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(вид, назва мiсцевих виборiв та дата ix проведення)

Вiдомостi про утворення
багатомандатних виборчих округiв з виборiв депутатiв

ТалалаiЪська селищЕа територiальна виборча комiсiя Прилуцького
району Чернiгiвськоi областi
(назва сiльсьКоi, селищноi, мiськоi радИ (територiальНоi громадИ з кiлькiстЮ виборцiв до 10 тисяч)
iз зазначснrrям назви району, областi)

Номер
багато
мандат

Опис меж багz}томандатного виборчого округу

OpieHTo

кiлькiсть

вна
кiлькiсть
виборцiв
в окрузi

смт Т€rлалаiЪка - вул.Затишна, вул.Зернова,
вул. KoMyH€IJIbHa, вул. Молодiжна, вул. Нагiрна,
вул.Освiти: 21 5; вул.Перемоги: 1-б5 ;
вул.Робiтнича : 217 к.Б ; вул. Садова, вул. С онrIчна,
вул. Тр авнева, вул. I Iентр€шьна, вул. Шевченка,
пр о в. Комун альниЙ, пров. Мол одiжниЙ,
пров.ЦентрЕuIьниЙ, спецiальна виборча дiлъниця
J\ъ7408 1 0- лiкувальний закJIад кНП "Талалаiвська

1518

депугатсь
ких
мандатiв,
що
розподiля
ються в
окрузi
4

смт ТалалаiЪка -' вул;I]адарiна, вул.фиюрiя
Сковороди, вул. Дружби, вул. Заводська,
вул. Заруддя, вул.Мiчурiна, вул.Паркова,
вул.Перемоги 66- 1 28 ; вул.Пироюва,
вул. Суворова, вул.Чк€uIова, пров. 1 -Й Миру, пров.
1-й Парковий, пров.l-й Пирогова, пров.l-й
Суворова, пров.2-й Миру, пров.2-й Парковий,
пров. 2 -й Пирогова, пров. 2-йСуворова, пров. З -й
Парковий, пров. З -й Пирогова, с. Стара ТалалаiЪка
смт ТалалаiЪка - вул.Вишнева, вул.Геологiв,
вул. К€tлинова, вул. Лермонтова, вул. Медична,
вул. Нафтовикiв, вул.Незалежно cTi, вул. Освiти
З 6-48; вул.Пушкiна, вул.Робiтнича: 4|-49 ;
вул. Степова, вул.Шкiльна, пров.Лермонтова,
про.Шкiлъний, пров. 1 -й Калиновий, пров. 1 -й
Лермонтова, пров .2-й Калиновий, пров.2-й
Лермонтова, пров.3 -й Калиновий.
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с.

Чернецьке,

с.

Глибо_ке,

с. Щiброва, с. Макар енкове,
Спiвакове, с.Березiвка, с.Колядин, с.Мионе
с.Щовгалiвка, с.Юркiвцi, .-Ъоо*ниця,
с.Поповичка, с. фабщина, с.Обухове,
с.Новопетрiвське, с.Рубанiв, с.Украiнсъке,
с.Займище, с.Нова, с.Степ
с.Липове, с.Березовиця, ..Жо"оОоо,_
с. Скороходове, с. Г[гrугатар,
с.Петькiв,
с.степанiвське

с.

Голова

К.Сидоренко

ТалалаiЪськоТ селищноТ територiальноТ
виборчоТ KoMiciT Прилуцького
району

ЧернiгiвськоТ областi
(

назва територ

iа.,
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(iнiцiал iMeHi та прiзвищф

О.Чукiна
виборчоi KoMiciT Прилуцького
району
ЧернiгiвськоТ областi
(

наз ва

територЬ ьноБиОорчЫБ-..lU
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