Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради
«Про визначення місць для розміщення матеріалів
передвиборної агітації»

Постановою Верховної Ради України від 26.11.2018 №2631-VIII чергові
вибори Президента України призначені на неділю 31 березня 2019 року.
Відповідно до пункту 4 статті 59 Закону України «Про вибори
Президента України», Календарного плану основних організаційних заходів з
підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня
2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 20.12.2018 №250, органи
місцевого самоврядування не пізніш як за дев’яносто днів до дня виборів (30
грудня 2018 року) відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у
людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.
Від районних адміністрацій міської ради надійшли пропозиції щодо
дислокації стендів, дошок оголошень для розміщення передвиборної агітації.
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ДИСЛОКАЦІЯ
стендів, дошок оголошень для
розміщення матеріалів передвиборної агітації
Вознесенівський район
1. Вул. Незалежної України, 47а – в приміщенні «Критого ринку» КП
«Запоріжринок»;
2. Вул.Сєдова, 10 – біля КУ «4 міська стоматологічна поліклініка»;
3. Бульвар Шевченка, 25 – біля КУ «Запорізька міська клінічна лікарня
№10»;
4. Пр. Соборний, 145 – в приміщенні КЗ «Кіноконцертний зал ім.
О.Довженка»;
5. Бул.Центральний, 3а – біля будинку ;
6. Бульвар Центральний, 12в – біля будинку;
7. Бульвар Гвардійський, 139 – біля будинку;
8. Майдан Профспілок – біля будинку №2;
9. Бульвар Шевченка, 71 – біля будинку;
10. Пр.Соборний, 182– біля будинку;
11. Вул.Наукове містечко, 19 – біля будинку;
12. Вул.Наукове містечко, 20 – біля будинку.
Дніпровський район
1. Вул. Професора Толока – зупинка транспорту «Школа»;
2. Вул. Товариська (парна сторона) – кінцева зупинка транспорту;
3. Сквер Чорнобильців;
4. Перехрестя вул.Котляревського та вул.Медичної;
5. Вул. Щаслива – Правобережний ринок;
6. Вул. Руставі – зупинка транспорту «вул.Руставі»;
7. Бульвар Вінтера – зупинка транспорту «Сільпо»;
8. Вул. Сергія Синенка – зупинка транспорту «Палац культури ЗТЗ»;
9. Вул.Сергія Синенка – зупинка транспорту «Прохідна ЗВА»;
10. Вул. Дніпровське шосе – зупинка транспорту «ВІТ»;
11. Сквер по вул.Розенталь.
Заводський район
1. Вул.Лізи Чайкіної, 53 – Палац культури «Молодіжний»;
2. Вул.Павлокічкаська, 59 – зупинковий комплекс;
3. Вул.Історична, 92 – біля будинку;
4. Вул.Селищна, 17 – зупинковий комплекс;
5. Вул.Електрична – кінцева зупинка автобусного маршруту №26.

2
Комунарський район
1. Вул. Новокузнецька, 12 – біля ринку;
2. Перехрестя вул. Новокузнецька/Водограйна, 18;
3. На території Дослідної станції;
4. Перехрестя вул.Чумаченка/вул.Європейська;
5. Вул.Космічна, 79а – зупинка транспорту «Кінотеатр «Космос».
Олександрівський район
1. Вул.Олександрівська, 26 – паркова зона;
2. Сквер Піонерів з боку пр.Соборного;
3. Сквер обласного театру ляльок з боку вул.Дніпровської;
4. Вул.Вишнева, 42.
Хортицький район
1. Вул. Лахтінська, 10 – біля відділу реєстрації фізичних осіб по
Хортицькому району управління державної реєстрації фізичних осіб
департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради;
2. Вул. Рубана, 11– біля будинку;
3. Вул. Новгородська, 4а – біля Хортицької служби утримання житлового
фонду ТОВ «Місто для людей Запоріжжя»;
4. Проспект Ювілейний, 23в – ринок «Ювілейний» ПП «БЕРНИ»;
5. Вул. Лахтінська, 12а – ринок «Хортицький» КП «Запоріжринок»;
6. Вул. Хортицьке шосе, 46 – ринок «Нікопольський поворот» ТОВ
«ВЄД».
Шевченківський район
1. Вул. Авраменка, 4 – комунальний заклад «Центр первинної медикосанітарної допомоги №2»;
2. Вул.Харчова, 2 – комунальний заклад «Центр первинної медикосанітарної допомоги №8»;
3. Вул. Авраменка, 15 – Шевченківське територіальне відділення ТОВ
«Керуюча компанія «Мрія»;
4. Проспект Моторобудівників – в районі зупинки транспорту
«Міськпаливо»;
5. Вул. Чарівна – в районі зупинки транспорту «Заводська»;
6. Вул.Чарівна – зупинка транспорту «Центральна».
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