
 

ПЕРЕЛІК 

територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів  

Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року 

 
Номер 

територіального 

виборчого 

округу 

Опис меж виборчого округу 

Орієнтовна 

кількість 

виборців                     

в окрузі 

             1 

Частина Івано-Франківської міської громади 

(села Камінне, Тисменичани, Березівка, 

Братківці, Драгомирчани, Радча, Черніїв, 

Чукалівка (виборчі дільниці 260864 – 260876, 

260878, 260912 – 260946, 261042) 

104662 

2 

Частина Івано-Франківської міської громади 

(села Добровляни, Колодіївка, Підлужжя, 

Підпечари, Узин (виборчі дільниці 260877, 

260879 – 260884, 260855 – 260863, 260885 – 

260911, 261037, 261040 – 261041, 261043)  

96946 

3 

Частина Івано-Франківського району 

(Тисменицька міська територіальна громада, 

Тлумацька міська територіальна громада, 

Богородчанська селищна територіальна громада, 

Солотвинська селищна територіальна громада, 

Лисецька селищна територіальна громада, 

Єзупільська селищна територіальна громада,    

Обертинська селищна територіальна громада,  

Старобогородчанська сільська територіальна 

громада, Дзвиняцька сільська територіальна 

громада, Загвіздянська сільська територіальна 

громада, Угринівська сільська територіальна 

громада, Ямницька сільська територіальна 

громада, Олешанська сільська територіальна 

громада)    

139885 

4 

Частина Івано-Франківського району 

(Бурштинська міська територіальна громада, 

Галицька  міська територіальна громада, 

Рогатинська міська територіальна громада, 

Більшівцівська селищна територіальна громада, 

Букачівська селищна територіальна громада, 
Дубовецька сільська територіальна громада) 

79164 

5 

Частина Калуського району (Калуська  міська 

територіальна громада, Войнилівська селищна 

територіальна громада, Новицька сільська 

територіальна громада, Верхнянська сільська 

територіальна громада) 

96502 

6 
Частина Калуського району (Долинська  міська 

територіальна громада, Болехівська  міська 
125643 



територіальна громада, Вигодська селищна 

територіальна громада, Рожнятівська  селищна 

територіальна громада, Перегінська  селищна 

територіальна громада, Брошнів-Осадська  

селищна територіальна громада, Витвицька 

сільська територіальна громада, Дубівська 

сільська територіальна громада, Спаська сільська 

територіальна громада) 

7 Надвірнянський район 96233 

8 

Частина Коломийського району (Коломийська  

міська територіальна громада, Отинійська 

селищна територіальна громада, Печеніжинська 

селищна територіальна громада, Гвіздецька 

селищна територіальна громада, 

Нижньовербізька сільська територіальна 

громада, Коршівська сільська територіальна 

громада, П'ядицька сільська територіальна 

громада, Матеївецька сільська територіальна 

громада, Підгайчиківська сільська територіальна 

громада) 

126896 

9 

Частина Коломийського району (Городенківська  

міська територіальна громада, Снятинська  

міська територіальна громада, Чернелицька 

селищна територіальна громада, Заболотівська 

селищна територіальна громада,) 

89611 

10 Косівський, Верховинський райони 87130 

 


