Перші вибори
депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад
і відповідних сільських, селищних, міських голів
23 грудня 2018РОКУ
Иовоолсксандрівська сільська виборча комісія
Запорізького району Запорізької області

ПОСТАНОВА
с.Новоолександрівка

"24" листопада 2018 року

№4

Про утворення одномандатних виборчих округів на території
Новоолекеандрівської
сільської ради об’єднаної територіальної громади Запорізького району Запорізької
області, встановлення їх меж та нумерації
Відповідно Рішення Запорізького окружного адміністративного від 21.11.2018 року по
справі№ 280/4914/18 до частини другої статті 17, пункту 2 частини четвертої статті 25 Закону
України «Про місцеві вибори», враховуючи постанову ЦВК від 19жовтня 2018 року № 165 та
Додаток 6 до цієї Постанови, на підставі відомостей Державного реєстру виборців,
Новоолександрівська сільська виборча комісія постановляє:
1. Утворити на підставі відомостей Державного реєстру виборців одномандатні виборчі
округи з виборів депутатів Новоолекеандрівської сільської ради о б ’єднаної територіальної
громади Запорізького району Запорізької області, встановити їх межі і нумерацію, відповідно
до переліку, визначеного додатком 1.
2. Невідкладно передати це рішення органу ведення Державного реєстру виборців на
паперових носіях та в електронному вигляді.
3. Невідкладно передати зміст цього рішення Центральній виборчій комісії.
4. Забезпечити оприлюднення цього рішення на інформаційному стенді
Новоолекеандрівської сільської виборчої комісії .

Голова Новоолекеандрівської

З.С.Діденко

сільської виборчої КОМКІЇ
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Додаток
до постанови

Ноеоолександрівської сільської виборчої
комісії
від "24" листопада 2018 року М 4

ПЕРЕЛІК
одномандатних виборчих округів з виборів депутатів
Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області

Н омер
територіального
(одном андатного)
виборчого округу

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

О пис м еж
територіального (одном андатного) виборчого округу

с.Новооленівка - вул.Полякова;
с.Новоолександрівка - вул.Садова, вул.Випінева,
вул.Шкільна 16
с.Новоолександрівка - вул.Центральна: 1-1Ж, 2Е, 3,
ЗА, 5-59, 63, 65, 67, 69
с.Новоолександрівка - вул.Центральна: 62-62Г, 69А 69Д, 66, 68, 70-132
с.Новоолександрівка - вул.Центральна: 2, 2А, 2В, 2Г,
4
с.Новоолександрівка - вул.Шкільна: 2, 10, 10А, 10Б,
12, 12А, 12Б,14;
вул.Шкільна:!, 3, 5, 5Б, 7-9, 11, 13, 14А, 15;
вул.Центральна: 4А;
с.Новоолександрівка - вул.Гагаріна, вул. Мічуріна
с.Новоолександрівка - вул.Степна, вул.Сонячна,
вул.Миру;
;

О рієнтовна
кількість виборців
в окрузі

194
150
146
154

155
171
156

с.Новоолександрівка - вул.Ювілейна;

175

с.Юльївка - вул.Степна, вул.Молодіжна, вул.Рибна;

132

с.Юльївка - вул.Дружби;

142

с.Юльївка - вул.Шевченко, вул.Набережна;

131

с.Запорожець - вул.Козацька, вул.Польова,
вул.Запорізька, вул.Трудова;

155

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

с.Веселянка - вул.Центральна: 94-116;
с.Веселянка- вул.Центральна: 1А-93;
с.Веселянка - вул.Молодіжна, вул.Першотравнева,
вул.Будівельників, вул. Зоряна;
с.Веселянка- вул.Зарічна: 1- 36, вул.Щаслива 1-15,
вул.Ювілейна: 1-27;
с.Веселянка- вул.Зарічна: 37-135,
пров.Центральний, пров.Нижній;
с-ще Річне - вул.Каховська, вул.Квіткова,
вул.Тополина;
с.Веселянка- вул.Миру: 2-32, вул.Роздольна: 2-44,
вул.Дружби, пров.Верхній, пров.Тихий;
с.Григорівка - вул.Лісна, вул.Радісна: 1Б-38,
пров.Кооперативний, вул.Садова: 1-31,
вул.Набережна: 2-22;
с.Григорівка - вул.Донецька, вул.Зелена,
вул.Вишнева, вул.Нагорна, пров.Тихий, вул.Радісна:
3 9 -5 3 ;
с.Григорівка - вул.Радісна: 54-90, вул.Успішна: 2-36,
вул.40 років Перемоги;
с.Григорівка - вул.Лугова, вул.Радісна: 91-152,
вул.Набережна: 23-55;
с.Григорівка - вул.Новоселів, вул.Польова,
вул.Юності, вул.Степна, вул.Радісна: 153-187, 277;

129
136
121
130

180

169

186
181
187
194

Ю.Ю. Чорна

