
Територіальні виборчі округи на виборах депутатів Маловисківської міської 
ради 25 жовтня 2020 року, їх межі та нумерація. 
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Межі виборчої дільниці № 350322 (ветеринарна лікарня): 
м.Мала Виска – вул.В.Бровченка, вул.Євгенія Маланюка, 
вул.Зарічна, вул.І.Богуна, вул.І.Франка, вул.Калинова, 
вул.Кооперативна, вул.Л.Толстого, вул.Л.Українки, 
вул.Миколи Проценка, вул.Мирна, вул.Містечкова: 1–69, 71–
73, 75–81, 83, 85, 87–93; вул.Молодіжна, 
вул.Новомиргородське шосе, вул.П.Кочерги, вул.Проліскова, 
вул.Радісна, вул.Українська, вул.Центральна: 1–43; 
вул.Челюскіна, вул.Чехова, вул.Яблунева, пров.Євгенія 
Маланюка, пров.Зарічний, пров.І Центральний, пров.ІІ 
Центральний, пров.Калиновий, пров.Містечковий, 
пров.Тихий, роз’їзд Войнівка 
Межі виборчої дільниці № 350325 (професійно-технічне 
училище): 
м.Мала Виска – вул.Європейська: 83–93А; вул.Шевченка: 1–3, 
5, 7–9, 72; пров.І Професійний: 13/56; пров.ІІ Професійний: 
3А; 
с.Заповідне 
с.Краснопілка 
с.Первомайське 
с.Миролюбівка 
с.Червона поляна 
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Межі виборчої дільниці № 350323 (школа №3): 
м.Мала Виска – вул.Будівельна, вул.Б.Хмельницького, 
вул.В.Винниченка, вул.Героїв Крут, вул.Горіхова, вул.Зоряна, 
вул.І.Мазепи, вул.Київська, вул.Кудрівська, вул.Л.Панкова, 
вул.Матусівська, вул.Містечкова: 70–70А, 74, 82, 84, 86А, 95–
189; вул.Південна, вул.Професійна, вул.П.Сагайдачного, 
вул.Спортивна, вул.Степова, вул.Транспортна, 
вул.Центральна: 45–70; вул.Шевченка: 4, 6, 12–44, 76–88; 
вул.Шкільна, вул.9 Травня, пров.Будівельний, 
пров.Г.Красного, пров.І Професійний: 5–11, 15–44; пров.ІІ 
Професійний: 4–9; пров.Київський, пров.Л.Панкова, 
пров.Поштовий, пров.Річний 
с.Лозуватка 
с.Димине 
с.Вишневе 
с.Тарасівка 
с.Олександрівка 
с.Новомиколаївка 

 
 
 
 
 
 
 

3155 

 Межі виборчої дільниці № 350324 (районний будинок  
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культури): 
м.Мала Виска – вул.Берегова, вул.Велігіна: 1–41, 43, 49, 53, 
55, 57, 59, 61; вул.Вишнева, вул.Гагаріна, вул.Гоголя: 1–47, 49, 
51; вул.Г.Перебийноса, вул.Європейська: 31/1, 41/6–43, 45–
47/1, 49, 51–81; вул.Князька, вул.Комунальна, 
вул.Космонавтів, вул.Мічуріна, вул.М.Коцюбинського, 
вул.О.Ковтуна: 2–52/36; вул.Першотравнева, вул.Польова, 
вул.Привокзальна: 1–73, 75–75/30; вул.Севастопольська, 
вул.Тимірязєва, вул.Центральна: 71–133, 135, 139, 141, 143, 
145–147, 149–155, 157; пров.Береговий, пров.Гагаріна, 
пров.Дружби, пров.Європейський, пров.Заводський, 
пров.Княжий, пров.Севастопольський, пров.Холодноярський, 
пров.Шевченка 
Межі виборчої дільниці № 350326 (школа № 4, 2-й поверх): 
м.Мала Виска – вул.Велігіна: 42–42/25, 44–48, 52, 54, 56/16, 
58–58/17, 60, 62–137; вул.Гоголя: 48, 50, 52–189; 
вул.Залізнична, вул.Матросова, вул.О.Ковтуна: 53/9–195; 
вул.Осипенка, вул.Привокзальна: 74, 76–138; 
вул.Промениста, вул.Сонячна, вул.Тобілевича, 
вул.Центральна: 134, 136–136А, 140, 142, 144–144А, 148, 156, 
158–210, МПС; пров.Авіаційний, пров.Гоголя, 
пров.О.Ковтуна, пров.Перемоги, пров.Привокзальний, 
пров.Сонячний, пров.Тобілевича, будинок МШС 
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Межі виборчої дільниці №350327 ( школа № 4, 1-й поверх): 
м.Мала Виска – вул.Бесарабська, вул.В.Чабана, 
вул.Європейська: 1–30, 34–40, 44–44А, 48А, 50; 
вул.І.Сухомлина, вул.Квіткова, вул.Кондратюка, 
вул.О.Кошового, вул.Паліївська, вул.Промислова, 
вул.Пушкіна, вул.40 років Перемоги, пров.Бесарабський, 
пров.І.Сухомлина, пров.Квітковий, пров.Паліївський, 
пров.Промисловий, пров.40 років Перемоги 
с.Паліїка 
с.Мануйлівка 
с.Лутківка 

 
 
 

2759 

 

 


