щодо адреси місцезнаходження виборчих дільниць, до яких належить 

виборча адреса виборця 

№ 

дільниці 
Приміщення для голосування Опис меж виборчої дільниці 

Місцезнаходження  Адреса 

1 2 3 4 

141098 професійно-технічне 
училище, спортивна 
зала 

вул.Студентська, 4А, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84404 

м.Лиман – вул.Гасієва К.: 29, 31–35, 37–

44; вул.Деповська, вул.Нова, вул.Правди, 

вул.Привокзальна: 31–33, 35–38; 

вул.Студентська, пров.Желанний, 

пров.Робочий 
 

141099 будинок науки і техніки 

"Локомотив", лекційна 
зала 

вул.Привокзальна, 27А, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84404 

м.Лиман – вул.Гасієва К.: 17–25, 27–28, 

30; вул.Лейко Івана: 10–17, 20–25; 

вул.Привокзальна: 29; пров.Бригадний 

141100 футбольно-спортнивний 

клуб "Локомотив", 

ігрова зала 

вул.Гасієва К., 23А, м.Лиман, 

Донецька обл., 84404 
м.Лиман – вул.Гасієва К.: 6, 8–16, 26, 

36А; вул.Лейко Івана: 1А–8, 18; 

вул.Привокзальна: 21–24; 

вул.Слов’янська 
 

141101 школа №4, фойє пров.Привокзальний, 7А, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84404 

м.Лиман – вул.Гасієва К.: 2Б, 5–5А, 7; 

вул.Матросова, вул.Привокзальна: 1–20, 

34; пров.Гасієва К., пров.Матросова: 4, 

6–14; пров.Привокзальний, 

пров.Телеграфний, просп.Гагаріна, 
просп.Щасливий 
 

141102 ліцей, фойє вул.Гасієва К., 4А, м.Лиман, 

Донецька обл., 84404 
м.Лиман – вул.Абрикосова, 
вул.Виноградна, вул.Гасієва К.: 1–2А, 3–

4; вул.Казарма 3 км, вул.Казарма 427 км, 

вул.Краснолиманське лісництво, 

вул.Лиманська, вул.Лісна, вул.Лісників, 
вул.Локомотивна, вул.Переїздна, 
пров.Лісний, пров.Матросова: 1–3, 5; 

141103 будинок культури, фойє вул.Вишнева, будинок 

культури, м.Лиман, Донецька 
обл., 84401 

м.Лиман – вул.Вишнева, 
вул.Партизанська, пров.Весняний, 

пров.Вишневий, пров.Медовий, 

пров.Польовий 
 

141104 школа №2, їдальня вул.Пушкіна, 13А, м.Лиман, 

Донецька обл., 84401 
м.Лиман – вул.Бикова Леоніда, 
вул.Восточна, вул.Гвардійська, 
вул.Горького, вул.Донецька, вул.Казарма 
424 км, вул.Комунальна, вул.Красна 
Зоря, вул.Мічуріна, вул.Новий Бит, 
вул.Покальчука, вул.Соснова, 
вул.Харківська, вул.Хвойна, 
вул.Ціолковського, пров.Грушевського, 

пров.Рокочого Олексія 

141105 школа №2, фойє вул.Пушкіна, 13А, м.Лиман, 

Донецька обл., 84401 
м.Лиман – вул.Грушевського, 

вул.Гутченка, вул.Лесі Українки, 

вул.Пушкіна, вул.Тиха, вул.Чайковського, 

вул.Шкільна, пров.Восточний, 

пров.Гутченка, пров.Лесі Українки, 

пров.Шевченка 

141106 гімназія, спортивна зала вул.Незалежності, 44, м.Лиман – вул.Бахмутська, 



м.Лиман, Донецька обл., 

84406 
вул.Желєзнодорожна, вул.Комарова, 
вул.Незалежності, вул.Остапа Вишні, 
вул.Підлісна, вул.Потьомкіна, 
вул.Поштова, вул.Свободи, вул.Сердюка, 
вул.Слави, вул.Шевченка, вул.8-го 

Березня, пров.Базарний, 

пров.Бахмутський, пров.Поштовий, 

пров.Тихого Олекси, пров.Юності 

141107 центр культури і 
дозвілля ім.Горького, 

танцювальна зала 

вул.Незалежності, 17, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84406 

м.Лиман – вул.Ватутіна, 
вул.Леваневського, вул.Некрасова, 
вул.Перемоги, вул.Симеренка Л., 

вул.Слобожанська: 86, 87А–180; 

вул.Українська, вул.Франка Івана, 
вул.Хмельницького Б., пров.Садовий, 

пров.Слобожанський: 60–125; 

