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"06" вересня 2020 року                                                   № 6 

 

Про утворення територіальних виборчих округів на виборах 

депутатів Старобільської міської  ради 25 жовтня 2020 року, 

встановлення їх меж та нумерації 

 

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

статті 197, частин першої, третьої, четвертої, сьомої статті 201, частини 

першої, пункту 2 частини другої статті 206, частини третьої статті 232 

Виборчого кодексу України, п.3.1-3.3, 3.8-3.9 Роз’яснення щодо утворення 

виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів, 

затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 28 серпня 2020 

року № 204, пунктів 1.1, 3.4, 3.5 Порядку інформування Центральної 

виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів, 

затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 

року № 200, беручи до уваги відомості, подані Відділом ведення Державного 

реєстру виборців апарату Старобільської районної державної адміністрації, 

Старобільська міська  територіальна виборча комісія постановляє: 

1. Встановити, виходячи з відомостей Відділу ведення Державного 

реєстру виборців апарату Старобільської районної державної адміністрації, 

що загальний склад (кількість депутатів) Старобільської міської  ради 

становить 26 депутатів. 

2. Визначити орієнтовну кількість територіальних виборчих округів з 

виборів депутатів Старобільської міської  ради на місцевих виборах 25 

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

3. Визначити кількість територіальних виборчих округів з виборів 

депутатів Старобільської міської  ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 

року – 4 (чотири) територіальні виборчі округи. 



4. Утворити територіальні виборчі округи з виборів депутатів 

Старобільської міської  ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, 

визначити їх межі та присвоїти їм нумерацію згідно з додатком. 
5. Цю постанову вивісити для загального ознайомлення на стенді 

офіційних матеріалів комісії у терміни і у порядку, визначеному частиною 
четвертою статті 37 Виборчого кодексу України, а також оприлюднити на 
веб-сайті Старобільської міської  ради відповідно до  частини четвертої 
статті 23, частини сьомої статті 201 Виборчого кодексу України. 

6. Копію цієї постанови на паперовому носії надіслати Центральній 
виборчій комісії відповідно до п.1.1 Порядку інформування Центральної 
виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів, 
затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 
року № 200. 

7. Поінформувати Центральну виборчу комісію про номери 
територіальних виборчих округів з виборів депутатів Старобільської міської  
ради, опис їх меж, орієнтовну кількість виборців за формою № 11 згідно з 
Додатком 11 Порядку інформування Центральної виборчої комісії про 
перебіг виборчого процесу місцевих виборів, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200. 

8. Надіслати Відомості про утворення територіальних виборчих округів 
з виборів депутатів Старобільської міської  ради за формою № 11 згідно з 
Додатком 11 Порядку інформування Центральної виборчої комісії про 
перебіг виборчого процесу місцевих виборів, затвердженого постановою 
Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, Відділу ведення 
Державного реєстру виборців апарату Старобільської районної державної 
адміністрації для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. 
 

Головуюча на засіданні,  
голова Старобільської міської територіальної  
виборчої комісії                                                     _____________   І.Чумак

   
                                                                                                          (підпис) 

                                     
Секретар Старобільської міської  
територіальної  виборчої комісії                  ______________    Л.Рибіна

     
                                                                                                  (підпис)   

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до постанови Старобільської міської 

територіальної виборчої комісії  

від 06 вересня 2020 року №6 
 

Межі і нумерація територіальних виборчих округів з виборів депутатів 

Старобільської міської ради на перших виборах депутатів сільських, 

селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, 

селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року 
 

 

№ 

округа 

Чисельність 

виборців 
№ дільниці Опис меж дільниці 

1 
5142 

 
440584 

с.Половинкине 

    440587 с.Титарівка 

    440588 с.Новоселівка 

    440579 
с.Нижньопокровка, с.Маринівка, 

с.Суханівка 

    440570 с.Верхня Покровка 

  

  

  

  440580 с.Новоборове 

  

  
440573 

с.Калмиківка, с.Кринички, 

с.Левадне, с.Новодонбаське 

440586 с.Світле, с.Джемільне, с.Єгорівка 

2 6418 440567 

м.Старобільськ – 

вул.ВеликаСадова: 66, 68–68А, 70, 72, 74–

76, 78, 80, 83–228; вул.Козацька, 

вул.Коцюбинського, вул.ЛесіУкраїнки, 

вул.МалаСадова, вул.Монастирська: 52, 

54–268; вул.Озерна, вул.Старотаганрогська, 

вул.Толбухіна, вул.Чехова, 

пров.Бутівський, пров.Загородній, 

пров.Робочий, кв-л Воїнів 

Інтернаціоналістів 

    

440596 

Комунальна установа 

"Старобільське районне територіальне 

медичне об’єднання" 

    

440565 

м.Старобільськ – вул.Луганська, 

вул.Південна, вул.Чайковського, кв-л 

Ватутіна: 1–29, 31, 33–35, 61–69; кв-л 

Дружби, кв-л Південний 

    

440566 

м.Старобільськ – вул.Залізнична: 

53; вул.Індустріальна, вул.Кутузова, 

вул.Лангемака: 1–79, 83, 85, 87, 91, 93, 95–

95А, 97, 99, 101–103, 105, 107; 

