
МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

 

Городнянська міська територіальна  виборча комісія 

 Чернігівського району Чернігівської області 
                            

 

 

П О С Т А Н О В А 

 

м. Городня 

 

09 год. 30 хв. 

 

6 вересня 2020 року        № 12 

 

Про утворення територіальних виборчих округів з Перших  місцевих 

виборів   депутатів  сільських, селищних, міських рад, територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 

 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 196, частин другої, третьої 

статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, пункту 2 

частини другої статті 206, Виборчого кодексу України, постанов Центральної 

виборчої комісії від 28 серпня 2020 року № 204 "Про Роз’яснення щодо 

утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів", 

від 25 серпня 2020 року № 200 "Про Порядок інформування Центральної 

виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів" , 

керуючись статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, Городнянська міська 

територіальна виборча комісія Чернігівського району Чернігівської області  п 

о с т а н о в л я є : 

1. Визначити кількість територіальних виборчих округів з перших  

місцевих      виборів   депутатів  сільських, селищних, міських рад, 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року – 4 (чотири) територіальні виборчі округи . 

2. Утворити територіальні виборчі округи з перших виборів депутатів 

Городнянської громади Чернігівського району Чернігівської області 

25 жовтня 2020 згідно з додатком. 

3. Цю постанову розмістити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії, а також оприлюднити  на веб-сайті 

Городнянської міської ради. 

4. Копію цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії. 

5. Надати відомості про утворення територіальних виборчих округів 

відділу ведення Державного реєстру виборців Городнянської районної 

державної адміністрації для подальшого надсилання Центральній виборчій 

комісії. 

 

Голова комісії                                                      О.Биховець 

 

Секретар                                                               Н.Батюк 

 
 

 



Додаток 

до Постанови від 6 вересня 2020 року № 12 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

територіальних виборчих округів з перших  місцевих 

виборів   депутатів  сільських, селищних, міських рад, територіальних 

громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 

 

 

Номер 

територіально

го виборчого 

округу 

Опис меж територіального виборчого округу 
Орієнтовна  

кількість виборців 

1 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці 740157- 740161,740163, 

740164, 740178, 740182, 740186, 740187,740190). 

4654 

2 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці 740156 ,740175, 740183, 

740188, 740189, 740194, 740195). 

4169 

3 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці  740154, 740155, 740170, 

740180, 740181). 

4401 

4 Частина Городнянської,міської територіальної 

громади  (виборчі дільниці  740153, 740165, 

740169,740171-740173,740176,740184,740192,740193)  

4327 

 

 

 

 

           Секретар                                                                           Н.Батюк 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток  до переліку 

 Постанови від 6 вересня 2020 року № 12 

 

Розшифровка 

територіальних виборчих округів з перших  місцевих виборів   депутатів  сільських, селищних, міських рад, 

територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 

25 жовтня 2020 року 

 

Номер 

територіальн

ого 

виборчого 

округу 

Опис меж територіального виборчого округу 

Орієнтовна  

кількість 

виборців 

 

 

 

 

 

1 

Частина Городнянської,міської територіальної громади  (виборчі 

дільниці 740157 –  м.Городня – вул.Вишнева, вул.Волковича, 

вул.Гагаріна, вул.Заводська, вул.Івана Дудка, вул.Молодіжна, 

вул.Осипенка, вул.Петра Пиниці, вул.Саговська, вул.Троїцька: 1–11, 

17; вул.Чкалова, вул.Чорного, вул.Шкільна, пров.Вишневий, 

пров.Івана Дудка, пров.Петрівський, пров.Троїцький, пров.1 

Саговський, пров.1 Чкалова, пров.2 Саговський, пров.2 Чкалова, 

пров.3 Чкалова; 

740158 - с.Альошинське, с.Вокзал-Городня, с.Павло-Іванівське, 
с-ще Ясенівка; 

740159 – с. Андріївка, 740160 – с. Автуничі; 740161 – с.Старосілля; 

740163 – с.Бутівка;  

740164 – с.Здрягівка , с.Слобода; 740178 – с.Лемешівка, с.Мальча, 

селище Рубіж;  

740182 – с.Мощенка, с.Гасичівка, с.Сутоки; 740186 – с.Полісся;  

740187 -  с.Сеньківка, с.Берилівка; 740190 – с.Солонівка) 

 

