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У статті наведено результати економічного дослідження окремих районів Донецької та Луганської

областей України, які були утворені в результаті укладення Мінських угод і участі міжнародних посе


редників у врегулюванні громадянського конфлікту. Досліджено особливості розселення жителів окре


мих регіонів Донбасу. Визначено ключові інфраструктурні особливості водного, транспортного та енер


гетичного забезпечення автономної життєздатності досліджуваних територій в умовах економічної ізо


ляції. Обгрунтовано перспективи соціально
економічного розвитку окремих районів Донецької та Лу


ганської областей України в умовах замороженого військового конфлікту та економічної ізоляції.

The results of economic studies of separate regions of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, which were

formed as the result of the Minsk Agreement and participation of international mediators in the settlement of the

civil conflict. The features of the resettlement of residents of separate regions of Donbass are certain. Determined

the key features of water, transport and energy infrastructure to ensure the viability of the autonomous territories

studied in conditions of economic blockade. Reasonable prospects of socio
economic development of separate

districts of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine in conditions of frozen conflict, and economic isolation are

grounded.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальна стабільність населення є індикатором, що

означає стійкість країни до зовнішніх кризових явищ та
спроможність забезпечувати довгостроковий економі+
чний розвиток. Соціальна деградація у свою чергу є де+
структивним чинником, що підсилює негативні явища в
економіці та державних фінансах, спричиняє міграцій+
ний відтік населення, руйнує існуючі соціальні інститу+
ти та у підсумку призводить до матеріалізації політич+
них ризиків. Підсумком означених процесів є погіршен+
ня демографічних індикаторів та посилення тенденцій
в галузі міграції економічно активного населення.

Національна економіка є передусім соціальною си+
стемою, в якій людський фактор відіграє велике зна+
чення, не нижче ніж на рівні підприємства чи навіть ок+
ремого домогосподарства. Економічна наука ще не в
змозі відповісти на питання відносно критичного рівня
соціальної деградації країни, після якого запускають+
ся процеси та спостерігаються явища, які, маючи об'єк+
тивний характер, вже не піддаються управлінському
впливу навіть за умови застосування жорсткого адмі+
ністративного впливу. В кожній країні, в кожній
спільноті, на різних історичних етапах, суспільство
демонструвало різні можливості як для економічної
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мобілізації (з метою підтримки державного курсу), так
і для соціального спротиву (з метою захистити свої
інтереси та права). Однак соціально+економічні дисп+
ропорції та екстерналії так чи інакше призводили до
трансформації економічного та/або політичного ста+
тус+кво в країні.

Можливо перелічити безліч чинників, що спричини+
ли політико+військову кризу на сході країни, однак єди+
ним об'єктивним чинником є соціальна деградація озна+
чених територій, головним індикатором рівня якої є де+
мографічні показники. На рисунку 1 наведено динамку
зниження чисельності населення Луганської та Донець+
кої областей, а також України в цілому.

Виходячи з даних рисунка 1, населення Луганської
та Донецької областей скорочувалося досить швидки+
ми темпами, швидше ніж населення усіх інших областей
та України в цілому. Можливо підходити до оцінки ос+
танніх подій з різних боків, однак найбільш об'єктив+
ним та справедливим буде визначення того, що ми сьо+
годні спостерігаємо результати багаторічної недбалості
держави, яка нічого не робила та спокійно спостерігала
за тим, як проходить фактичне вимирання найбільш про+
мислово+розвиненого регіону.

У цих умовах слід замислитися та здійснити пошук
шляхів підвищення рівня соціального розвитку країни
та її регіонів, а також встановити поточний стан та пер+
спективи.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі серед питань, що слід віднес+
ти до таких, які потребують подальшого розвитку,
слід відзначити, що економічні дослідження окремих
районів Донецької та Луганської областей України,
які були утворені в результаті укладення Мінських
угод і участі міжнародних посередників у врегулю+
ванні громадянського конфлікту, практично не про+
водяться.

 МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз результатів економічного до+

слідження окремих районів Донецької та Луганської об+
ластей України, які були утворені в результаті укладен+
ня Мінських угод і участі міжнародних посередників у
врегулюванні громадянського конфлікту; дослідження
особливостей розселення жителів окремих регіонів
Донбасу; визначення ключових інфраструктурних особ+
ливостей водного, транспортного та енергетичного
забезпечення автономної життєздатності досліджува+
них територій в умовах економічної ізоляції; обгрунтован+

ня перспектив соціально+економічного розвитку окре+
мих районів Донецької та Луганської областей України
в умовах замороженого військового конфлікту і еконо+
мічної ізоляції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Глибока політична і пов'язана з ним економічна кри+
за осені 2013 року — зими 2014 року призвели до по+
гіршення соціально+економічного становища в Україні.
Громадянське протистояння і масштабний політичний
протест призвели до розвитку відцентрових процесів у
країні. Навесні 2014 р. Автономна республіка Крим та
м. Севастополь у результаті псевдореферендуму, неви+
знаного у світі, були анексовані Російською Федерацією.
У південно+східних областях України політичний про+
тест перейшов у фазу громадянського протистояння, а
в подальшому, при активній військовій підтримці сепа+
ратистів регулярними військами Росії, в стан війни на
території Луганської та Донецької областей, де в ре+
зультаті псевдореферендумов 11.05.2014 р. були прого+
лошені Луганська і Донецька народні республіки (ЛНР
і ДНР). Втручання міжнародних посередників (Органі+
зація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ),
Російська Федерація, Федеративна республіка Німеччи+
на і Франція) дозволило призупинити кровопролиття,
ввести режим припинення вогню і почати процес мир+
ного врегулювання на основі міжнародних угод, укла+
дених у м. Мінськ в 2014 р . і 2015 р. [1; 2; 3].

Таким чином, на південному сході України і на
південно+західних кордонах Російської Федерації ви+
никли території, які характеризуються високим рівнем
військової, політичної, соціальної та економічної неста+
більності. Гуманітарна обстановка в даних регіонах
стрімко деградувала протягом 2014—2015 рр., що ви+
значило масові потоки біженців на територію України
(понад 1,7 млн чол.), на територію Росії та Білорусі
(близько 0,9 млн чол.), інші країни (в основному ЄС,
близько 150 тис. чол.).

Актуальність економічного дослідження ситуації
в окремих районах Донецької та Луганської областей
України обумовлюється необхідністю отримання інфор+
маційної основи для оцінки подальших перспектив роз+
витку ситуації в суміжних з Російською Федерацією те+
риторіях.

Поточна лінія розмежування протиборчих сторін
склалася в результаті укладення перемир'я і встановлен+
ня режиму припинення вогню на підставі Мінських угод
від 12.02.2015 р. Лінія розмежування пролягає за течією

Рис. 1. Динаміка кількості населення України, Луганської та Донецької областей у 1996—2014 рр. (% до 1996 р.)
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річки Сіверський Донець на півночі окремих районів
Луганської області, в подальшому огинаючи Пере+
вальський район з агломерацією міст Перевальськ, Ал+
чевськ, Стаханов, Брянка, Первомайськ, переходить на
територію окремих районів Донецької області на північ
від міст Дебальцеве, Горлівка і Донецьк. Відзначимо, що
лінія розмежування в Донецькій області проходить без+
посередньо по північних околиць міст Донецьк і Горлі+
вка. На південь від м. Донецьк території розділені по
лінії н. п. Докучаєвськ, Гранітне, Широкино.

Населення. Території окремих районів Донбасу,
непідконтрольних Україні, характеризуються високим
рівнем урбанізації. Центральними містами є обласні цен+
три Луганської та Донецької областей. На території
окремих районів знаходяться великі агломерації такі,
як Донецьк — Ясинувата — Макіївка — Харцизьк, Шах+
тарськ — Торез — Сніжне — Зугрес, Горлівка — Єна+
кієве (Донецька область), Перевальськ — Алчевськ —
Стаханов — Брянка — Первомайськ (Луганська об+
ласть).

Південна частина окремих районів Луганської об+
ласті також високоурбанізовані. Там розташований ряд
великих міст з населенням 50 — 120 тис. чол. (Красно+
дон, Красний Луч, Антрацит, Ровеньки, Свердловськ —
з урахуванням селищ, що входять до складу міських рад)
[4].