вул.Новоайдарська, вул.Новорубіжна, 

вул.Піщана, вул.Рубіжна, вул.Суворова, 

пров.Амбулаторний, кв-л Ватутіна: 30, 32, 

40–60; кв-л І.Савича 
  



    

440558 

м.Старобільськ – вул.Гімназична, 

вул.Дойчева, вул.Кошевого, 

вул.Малосадова, вул.Пушкіна, вул.Червона, 

пл.Б. Хмельницького, пров.Ангеліни 

Булич, пров.Мирний, пров.Скоморохова 
    

3 7150 

440561 

м.Старобільськ – вул.Булавіна, 

вул.Горького, вул.Енергетична, 

вул.Короленка, вул.Магістральна, 

вул.Магонова, вул.Маяковського, 

вул.Мерцалова, вул.Мічуріна, 

вул.Нахімова, вул.Павловського, 

вул.Потьомкіна, вул.Ромашко, вул.Стуса, 

вул.1 Травня, вул.8 Березня, пл.Товарна, 

пров.Новий, пров.Транспортний 

    

440562 

м.Старобільськ – вул.Аграрна, 

вул.Андрющенка, вул.Вокзальна, 

вул.В.Сосюри, вул.Генерала Стоянова, 

вул.Геологічна, вул.Грушевського, 

вул.Заводська, вул.Залізнична: 2–49, 57–

128; вул.Комсомольська, 

вул.Кооперативна, вул.Курчатова, 

вул.Лангемака: 80–82, 84, 86, 88–90А, 92, 

94, 96, 98, 100, 104–104А, 106–106А, 108–

195; вул.Локомотивна, вул.Ломоносова, 

вул.Молодогвардійська, вул.Обручева, 

вул.Перемоги, вул.Піонерська, 

вул.Повітрянофлотська, вул.Стаханова, 

вул.Фабрична, вул.Франка, вул.Чкалова 

    

440560 

м.Старобільськ – вул.Кобиляцької, 

вул.Некрасова, вул.О.Зілотті, вул.Петруні, 

вул.Радищева, вул.Слобожанська: 71–182; 

вул.Східна, вул.Трудова, вул.Центральна: 

56, 58, 60, 62, 64–132; вул.Чернишевського, 

вул.Шевченка, пл.Базарна, пл.Гоголя, 

пров.Будівельний, пров.Зелений, 

пров.Спортивний, пров.Ярмарковий 

  

  

440559 

м.Старобільськ – вул.Буткова, 

вул.ВеликаСадова: 3–65, 67, 69, 71, 73, 77, 

79, 81; вул.Діденка, вул.І.М.Світличного, 

вул.Монастирська: 1–51, 53; вул.Муранова, 

вул.П.Болота, вул.Руднєва, 

вул.Слобожанська: 1–68; пров.Театральний 

440557 

м.Старобільськ – вул.Айдарська, 

вул.Б.Гринченка, вул.В.Бурляя, 

вул.Вишнева, вул.Зарічна, вул.Лугова, 

вул.П. Анорова, вул.ТарасаРибаса, 

вул.Харківська, вул.Центральна: 1–55, 57, 

59, 61, 63; вул.ЧервонеМістечко, 

вул.Шафрановського, пров.Партизанський, 

пров.Сотника Синельникова, 

пров.Челюскінців 



4  7496 

440564 

м.Старобільськ – вул.Биковського, 

вул.Гаршина, вул.Київська, 

вул.Лермонтова, вул.Миру, 

вул.М.Кожухова, вул.Молодіжна, 

вул.Набережна, вул.Незалежності, 

вул.Пирогова, вул.Свободи, 

вул.Слов’янська, вул.Чернова, 

вул.Ювілейна, пров.Веселий, 

пров.Набережний 
     

440582 

с.Підгорівка – вул.Зарічна: 1–58; 

вул.Інтернаціональна, вул.Левадна, 

вул.Лісна, вул.Миру, вул.Мілова, 

вул.Нагорна, вул.Озерна, вул.Підгірна: 1–

109; вул.Піщана, вул.Пушкіна, вул.Садова, 

вул.Чкалова: 2–86, 88–90, 92, 98, 100, 102, 

104, 106; вул.Шкільна, пров.Виноградний, 

пров.Водяний, пров.Забарний, 

пров.Заєрчанський, пров.Набережний, 

пров.Пригородний, пров.Шевченка, кв-л 

Войтенка 

  

440583 

с.Підгорівка – вул.Гагаріна, 

вул.Зарічна: 60–124А; вул.Затишна, 

вул.Лугова, вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, 

вул.Підгірна: 111–190; вул.Чайковського, 

вул.Чкалова: 87, 91, 93–97, 99, 101, 103, 

105, 107–167; вул.Щемилова 

         

440575 с.Курячівка, с.Ганнівка, с.Дубовівка 

    

440577 

с.Лиман, с.Балакирівка, 

с.Проказине 

    440576 с.Бутківка, с.Проїждже 

 

 

 

Секретар Старобільської міської  
територіальної виборчої комісії               ________________               Л.Рибіна    

                                                                             (підпис)   

 

 

 

 

 


