
 
У К Р А Ї Н А 

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

19 квітня 2016 року № 100 

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року 

№ 66 

Відповідно до частин першої – шостої статті 19 Закону України "Про вибори 

народних депутатів України", частини першої статті 30 Закону України "Про Державний 

реєстр виборців", Порядку утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих 

дільниць на постійній основі, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 

24 січня 2012 року № 11, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 71 статті 17 Закону 

України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:  

 

           1. Внести зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, 

утворених на постійній основі постановою Центральної виборчої комісії від 12 квітня 

2012 року № 66 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній 

основі" (із змінами), згідно з додатками 1 – 25. 

2. Цю постанову разом з додатком, передбаченим пунктом 1 цієї постанови, що 

стосується відповідного регіону України, надіслати обласним та Київській міській 

державним адміністраціям для доведення до відома відповідних місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних виборчих комісій. 

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої 

комісії. 

Голова Центральної виборчої комісії    М. ОХЕНДОВСЬКИЙ 

 



  Додаток 19 

до постанови Центральної виборчої комісії 

від 19 квітня 2016 року № 100 

  

ЗМІНИ 

до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою 

Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року № 66 (із змінами) 

Харківська область 

Богодухівський район 

Звичайні виборчі дільниці 

змінити межі виборчої дільниці № 630129, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці викласти в такій редакції: 

" 

630129 

м.Богодухів – вул.Дерегуса, вул.Лозівська: 56–

75А, 79–113; вул.Мічуріна, вул.Молокова, 

вул.Мусійчанська, вул.Новоселівка, 

вул.Оверченка, вул.Піщана, вул.Руднєва, вул.8-

го Мехкорпусу, пров.Колодяжний, 

пров.Оверченка, пров.Руднєва, 

пров.Харківський, пров.8-го Мехкорпусу, 

с.Мусійки 

вул.Харківська, 99В, м.Богодухів, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62103 

вул.Харківська, 99В, м.Богодухів, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62103 

1786 

"; 

змінити межі виборчої дільниці № 630132, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці викласти в такій редакції: 



" 

630132 смт Гути, с.Первухинка, с.Першотравневе 

вул.Первухинська, 39, смт Гути, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62131 

вул.Первухинська, 39, смт Гути, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62131 

1959 

"; 

ліквідувати виборчу дільницю № 630133, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці виключити; 

змінити межі виборчої дільниці № 630134, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці викласти в такій редакції: 

" 

630134 

смт Шарівка – вул.Б. Хмельницького, 

вул.В.Терешкової, вул.Ємця, вул.Лісова, 

вул.Лугова, вул.Макаренка, вул.Миколаївська, 

вул.Миру, вул.Молодіжна, вул.Набережна, 

вул.Пушкіна, вул.Санаторська, 

вул.Фіалковських, вул.Центральна, вул.Шкільна, 

вул.30 років Перемоги, пров.Дачний, 

пров.Луговий, пров.Сосновий 

вул.Ємця, 6, смт Шарівка, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62153 

вул.Ємця, 6, смт Шарівка, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62153 

1159 

"; 

змінити межі виборчої дільниці № 630161, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці викласти в такій редакції: 

" 

630161 с-ще Улянівка, с.Дев’ятибратове, с-ще Зарічне 

пл.М.Буркун, 1, с-ще Улянівка, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62113 

пл.М.Буркун, 1, с-ще Улянівка, 

Богодухівський р-н, Харківська 

обл., 62113 

551 

"; 

Секретар 

Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ 

 