141108 притулок, спортивна 
зала 

вул.Свободи, 104, м.Лиман, 

Донецька обл., 84406 
м.Лиман – вул.Бєлгородська, 
вул.Волгодонська: 43, 45, 47, 49, 51, 53–

118; вул.Дубоноса, вул.Паркова, 
вул.Пасічна, вул.Ринкова: 3–70, 72–72А, 

74; вул.Сумська, вул.Тертичного, 

вул.Челюскіна: 1–47, 49, 51–51А, 53; 

вул.1-го Травня, пров.Зелений, 

пров.Короткий, пров.Пасічний, 

пров.Промисловий, пров.Ринковий, 

пров.Сумський 

141109 школа №3, фойє вул.Петропавлівська, 72, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84403 

м.Лиман – вул. Дружби, вул.Кар’єрна, 
вул.Лугова, вул.Молодіжна, вул.Озерна, 
вул.Торгова, вул.Челюскіна: 48–48А, 50, 

52, 54–139; вул.Шмідта, пров.Дружби, 

пров.Луговий, пров.Пісчаний, 

пров.Торговий, пров.Шмідта 
 

141110 школа №3, фойє вул.Петропавлівська, 72, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84403 

м.Лиман – вул.Героїв десантників: 1–91, 

93, 95; вул.Запорізька, вул.Козацька: 1–

120; вул.Кринична, вул.Левадна, 
вул.Мірошниченка, вул.Петропавлівська: 
1–144, 146, 148; вул.Підстепна: 1–25, 27–

133; вул.Севастопільська, 
вул.Слобожанська: 1–85А, 87; 

вул.Софіївська, пров.Героїв десантників, 
пров.Запорізький, пров.Козацький, 

пров.Підстепний, пров.Софіївський 
 

141111 дитячий садок №6, 

музична зала 
вул.Слобожанська, 85, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84403 

м.Лиман – вул.будинок 

Звірогосподарства, вул.Будівельна, 
вул.Волгодонська: 1–42, 44, 46, 48, 50, 

52–52А; вул.Героїв десантників: 92, 94, 

96–221; вул.Козацька: 121–212; 

вул.Лермонтова, вул.Одеська, 
вул.Островського, вул.Підстепна: 26, 

135–175; вул.Ринкова: 71, 73, 75–146; 

вул.Солов’яненка Анатолія, 
вул.Суворова, вул.Цимлянська, 
вул.Широка, вул.Ювілейна, 
пров.Островського, 

пров.Слобожанський: 1–59; 

пров.Цимлянський 
 

141112 Краснолиманський пров.Петропавлівський, 30, м.Лиман – вул.Гоголя, вул.Зелений Гай, 



автодор, актова зала м.Лиман, Донецька обл., 

84403 
вул.Кизима, вул.Корольова, 
вул.Краматорська, вул.Курортна: 1–36, 

38; вул.Ломоносова, вул.Миру, 
вул.Оборони: 1, 2, 3, 5(приватний)–6, 

6А(приватний), 7(приватний), 9, 10–121, 

123, 125, 127, 129, 131, 133–133А, 135, 

137, 139, 141, 143, 145, 147; 

вул.Петропавлівська: 145, 147, 149–200; 

вул.Північна, вул.Покровська: 79, 81, 83, 

85, 87, 89–175А; вул.Різдвяна, 
вул.Сонячна, вул.Трудова, 
вул.Чернишевського, вул.60 років 
України, пров.Гоголя, пров.Оборони, 

пров.Петропавлівський 
 

141113 будинок культури, диско 

зал 
вул.Театральна, 3А, м.Лиман, 

Донецька обл., 84402 
м.Лиман – вул.Головна, вул.Енергетиків, 
вул.Заводська, вул.Зоряна, вул.Казкова, 
вул.Київська, вул.Космодем’янської З., 

вул.Курортна: 37–37А, 39–94; 

вул.Оборони: 1А, 2А, 3А–5А, 6А, 7–7А, 

8–8А, 9А, 122, 124, 126, 128–128А, 130, 

132–132А, 134, 136, 138, 140, 142, 144–

144А, 146, 148–227; вул.Покровська: 1–

78, 80, 82, 84, 86, 88; вул.Полтавська, 
вул.Садова, вул.Театральна, вул.Чкалова, 
пров.Курортний, пров.Полтавський, 

Садівницьке товариство "Стрункий 

кипарис", Садове товариство Васильок, 

Садове товариство "Зелений сад", 

Садове товариство Ромашка 
 

141114 санаторій 

"Щуровський", клуб 
вул.Соборна, 1, с.Щурове, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84453 
 

 

с.Щурове 

141115 Дитяча установа 
оздоровлення та 
відпочінку "Ласточка", 

піонерська кімната 

вул.Нахімова, 7Л, с.Старий 

Караван, м.Лиман, Донецька 
обл., 84122 

с.Брусівка, с.Старий Караван 

141116 школа № 1, фойє вул.Шевченка, 12А, с-ще 
Ставки, м.Лиман, Донецька 
обл., 84452 
 