4654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 

Частина Городнянської,міської територіальної громади  (виборчі 

дільниці 740156 - м.Городня – вул.Автомобілістів, вул.Армійська, 

вул.Братів Маригодових, вул.Дружби, вул.Жовтнева: 1–73, 75, 77, 79, 

81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; вул.Західна, вул.Зої 

Космодем’янської, вул.Калача, вул.Льонозаводська, 

вул.Максимівська: 29–119А; вул.Миру, вул.Нова, вул.Носа, 

вул.Поліська, вул.Свято-Миколаївська: 27, 29–108; вул.Стеби, 

вул.Хрипівська, вул.Цимбаліста, вул.Чернігівська: 5–128; 

вул.Чумака: 16А, 18–79; вул.Шатила, вул.8 Березня, пров.Західний, 

пров.Носа, пров.1 Чернігівський, пров.1 8 Березня, пров.2 

Чернігівський, пров.2 8 Березня, пров.3 Чернігівський; 

740175 – с.Конотоп; 740183 – с.Пекурівка; 740188 – с.Смичин; 

740189 – с.Дібрівне; 740194 – с.Хрипівка; 740195 – с.Півнівщина, 

с.Політрудня). 

 

 

 

 

4169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Частина Городнянської,міської територіальної громади  (виборчі 

дільниці  740154 -  м.Городня – вул.Жижкуна, вул.Мирославська, 

вул.Набережна, вул.Незалежності: 1–76, 78, 80, 82, 84; 

вул.Покровська, вул.Свято-Миколаївська: 1–26, 28; 

вул.Чернігівська: 1–4; вул.Чумака: 1–15, 17; вул.1 Травня, пров.1 

Незалежності, пров.1 Свято-Миколаївський, пров.2 

Незалежності, пров.2 Свято-Миколаївський;  

740155 - м.Городня – вул.Абрикосова, вул.Будівельників, 

вул.Василівська, вул.Вербова, вул.Весняна, вул.Виноградна, 

вул.Горіхова, вул.Горького, вул.Грушева, вул.Довженка, 

вул.Жовтнева: 74–74А, 76–76А, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90–90А, 92, 94, 

96, 97А–155; вул.Зелена, вул.Квіткова, вул.Кленова, вул.Крайня, 

вул.Лісова, вул.Михайла Коцюбинського, вул.Незалежності: 77, 

79, 81, 83, 85–138; вул.Паркова, вул.Персикова, вул.Пирогова, 

вул.Польова, вул.Пушкіна, вул.Садова, вул.Светочева, 

 

 

 

4401 

 



вул.Симонка, вул.Сонячна, вул.Тиха, вул.Троїцька: 16, 18–157; 

вул.Черемошна, вул.Ювілейна, вул.Юфи, вул.Яблунева, 

вул.Ягідна, вул.40 років Перемоги, пров.Василівський, 

пров.Лісовий, пров.Михайла Коцюбинського, пров.Сонячний, 

пров.Тихий, пров.1 Горького, пров.1 Жовтневий, пров.1 

Механізаторів, пров.1 Ювілейний, пров.2 Горького, пров.2 

Жовтневий, пров.2 Механізаторів, пров.2 Ювілейний, пров.3 

Механізаторів, пров.3 Ювілейний, пров.4 Ювілейний,  

740170 – с.Гніздище,с.Горошківка, с.Стовпівка;  

740180 – с.Моложава, с.Картовецьке, с.Лютіж, с.Минаївщина, 

с.Перерост, с.Студенець, с.Черецьке;  740181 – с.Невкля, с.Залісся). 

 

 

 

 

 

4 

Частина Городнянської,міської територіальної громади  (виборчі 

дільниці  740153 - м.Городня – вул.Зарічна, вул.Калинова, 

вул.Колгоспна, вул.Максимівська: 1–28; вул.Перемоги, 

вул.Петрівська, вул.Смекаліна, вул.Шевченка, пров.Волковича, 

пров.1 Зарічний, пров.1 Калиновий, пров.1 Шевченка, пров.2 

Зарічний, пров.2 Калиновий, пров.2 Шевченка; 

 740165 – с.Ваганичі, с.Барабанівське, с-ще Вершини;  

740169 – с. Володимирівка, с.День Добрий;  

740171- с.Деревини; 740172 – с.Дроздовиця, с.Будище, с.Диханівка; 

740173 – с.Ільмівка,  с.Ближнє, с.Карпівка, с.Мости, с.Світанок; 
40176 – с.Кузничі, с.Зелене; 740184 – с.Перепис, с.Кусії;  740192 – 

с.Хоробичі; 740193 – с.Хотівля, с.Травневе) . 

 

 

 

4327 

 

 

      
           Секретар                                                                                                                                   Н.Батюк 
        
 


