
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць, утворених на постійній основі в місті Запоріжжі 
 

 

Керуючись постановою Центральної виборчої комісії від 24.01.2012 №11 

«Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих 

дільниць на постійній основі», розглянувши подання щодо внесення змін до 

переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній 

основі, сформовані за допомогою засобів автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи «Державний реєстр виборців» відділами ведення 

Державного реєстру виборців районних адміністрацій Запорізької міської ради 

по Вознесенівському, Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, 

Шевченківському районах, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 Надати Центральній виборчій комісії подання щодо внесення змін до 

переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній 

основі у Вознесенівському, Дніпровському, Комунарському, Олександрівсько-

му, Шевченківському районах міста Запоріжжя (додається). 

 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних 
виборчих дільниць, утворених на постійній основі в місті Запоріжжі» 

 

 

Постановою Центральної виборчої комісії від 24.01.2012 №11 «Про 

Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних виборчих дільниць 

на постійній основі» встановлено форму подання щодо внесення змін до 

переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній 

основі. 

Подання формується за допомогою засобів автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи «Державний реєстр виборців». 

У зв’язку із змінами в адресному реєстрі автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи «Державний реєстр виборців», внесеними на підставі 

відомостей періодичного поновлення, відділами ведення Державного реєстру 

виборців районних адміністрацій Запорізької міської ради по 

Вознесенівському, Дніпровському, Комунарському, Олександрівському, 

Шевченківському районах сформовані Подання щодо внесення змін до 

переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній 

основі в місті Запоріжжі: 

Вознесенівський район 

- в описі меж виборчої дільниці №230973 уточнено адресу приміщення 

для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії з вул. 

Кронштадська, 7А на адресу вул.Кронштадська, 17 без зміни фактичного 

місцезнаходження зазначеної дільниці; 

- в описі меж виборчої дільниці №231008 змінено назву закладу з 

«комунальна установа «Запорізька міська клінічна лікарня №10» на 

«комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня №10» Запорізької 

міської ради» – підстава рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №78. 

 

Дніпровський район 

- в описі меж виборчої дільниці №230939 пропонується змінити адресу 

приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії 

з «бульвар Вінтера, 16, ДП «Палац культури Енергетиків» на «вул.Ладозька, 2, 

ЗОШ №69», у зв’язку із неможливістю розташування виборчої дільниці за 

попередньою адресою; 

- в описі меж виборчої дільниці №230940 пропонується змінити адресу 

приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії 

з «бульвар Вінтера, 16, ДП «Палац культури Енергетиків» на «вул.Ладозька, 

2А, ЗОШ №100», у зв’язку із неможливістю розташування виборчої дільниці за 

попередньою адресою; 

- в описі меж виборчої дільниці №230941 пропонується змінити адресу 

приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії 

з «бульвар Вінтера, 16, ДП «Палац культури Енергетиків» на «вул.Михайлова, 



15, ЗОШ №89», у зв’язку із неможливістю розташування виборчої дільниці за 

попередньою адресою. 

 

Комунарський район 

- в описі меж виборчої дільниці №230863 до адресного реєстру додано 

будинок №18/27 по вул.Батарейна/Літня, у зв’язку з реєстрацією виборців, що 

призвело до зміни в описі меж виборчої дільниці №230862; 

- в описі меж виборчої дільниці №230863 до адресного реєстру додані 

будинки №24/22 по вул.Легендарна/Тушинська, №21Б по вул.Технічна, у 

зв’язку з реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №230864 до адресного реєстру додано 

будинок №4/12 по вул.Зеленогірська/Василя Вишиваного, у зв’язку з 

реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №230865 до адресного реєстру додано 

будинок №110/14 по вул.Миколи Ласточкіна/Спартаківська, у зв’язку з 

реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №230913 змінено назву закладу з 

«комунальної установи «Міська лікарня №1» на «комунальне некомерційне 

підприємство «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради» – підстава 

рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №69; 

- в описі меж виборчої дільниці №230915 змінено назву закладу з 

«комунальної установи «Міська лікарня №7» на «комунальне некомерційне 

підприємство «Міська лікарня №7» Запорізької міської ради» – підстава 

рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №75. 

 

Олександрівський район 

- в описі меж виборчої дільниці №230810 до адресного реєстру додано 

будинок №144/66 по вул.Гоголя/Пушкіна, у зв’язку з реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №230835 змінено назву закладу з 

«комунальна установа охорони здоров’я «Пологовий будинок №1» на 

«комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок №3» Запорізької 

міської ради» та пропонується змінити юридичну адресу цієї установи з 

«вул.Святого Миколая, 27» на «вул.Бочарова, 11» без зміни фактичного 

місцезнаходження зазначеної дільниці – підстава лист департаменту охорони 

здоров’я Запорізької міської ради від 28.05.2019 №2576/03-17/01. 

 

Шевченківський район: 

- в описі меж виборчої дільниці №231061 до адресного реєстру додано 

будинок №139/1 по вул.Українська, у зв’язку з реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №231063 до адресного реєстру додано 

будинок №185А по вул.Шевченка, у зв’язку з реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №231067 до адресного реєстру додано 

будинок №44А по вул.Таврична, у зв’язку з реєстрацією виборців; 

- в описі меж виборчої дільниці №231068 до адресного реєстру додано 

будинок №58 по вул.Верещагіна, у зв’язку з реєстрацією виборців; 



- в описі меж виборчої дільниці №231109 уточнено адресу приміщення 

для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії з «вул. 

Олексія Поради, 44» на адресу «вул.Олексія Поради, 42» без зміни фактичного 

місцезнаходження зазначеної дільниці; 

- в описі меж виборчої дільниці №231110 уточнено адресу приміщення 

для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії з «вул. 

Олексія Поради, 44» на адресу «вул.Олексія Поради, 42» без зміни фактичного 

місцезнаходження зазначеної дільниці; 

- в описі меж виборчої дільниці №231121 змінено назву закладу з 

«комунальної установи «Міська клінічна лікарня №2» на «комунальне 

некомерційне підприємство «Міська лікарня №2» Запорізької міської ради» – 

підстава рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №70. 

- в описі меж виборчої дільниці №231124 змінено назву закладу з 

«комунальної установи «Міська клінічна лікарня №8» на «комунальне 

некомерційне підприємство «Міська лікарня №8» Запорізької міської ради» – 

підстава рішення Запорізької міської ради від 19.12.2018 №70. 

Подання щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних 

виборчих дільниць, утворених на постійній основі, надаються виконавчими 

комітетами міських рад до Центральної виборчої комісії. 

 
 
 
Заступник керуючого справами 
виконкому ради - начальник 
відділу організаційної та кадрової 
роботи виконкому ради      О.В.Савенко 
 














































