
Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року

Первомайська міська територіальна виборча комісія Лозівського району
Харківської області

Постанова
м. Первомайський

09год._15 хв_____

08.вересня 2020 року.

Про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів
Первомайської громади Лозівського району Харківської області 25 жовтня

€
2020 року

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 196, частин другої, третьої ст.. 197, 

частин 1,3,4,7,ст.. 201, пункт 2 частини 2 ст. 206, Виборчого кодексу України, 

постанов Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 року №204 « Про 

роз'яснення щодо утворення виборчих округів для організації проведення 

місцевих виборів», від 25 серпня 2020 року №200» про порядок 

інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу 
місцевих виборів», керуючись ст.. 36,37 Виборчого кодексу України 
Первомайська міська територіальна виборча комісія Лозівського району

Постоновляє:

1. Визначити кількість територіальних виборчих округів Перші вибори 
депутатів Первомайської міської територіальної виборчої комісії 
Лозівського району Харківської області та міського голови 25 жовтня 
2020 року -  4 (чотири) територіальних виборчих округів.

2. Утворити територіальні виборчі округи Перші вибори депутатів 
Первомайської міської територіальної виборчої комісії Лозівського 
району Харківської області та міського голови 25 жовтня 2020 року 
згідно з додатком №11.



3. Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді 
офіційних матеріалів комісії, а також оприлюднити на веб- сайті 
Первомайської міської ради Лозівського району Харківської області.

4. Копію цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії.
5. Надати відомості про утворення територіальної виборчих округів 

відділу ведення Державного реєстру виборців Первомайської міської 
ради Лозівського району Харківської області для подальшого 
надсилання Центральній виборчій комісії.

Голова
Первомайської міської територіальної 
виборчої комісії Лозівськог^ району 

Харківської області 

(назва територіальної виборчої ко/ І̂с

Секретар
Первомайської міської територіальні 
виборчої комісії Лозівського району 

Харківської області

(назва територіальної виборчої комісії)

(ініціал імені та 
прізвище)

0.ДГ.
(ініціал імені та 

прізвище)

2 Окороку



Форма № 11

Первомайсы а міська територіальна виборча комісія Лозівського району Харківської 
_________________________________області_________________________________

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

ВІДОМОСТІ
про ут ;орення територіальних виборчих округів з виборів депутатів

(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, 
сільс кої, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

Номер
територіальне о 

виборчого окр гу
Опис меж територіального виборчого округу

Орієнтовна
кількість
виборців

і Виборча дільниця№630714 с. Грушине -  вул..
Первомайська: 2-128;

*
вул .Центральна, вул.. Шкільна, с. Високе, с. 
Калинівка, с.Караченців, с. Кашпурівка,с.маслівка.
Виборча дільягІця№ 630729 с.Ржавчик, 
с.Радомислівка
Виборча дільниця№ 631056 м.Первомайський -  
вул.Гірська, вул.Зеленогірська, вул.Лихачовська, 
вул.Набережна, вул.Олексіївська, вул.Призаводська, 
вул.Пристанційна, вул.Селянська, вул.Сиваська, 
пров.Олексіївський
Виборча дільниця№ 631057 м.Первомайський -  
вул.будинки 869 км, вул.Будівельна, вул.Губкіна, 
вул.Залізнична, вул.Кільцева, вул.Комунальна, 
вул.Кооперативна, вул.Миру, вул.Перемоги, 
вул.Першого Травня, вул.Підстанційна, вул.Сінна, 
вул.Хлібна, пров.Миру, пров.Хлібний.
Виборча дільниця№ 631058 м. Первомайський -  

вул.. Грушинська, вул.. Дорожня, вул.. Дружби, вул.. 
Лісозахисна, вул.. Механізаторів, вул. МТС, вул.. Наш 
Шлях, вул.. Пушкіна, вул.Станційна, вул.Учительська, 
пров. Грушинський, пров.Лісозахисний.
Виборча дільниця№ 631059 м.Первомайський -  в’їзд 
Копцова, в’їзд Н.Курченко, вул.Бугайченко, 
вул.В.С.Ульянова, вул.Гагаріна, вул.Героїв праці, 
вул.Заводська, вул.Зелена, вул.Копцова, вул.Лісна, 
вул.Мічуріна, вул.Н.Курченко, вул.Нова, вул.Садова, 
вул.Соборна, вул.Спортивна, вул.Фізкультурна, 
вул. Харківська, вул.Шевченка, вул.Юності, 
вул.Юр’єва, пров.Гагаріна, пров.Героїв праці, 
пров.Копцова, пров.Мічуріна, пров.Н.Курченко, 
пров.Новий, пров.Садовий.
Виборча дільниця№ 631069 м.Первомайський -  
Шостий мікрорайон: 1, 4-15, 26;

6459

2 Виборча дільниця№631060 м.Первомайський - 5668



2 Виборча дільниця№631060 м.Первомайський -  
Перший-Другий мікрорайон: 1-11, 16-19; Третій 
мікрорайон: 25-27.
Виборча дільниця№ 631061 м.Первомайський -  
Перший-Другий мікрорайон: 12-15, 20-29, 40, 50-51;
Виборча дільниця№ 631062 м.Первомайський -  
Перший-Другий мікрорайон: 30, 46-49, 52-80;

5668

о
.3 Виборча дільниця№ 631063 м.Первомайський -  

Третій мікрорайон: 1-5, 9-17;
Виборча дільниця№ 631064 м.Первомайський -  
Третій мікрорайон: 6-8, 18-24, 32 к. 1—33А;
Виборча дільниця№ 631065 м.Первомайський -  
вул.Весняна, вул. Генеральська, вул.Роза, 
вул.Світанкова, пров.Грушевий, пров.Лісний, Третій 
мікрорайон: 28-29;
Виборча дільниця №631070 вул. Світанкова 
3, (лікарня)

6209

4
#

Виборча дільниця№ 631066 м.Первомайський -  
Третій мікрорайон: 30-31; Четвертий мікрорайон: 1-
2/3, 6-7А, 9-11;

6453

<•

Виборча дільниця№ 631067 м.Первомайський -  
вул. Докучаева, вул.ім.228-стрілецької дивізії, 
вул. Космонавта Комарова, вул.Культури, 
вул.Магістральна, вул.Первомайська, вул.Перших 
Будівельників, вул.Промислова, вул.Хліборобська, 
вул.Чорнобильців, Четвертий мікрорайон: 5-5А, 15, 
18-29;
Виборча дільниця№ 631068 м.Первомайський -  
вул.Берецька, вул.Зоряна, вул. Інженерна, 
вул. Ломоносова, вул. Менделєєва, вул. Молодіжна, 
вул.Народна, вул.Слобожанська, вул. Слов’янська, 
вул.Сунична, вул.Широнінців, пров.Верхній, 
пров.Південний, пров.Східний, просп,Культури, 
Четвертий мікрорайон: 8, 12-14, 15А—17; Шостий 
мікрорайон: 2-3, 24-25А;

всьго 24789

(ініціал імені та прізвище)

(ініціал імені та прізвище)