До числа сільських районів можна віднести тільки
території Новоазовського і Тельманівського районів
Донецької області. Більшість інших територій переваж+
но представлена міським населенням. У таблиці 1 наве+
дено дані про чисельність жителів населених пунктів ок+
ремих районів Донбасу.

 З огляду на те, що більшість населення досліджу+
ваних районів проживає в містах і селищах міського
типу, на основі представлених даних можна буде орієн+
товно судити про чисельність населення окремих рай+
онів Донецької та Луганської областей. Відзначимо, що
в цей момент досить складно точно визначити чи+
сельність населення окремих районів Донбасу через те,
що значна частина їх населення залишила свої будин+
ки, переїхавши на територію України [5] і Російської Фе+
дерації [6]. При цьому багато осіб не оформляли право+
вий статус тимчасового переселенця (в Україні) і не про+
сила притулку в Російській Федерації. Відзначимо, що
станом на листопад 2015 року міграційне законодавство
Російської Федерації дозволяло перебувати на території

країни громадянам України з окремих районів Донець+
кої та Луганської областей без визначення свого пра+
вового статусу і без обмежень у термінах (можливість
перебувати на території Російської Федерації протягом
року з обов'язковим виїздом кожні 90 днів). Однак най+
ближчим часом ситуація буде змінюватися не на користь
вимушених переселенців.

У той же час, значне число громадян окремих рай+
онів Донецької та Луганської областей, оформивши ста+
тус тимчасових переселенців на території України з ме+
тою одержання соціальних виплат і допомог, продов+
жують фактично знаходитися за місцем свого постійно+
го проживання [7]. Відзначимо також, що деяка части+
на жителів населених пунктів, що знаходяться в райо+
нах близьких до лінії розмежування і перебувають під
контролем України, фактично проживають на території
окремих районів Донецької та Луганської областей. Це
пояснюється їх боязню політичних переслідувань, руй+
нуванням житла в результаті військових дій і іншими
причинами. Таким чином, здійснити підрахунок чисель+
ності населення окремих районів Донецької та Лугансь+
кої областей з достатньою точністю можливо на основі
підсумовування чисельності жителів великих населених
пунктів (понад 10000 чол.). Виходячи з даних таблиці 1,
на території окремих районів Донецької та Луганської
областей України на цей час проживає близько 2,3—2,8
млн чол., що становить близько 5,5—6,8% населення Ук+
раїни [4]. Слід також враховувати, що на частини тери+
торії Луганської та Донецької областей, що залишають+
ся під контролем України та керуються військово+ци+
вільними адміністраціями, розташовуються значні за чи+
сельністю гарнізони збройних сил, що в підсумку змінює
чисельний склад населення.

 Транспорт. З моменту закінчення гострої фази
військового протистояння і укладення мінських угод,
окремі райони Донецької і Луганської областей, не
отримавши особливого статусу на території України
(на що неодноразово і необгрунтовано наполягає Ро+
сійська Федерація), фактично знаходяться в стані еко+
номічної ізоляції, яка супроводжується відключенням
банківської системи, блокуванням можливостей
здійснення зовнішньоекономічної діяльності та при+
пиненням (за винятком поставок вугілля і частини
продукції металургійного комплексу) вантажних по+
ставок з території України. Пасажирське залізничне
сполучення з окремими районами Донецької і Лу+

Джерело: [4].

Таблиця 1. Населення міст і смт окремих районів Донецької
та Луганської області (2013 р.)
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. 
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 417 990 941 160
 109 772 252 228

  81 685 350 129
 76 492 57 998

 64 503 49 564
 53 887  11 760 
 46 976 4 577

46 352 24 211
 43 759 19 021

 37 902 53 412
 28 014 82 941

 25 585 58 040
 22 996 51 007

 20 833 37 600
 17 822 15 949
 16 722 10 635

 15 513  18 200 
 12 997 18 100
 11 625 14 100

1 151 425  13 900
 12 500
   1823840 
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ганської областей також припинено. Відносна еконо+
мічна життєздатність досліджуваних територій ви+
значається наявністю протяжної лінії кордону з Росій+
ською Федерацією, а також розвиненою інфраструк+
турою, що зв'язувала населені пункти і промислові
центри Луганській (Ворошиловградської), Донецької
та Ростовської областей СРСР. На території окремих
районів Донецької та Луганської областей знаходять+
ся 6 міжнародних автомобільних пропускних пунктів
(МАПП). В окремих районах Луганської області зна+
ходяться МАПП Ізварине — Донецьк, Червонопар+
тизанськ — Гуково, Должанський — Новошахтинськ.
В окремих районах Донецької області знаходяться
МАПП Весело+Вознесенка — Новоазовськ, Куйбише+
ве+Маринівка, Матвєєв Курган — Успенка. Через за+
значені МАПП здійснюється пасажирське легкове і ав+

