
 
 

ПЕРЕЛІК 
територіальних виборчих округів з перших виборів депутатів  

Заводської міської ради Миргородського району  
Полтавської області 

 
Номер 

багатомандатного 
виборчого округу 

Опис меж одномандатного виборчого округу 

Кількість 
мандатів, що 
розподіляється 

на окрузі 

Орієнтовна 
кількість 
виборців  в 
окрузі 

1 

 Виборча дільниця 530423 
м.Заводське – вул.Абрикосова, вул.Виноградна, 
вул.Високовольтна, вул.Гагаріна, вул.Гайова, вул.Горянська, 
вул.Грушевського, вул.Дачна, вул.Заводська, вул.Затишна, 
вул.Зоряна, вул.Козацька, вул.Космічна, вул.Лісна, 
вул.Ломоносова, вул.Матросова: 1–21; вул.Маяковського, 
вул.Паркова, вул.Перемоги, вул.Продбаза, вул.Проектна: 8–10; 
вул.Садова, вул.Сковороди, вул.Сонячна, вул.Тополина, 
вул.Франка, вул.Чехова, вул.Шевченка, вул.Шкільна, 
вул.Якубовського, вул.124 км, вул.8 - Березня, пров.І 
пров.Садової, пров.ІІ пров.Садової, пров.ІІІ пров.Садової, 
пров.Матросова, с.Вишневе 

 

4 

1893 

2 

 Виборча дільниця 530424 
м.Заводське – вул.Академіка Пономаренка, вул.Б.Хмельницького, 
вул.Весела, вул.Вишнева, вул.Гоголя, вул.Дружби, 
вул.Залізнодорожна, вул.Зелена, вул.З.Космодем’янської, 
вул.Калинова, вул.Кільцева, вул.Котляревського, вул.Кутузова, 
вул.Лермонтова, вул.Лугова, вул.Матросова: 22–55; вул.Мирна, 
вул.Мічуріна, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.О.Кошового, 
вул.О.Невського, вул.Першотравнева, вул.Полтавська, вул.Правди, 
вул.Проектна: 1–7; вул.Прорізна, вул.Суворова, вул.Тесленка, 
вул.Чкалова, вул.Яблунева, пров.І пров.Дружби, пров.ІІ 
пров.Дружби, пров.Кутузова, пров.Луговий, пров.Яблуневий, 
просп.Миру 
 

4 

1647 

3 

 Виборча дільниця 530426 
м.Заводське – вул.Ватутіна: 2–99, 101, 103, 105, 107; вул.І 
Набережна, вул.ІІ Набережна, вул.Озерна, вул.Південна, 
вул.П.Мирного, вул.Польова: 3А–6, 9, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33–39; 
вул.Привокзальна, вул.Пушкіна, вул.Робітнича, 
вул.Чернишевського, пров.Ватутіна, пров.І пров. Набережної, 
пров.Південний, пров.Польовий, пров.Пристанційний, тупик 
Ватутіна, тупик Південний, тупик Привокзальний, тупик 
Робітничої 

 

4 

2046 

4 

 Виборча дільниця 530427 
м.Заводське – вул.Ватутіна: 100, 102, 104, 106, 111–187; 
вул.Дунаєвського, вул.Жукова, вул.Кирпоноса, вул.Л.Українки, 
вул.Польова: 8–8А, 10–14, 16, 18, 20–26, 28, 30, 32, 41–81; 
вул.Приладобудівників, вул.Рикова, вул.Сульська, пров.Жукова, 
пров.І пров.Жукова, пров.ІІ пров.Жукова, пров.Л.Українки, тупик 
Л.Українки, тупик Сульської 

 

2 

527 

5 

 Виборча дільниця 530432, 530433, 530434 
с. Бодаква - вул.Шкільна, 1 
с.Пісочки, с.Хрулі – вул. Шкільна, 8. СсПісочки 
с.Заморіївка, с.Нижня Будаківка, с.Червоні Луки - вул.Чупаки, 
30А, с.Нижня Будаківка 

 

4 

1115 

6 

 Виборча дільниця 530456 
с.Піски – вул.Гагаріна, вул.Довженка, вул.Залізнична, 
вул.Коцюбинського, вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Озерна, 
вул.Панаса Мирного, вул.Польова, вул.Тиха, пров.І Гагаріна, 
пров.ІІ Гагаріна, пров.Миру, пров.Озерний, тупик Гагаріна 

 

2 

771 



7 

 Виборча дільниця 530457, 530458  
с.Піски – вул.Гоголя, вул.Дружби, вул.Зарічна, вул.Комарова, 
вул.Лесі Українки, вул.Лугова, вул.Піщана, вул.Пушкіна, 
вул.Садова, вул.Центральна, вул.Шевченка, пров.І Дружби, пров.ІІ 
Дружби, пров.ІІІ Дружби, тупик Комарова, тупик Шевченка.  
с.Шевченки, с.Яремівщина 

 

2 

996 

 
Секретар Заводської міської  
територіальної виборчої комісії      В. Волошин  