с-ще Ставки 

141117 будинок культури, фойє вул.Центральна, 33А, с.Крива 
Лука, м.Лиман, Донецька 
обл., 84464 
 

с.Крива Лука, с.Каленики 

141118 бібліотека, читацька 
зала 

вул.Лугова, 18А, с.Озерне, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84464 
 

с.Озерне 

141119 будинок культури, 

глядацька зала 
вул.Головна, 1Д, с.Діброва, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84122 
 

 

с.Діброва 

141120 школа, фойє вул.Миру, 10, смт Ямпіль, 
м.Лиман, Донецька обл., 

смт Ямпіль – вул.Виноградна, 
вул.Вишнева, вул.Вокзальна, 



84461 вул.Залізнична, вул.Зелена, вул.Казарма 
434км, вул.Казарма 436 км, вул.Казарма 
441 км, вул.Леваневського, вул.Лугова, 
вул.Миру, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, 
вул.Партизанська, вул.Підлісна, 
вул.Піщана, вул.Урожайна: 1–18, 20–20А, 

22, 24, 26; вул.Хвойна, вул.Ямпільське 
лісництво, вул.1-гоТравня, 
пров.Короткий, пров.Леваневського, 

пров.Миру, пров.Мічуріна, 
пров.Молодіжний, пров.Підлісний, 

пров.Садовий, пров.Урожайний, пров.1-

го Травня 

141121 амбулаторія, фойє вул.Донецька, 14, смт Ямпіль, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84461 

смт Ямпіль – вул.Вагіна, вул.Гагаріна, 
вул.Грушева, вул.Донецька, вул.Зарічна, 
вул.Калинова, вул.Лісна, вул.Площа 
Слави, вул.Полунична, вул.Приозерна, 
вул.Пушкіна, вул.Свободи, вул.Тиха, 
вул.Урожайна: 19, 21, 23, 25, 27–90; 

вул.Чкалова, вул.Шевченко, вул.Щастя, 
пров.Донецький, пров.Тихий, 

пров.Чкалова, пров.Шевченко 

141122 школа, фойє вул.Набережна, 7, с.Закітне, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84463 

с.Закітне 

141123 школа, фойє майдан Гагаріна Ю., 3, смт 
Зарічне, м.Лиман, Донецька 
обл., 84442 

смт Зарічне – вул.Бульварна, 
вул.Виноградна, вул.Клеверна, 
вул.Красна, вул.Лісна, вул.Лугова, 
вул.Новосадова, вул.Партизанська, 
вул.Підлісна, вул.Підлужна, вул.Піщана, 
вул.Побєди, вул.Поштова, вул.Спартака, 
вул.Центральна: 1–46; вул.Челюскінців, 
пров.Клеверний, майдан Гагаріна Ю. 

141124 адміністративна будівля, 
зал засідань 

майдан Гагаріна Ю., 1А, смт 
Зарічне, м.Лиман, Донецька 
обл., 84442 

смт Зарічне – вул.Василькова, 
вул.Весняна, вул.Вишнева, вул.Гоголя, 
вул.Горького, вул.Довга, вул.Дружби, 

вул.Залевадна, вул.Калинова, 
вул.Квіткова, вул.Матросова, 
вул.Маяковського, вул.Миру, 
вул.Молодіжна, вул.Озерна, 
вул.Первомайська, вул.Підстепна, 
вул.Пушкіна, вул.Слов’янська, 
вул.Степна, вул.Українська, 
вул.Центральна: 59–111; вул.Чехова, 
вул.Шаблін Яр, вул.Шевченка, 
вул.Широка, вул.Ярівська, вул.8 Марта, 
пров.Довгий, пров.Озерний, пров.Чехова 

141125 школа, фойє вул.Роднікова, 17А, с.Торське, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84444 
 

с.Торське 

141126 школа, фойє вул.Землянського, 2, с.Терни, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84440 
 

с.Терни, с-ще Мирне, с.Новосадове, 
с.Ямполівка 
 

 

 

141127 будинок культури, фойє вул.Шевченко, 58А, 

с.Колодязі, м.Лиман, 

Донецька обл., 84122 

с.Іванівка, с.Колодязі 



141128 будинок культури, фойє вул.Театральна, 1А, смт 
Дробишеве, м.Лиман, 

Донецька обл., 84450 

смт Дробишеве – вул.Вишнева, 
вул.Гусака, вул.Державна: 1–29; 

вул.Казарма 412 км, вул.Квіткова, 
вул.Лісна, вул.Магістральна, 
вул.Матросова, вул.Миру, вул.Морозова, 
вул.Олімпійська, вул.Перемоги, 