тобусне сполучення з Ростовською областю і тери+
торією України (транзитом через територію Російсь+
кої Федерації). Територія окремих районів Донець+
кої та Луганської областей покрита широкою мере+
жею автомобільних доріг, що зв'язують численні на+
селені пункти. Через територію окремих районів про+
ходять ділянки міжнародних автомобільних трас Київ
— Харків — Довжанський, Знам'янка — Луганськ —
Ізварине, а також автодорога державного значення
Луганськ — Красний Луч — Макіївка — Донецьк. Те+
риторія окремих районів Донецької та Луганської об+
ластей також з'єднана з Російською Федерацією дво+
ма гілками залізниць, які проходять через населені
пункти Амвросіївка — Матвєєв Курган і Червонопар+
тизанськ — Гуково. На території окремих районів
існує і функціонує широка мережа залізниць. Функ+

Рис. 2. Газотранспортна система східної України
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ціонують вузлові станції Дебальцеве і Ясинувата, а та+
кож станції Дебальцевського, Ясинуватського і Лу+
ганського відділень Донецької залізниці.

Трубопровідна інфраструктура. Через територію
окремих районів Луганської та Донецької областей
України проходять магістральні газопроводи з Ро+
сійської Федерації. Території окремих районів Дон+
басу можуть отримувати газ з Ростовської області че+
рез газовимірювальні станції (ГВС) Платово і Прохо+
рівка (рис. 2).

Крім магістральних газопроводів, обладнаних ГІС,
існує також ряд газопроводів меншої потужності в
Краснодонському районі Луганської області та Амвро+
сіївському районі Донецької області, які функціонува+

ли до розпаду СРСР. З 19.02.2015 р. постачання окре+
мих районів Донецької та Луганської областей газом
здійснюється з території Російської Федерації через
ГВС Платово і Прохорівка [8].

Слід також зазначити, що територію окремих райо+
нів огинають мережі стратегічних транспортних
об'єктів. Зокрема, аміакопроводу (Тольятті — Одеса)
і нафтопроводу на ділянці Великоцьк — Новоайдар —
Лисичанськ — Кременчук. Втрата контролю адмініст+
раціями окремих районів над територіями агломерацій
Лисичанськ — Рубіжне — Сєвєродонецьк, а також
Слов'янськ — Краматорська — Костянтинівка значно
послабила транзитний потенціал решти територій і
привела до втрати ряду стратегічних переваг. Слід та+

Таблиця 2. ТЕС Донецької та Луганської областей України
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кож відзначити близькість лінії зіткнення сторін з ве+
ликими хімічними підприємствами Стирол (м. Горлів+
ка) і Сєвєродонецький АЗОТ (м. Сєвєродонецьк). В
умовах високого ризику техногенної катастрофи, ці
підприємства були зупинені [9; 10], що ще більше по+
гіршує соціальну обстановку по обидва боки лінії
зіткнення.

Енергетика. На території Луганської та Донецької
областей знаходиться 7 теплоелектростанцій (ТЕС). Дві
з них знаходяться на території окремих районів Донець+
кої області: Старобешівська та Зуївська (табл. 2) [11].
На території України в безпосередній близькості до лінії
розмежування знаходяться 4 ТЕС: Луганська (м. Щас+
тя), Курахівська, Миронівська, Слов'янська та Вугле+
гірська.

 На території окремих районів Луганської та До+
нецької областей зосереджені найбільші об'єднан+
ня з видобутку кам'яного вугілля. У таблиці 3 пред+
ставлено дані про вугільні підприємства, що пере+
бувають на території, що вивчається. Відзначимо,
що за даними за 2009 рік, вугільними об'єднання+
ми, які перебувають на території окремих районів
Донецької та Луганської областей видобувалося
понад 50% вугілля в Україні. При цьому вугілля ан+
трацит, який є основним паливом для 6 з 14 украї+
нських ТЕС, видобувається виключно на шахтах ву+
гільних об'єднань досліджуваних районів, що обу+
мовлює високу залежність енергетики України від
поставок вугілля з шахт, які перебувають в окремих
районах Донбасу.

 Таким чином, склалася ситуація за якої основні
енергогенеруючі потужності знаходяться на тери+
торії, контрольованій військово+цивільними адмініст+
раціями України, а основні запаси вугілля — на тери+
торії окремих районів. При цьому значна частина ге+
неруючих потужностей знаходиться в районі лінії
розмежування протиборчих сторін (4 з 5 ТЕС Лу+
ганської та Донецької областей), що є фактором ри+
зику в разі розморожування конфлікту і його пере+
ходу в гарячу фазу. У той же час необхідно врахову+
вати ті обставини, що у вугільній промисловості ок+
ремих районів до початку конфлікту було працевлаш+
товано понад 150 000 чол.

В умовах економічної ізоляції вугільна промис+
ловість є для ЛНР і ДНР фактором соціального ризику,
що обумовлюється значною соціальним навантаженням
для фінансування вугільних підприємств. Відсутність
можливостей для експорту і відсутність прямих кон+
тактів України з адміністрацією окремих районів Дон+
басу суттєво ускладнює ситуацію в ЛНР і ДНР, призве+
ло до зниження видобутку вугілля і вивільненню пер+
соналу шахт, посиливши навантаження на бюджет, який
більш, ніж на 90% залежить від надходжень з Російсь+
кої Федерації.

 Водні ресурси. Територія окремих районів Донець+
кої та Луганської області має істотний дефіцит водних
ресурсів. Основний водозабір проводиться з басейну р.
Сіверський Донець. Донецька агломерація, а також
міста Горлівка та Єнакієве споживають воду з каналу
Сіверський Донець — Донбас, значна частина якого (в
тому числі і насосні станції) знаходиться за лінією роз+
межування. У той же час водозабір для забезпечення
потреб м. Луганськ і прилеглих населених пунктів
здійснюється з території, що знаходиться на лівому бе+
резі р. Сіверський Донець, що також суттєво ускладнює
можливості поставок води.

Слід також відзначити високий рівень зносу водо+
провідної мережі. На території окремих районів Лу+
ганської області протяжність аварійних водопровідних
мереж становить 5822 км (54% загальної протяжності),
а в окремих районах Донецької області — 6619 км (41%
загальної протяжності) [13].

Наведені вище дані дають можливість сформулюва+
ти такі положення.

 1. Окремі райони Донецької і Луганської областей
є високоурбанізовані регіоном з високою чисельністю і
щільністю населення, на території якого розташований
ряд промислових вузлів. Відносно невелика частина те+
риторії сучасної України є найбільш густонаселеним
регіоном країни, де проживає близько 6,5% населення.

2. Певний рівень автономної життєздатності в умо+
вах економічної ізоляції обумовлюється наявністю ши+
рокої мережі автомобільних доріг і прикордонної
інфраструктури, що з'єднують досліджувану терито+
рію з Російською Федерацією, що дозволяє здійсню+
вати доставку гуманітарних та інших вантажів для за+
безпечення жителів окремих районів, а також мож+
ливість збереження мобільності трудових ресурсів і їх
пересування по території Російської Федерації. До
числа факторів умовно+автономної життєздатності
слід також віднести наявність інфраструктури для
імпортних поставок природного газу з Російської Фе+
дерації, а також стратегічну важливість поставок ву+
гілля з окремих районів на енергогенеруючі підприєм+
ства України. У той же час, окремі райони відчувають
жорсткий дефіцит води, що є сильним стримуючим
фактором в питаннях соціального і промислово+еко+
номічного розвитку.

3. Енергетика окремих районів Донецької та Лу+
ганської областей функціонує завдяки: наявності магі+
стральних газопроводів з Російської Федерації; взаємо+
зв'язку і взаємозалежності енергетичних мереж і енер+
гогенеруючих виробництв на території України, які про+
блематично (практично неможливо в поточній ситуації)
відокремити один від одного без шкоди для енергетики
країни; критичній залежності України від поставок ву+
гілля з території окремих районів Луганської та Донець+
кої областей.