вул.Полухіна, вул.Пушкіна: 88, 90, 92, 

94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110–

193; вул.Садова, вул.Сомова, вул.Східна, 
вул.Театральна, вул.Українська: 54, 56, 

58, 60–165; вул.Університетська, 
вул.Форпостна, вул.Центральна, 
вул.Шевченко, вул.Ювілейна 

141129 будинок культури, фойє вул.Слобожанська, 44А, смт 
Дробишеве, м.Лиман, 

Донецька обл., 84450 

смт Дробишеве – вул.будинок РРПС, 

вул.Гагаріна, вул.Горького, 

вул.Державна: 30–189; вул.Зарічна, 
вул.ім.М.П.Бастицького, вул.Калініна, 
вул.Кооперативна, вул.Молодіжна, 
вул.Озерна, вул.Підлісна, вул.Пушкіна: 
1–87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 

107–107А, 109–109А; вул.Сибірська, 
вул.Слобожанська, вул.Соборна, 
вул.Сонячна, вул.Степова, 
вул.Українська: 1–53, 55, 57–57А, 59–

59А; вул.Чкалова, вул.1-го Травня, вул.8-

го Березня, пров.Горького, 

пров.Державний №1, пров.Державний 

№2, пров.Кооперативний, 

пров.Молодіжний, пров.Пушкіна, 
пров.Слобожанський, пров.Степовий, 

с.Дерилове 

141130 станція Святогірськ, 

червоний куток 
вул.Привокзальна, 1, 

ст.Святогірськ, с-ще Соснове, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84432 

с-ще Соснове 

141131 будинок культури, фойє вул.Кооперативна, 7А, смт 
Ярова, м.Лиман, Донецька 
обл., 84432 

смт Ярова – вул.Гутянська, 
вул.Донецька: 1–91; вул.Івана Труша, 
вул.Йолочна, вул.Казарма 404 км, 

вул.Лісна, вул.Підлісна, вул.Садова, 
пров.Калиновий, пров.Святогірський 

141132 школа, актова зала вул.Кооперативна, 2А, смт 
Ярова, м.Лиман, Донецька 
обл., 84432 

смт Ярова – вул.Донецька: 92–200; 

вул.Зелена, вул.Кооперативна, 
вул.Кузнечна, вул.Мира, 
вул.Незалежності, вул.Партизанська, 
вул.Підлужна, вул.Слобідська, 
вул.Соснова, вул.1-го Мая, пров.Зелений, 

пров.Мира, пров.Петра Дячкіна 
 

141133 школа, фойє вул.Шевченко, 10Д, 

с.Олександрівка, м.Лиман, 

Донецька обл., 84433 

с.Олександрівка 

141134 школа, фойє вул.Школьна, школа, смт 
Новоселівка, м.Лиман, 

Донецька обл., 84431 
 

смт Новоселівка 

141135 адміністративна будівля, 
актова зала 

вул.Гутченка, 161, 

с.Шандриголове, м.Лиман, 

Донецька обл., 84430 

с.Шандриголове, с.Зелена Долина, 
с.Середнє 

141136 фельдшерський пункт, вул.Восточна, 17, с.Карпівка, с.Карпівка 



каб. здорової дитини м.Лиман, Донецька обл., 

84122 

141137 школа, актова зала вул.Центральна, 77, 

с.Рідкодуб, м.Лиман, 

Донецька обл., 84422 

с.Рідкодуб, с.Новомихайлівка 

141138 школа в с-щі Нове, фойє вул.Молодіжна, 2, с-ще Нове, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84422 

с.Катеринівка, с.Липове, с-ще Нове 

141139 адміністративна будівля, 
зал засідань 

вул.Центральна, 18, с.Рубці, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84411 

с.Рубці 

141140 Лозівська школа, 
спортивна зала 

вул.Шкільна, 1, с.Лозове, 
м.Лиман, Донецька обл., 

84412 

с.Вовчий Яр, с.Лозове 

141141 школа, фойє вул.Спортивна, 22, с.Коровій 

Яр, м.Лиман, Донецька обл., 

84413 

с.Коровій Яр 

141142 адміністративна будівля, 
актова зала 

адміністративна будівля, 
с.Яцьківка, м.Лиман, 

Донецька обл., 84410 

с.Яцьківка, с.Кримки 

141143 Лиманська центральна 
районна лікарня, фойє 

вул.Незалежності, 64, 

м.Лиман, Донецька обл., 

84406 

Лиманська центральна районна лікарня 

141144 Південне відділення 
КЛПЗ "Лиманська 
центральна районна 
лікарня", актова зала 

вул.Гасієва К., 36, м.Лиман, 

Донецька обл., 84404 
Південне відділення КЛП закладу 

"Лиманська центральна районна 
лікарня" 

 

 