 4. Певний рівень соціальної стабільності досягнуто
за рахунок щомісячних виплат за рахунок Російської
Федерації пенсіонерам і працівникам бюджетної сфери
"зарплат" і "пенсій", а також поставок гуманітарної до+
помоги і наявності можливості для значної частини на+
селення вільно виїжджати і довготривало перебувати на
території Російської Федерації з метою працевлашту+
вання. Слід також враховувати наявність можливостей
здійснення найпростіших грошових переказів фізични+
ми особами через широку мережу міжнародних систем,
що спрощує підтримку домогосподарств з окремих те+
риторій їх родичами, що проживають або виїхали на ро+
боту за межі окремих районів Донбасу. В цьому випад+
ку слід говорити про вже усталену практику масової
трудової міграції з окремих районів Донецької та Лу+
ганської областей.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити на+
ступні висновки. Перспективи подальшого соціально+
економічного розвитку зазначених територій в ситуації
збереження умов економічної ізоляції і заморожуван+
ня поточної лінії розмежування слід оцінити як дуже
низькі.

Втрата можливостей здійснювати експортні по+
ставки, розрив технологічних ланцюжків і розчлену+
вання до недавнього часу єдиних промислових вузлів
неминуче призведе до стрімкої економічної деградації
територій ЛНР і ДНР. Але, в той же час, з огляду на те,
що до війни Донецька і Луганська області генерували
більше 20% експортної виручки і відігравали найваж+
ливішу роль у забезпеченні енергетики всієї України,
разом зі зниженням обсягів виробництва слід очікува+
ти і певну деградацію соціальної обстановки на тери+
торії решти України, в першу чергу підконтрольних те+
риторій Луганської та Донецької областей. Тільки в
2014 р. промисловість Донецької області зменшила
обсяг виробництва на 59%, а половина працездатного
населення втратила роботу.

 Відсутність можливостей для автономного еконо+
мічного розвитку окремих районів Донецької та Лу+
ганської областей слід визначити як фактор можливого
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зближення і повернення непідконтрольних територій
під фактичну юрисдикцію України. У той же час, не ма+
ючи чіткої, послідовної, зрозумілої громадянам Украї+
ни програми відновлення територіальної цілісності, од+
ним з вірогідних сценаріїв розвитку ситуації може ви+
явитися перехід окремих районів Донецької та Лу+
ганської областей до моноекономіки з мінімальним
числом ланок технологічних ланцюжків. Така ситуа+
ція можлива при збереженні відносно простих вироб+
ництв, орієнтованих на місцевого споживача. Соціаль+
на ситуація може мати перспективу для стабілізації в
міру поступового працевлаштування частини працез+
датного населення в прикордонних та інших регіонах
Російської Федерації за умови збереження поставок
гуманітарної продовольчої допомоги, енергоносіїв та
інших товарів. У разі подібного розвитку ситуації, у
міру стабілізації соціально+економічного становища в
окремих районах Донецької і Луганської областей
(навіть на мінімальному рівні), ймовірність відновлен+
ня контролю України окремих районів Донбасу буде
постійно знижуватися.

Таким чином, тільки чітка, послідовна і, головне,
публічно прийнята програма відновлення територіаль+
ної цілісності України не дозволить окремим районам
Луганської та Донецької областей перетворитися в нове
Придністров'я і заморозити конфлікт на найближчі 15—
20 років.

ВИСНОВКИ
Будь+які перспективи відновлення фактичного су+

веренітету України над окремими районами Донецької
і Луганської областей можливі тільки за умови прямих
переговорів з Російською Федерацією за активного
міжнародного посередництва. Україні необхідно бути
готовою відновити можливості організації торгівлі та
ініціювати створення території пріоритетного розвит+
ку "Гуково" з використанням статусу вільного порту.
Інтенсивне використання інструментів транскордонно+
го співробітництва може забезпечити певні перспекти+
ви соціально+економічного розвитку окремих районів
Донецької та Луганської областей у складі України.
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