
 
ГРАФІК 

роботи відділу ведення Державного реєстру виборців 
районної адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району  

 

з понеділка по четвер – з 09.00 год. до 18.00 год. 

п'ятниця – з 09.00 до 16.45 год. 

обідня перерва – з 13.00 год. до 13.45 год. 

 

Дата роботи Години роботи 

15.06.2019 

16.06.2019 

22.06.2019 

23.06.2019 

29.06.2019 

06.07.2019 

07.07.2019 

13.07.2019 

14.07.2019 

20.07.2019 

21.07.2015 

 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 10-00 до 14-00 

з 08-00 до 20-00 

 

 

Кабінет № 56 (IV поверх), вул. Сєдова, 5, м. Запоріжжя, 

Контактні телефонии: 225-66-76, 225-62-22. 
======================================================================= 

 

Шановні виборці Дніпровського району! 
Відділ ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Дніпровському району запрошує Вас перевірити свої 

персональні дані,  внесені до Державного реєстру виборців. 

Особливо це стосується виборців: 

- які голосуватимуть вперше (досягли 18-річчя); 

- які під час останніх виборів були відсутні у списках виборців або виявили 

неточності в своїх персональних даних. 

При собі необхідно мати паспорт громадянина України (у вигляді книжечки 

або ІД-карти з витягом), а у разі зміни прізвища, ім’я, по батькові, смерті, тощо – 

документ, що підтверджує ці зміни.  

 

Графік прийому громадян у червні 2019 року: 

понеділок - четвер:  8.00 — 17.00; 

п’ятниця:   8.00 — 15.45; 

субота, неділя:  9.00 — 13.00; 

перерва:    13.00 — 14.00; 

17 та 28 червня — відділ не працює. 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців районної адміністрації  

Запорізької міської ради по Дніпровському району  

вул.Бородінська, 1А, каб. 212 (ІІ поверх)  

тел. 224-36-51, 224-36-52, 224-36-53 



 

 

Графік роботи працівників  

відділу ведення Державного реєстру виборців  

районної адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району 

 

- у будні дні з 08:00 до 18:00. 

- у вихідні дні (22, 23, 29, 30 червня 2019 року та 06, 07, 13, 14, 20, 21 липня 2019 

року) з 08:00 до 14:00 без обідньої перерви. 

 
======================================================================= 

 

Графік роботи відділу ведення 

Державного реєстру виборців районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Комунарському району 

 

понеділок - четвер 09.00 - 18.00  

п’ятниця 09.00-16.45  

перерва 13.00-13.45  

 

У вихідні дні, що припадають на період підготовки до позачергових виборів: 

 

Дата Часи роботи 

22.06.2019 12:00-18:00 

23.06.2019 9:00-15:00 

29.06.2019 12:00-18:00 

30.06.2019 9:00-15:00 

06.07.2019 8:00-17:00 

07.07І2019 8:00-17:00 

13.07.2019 8:00-18:00 

14.07.2019 8:00-18:00 

21.07.2019 8:00-20:00 

 

Контактни телефони: 7698860, 7698861, 7698862 
 

======================================================================= 

 

Графік роботи 

відділу ведення Державного реєстру виборців 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району 

 

з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год.,  

п’ятниця - з 09.00 год. до 16.45 год.,  

обідня перерва - з 13.00 до 13.45 год.,  

субота, неділя - з 09.00 год. до 16.00 год. 
 

 

 



 

 

 

Працівники відділу ведення Державного реєстру виборців 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району 

 

у червні та липні 2019 року працюють  

щоденно з 8.00 до 17.00, включаючи суботу і неділю,  

перерва з 13.00 до 13.48,  

каб. 108, тел. 278-81-44, 098-774-28-31. 
 

======================================================================= 

 

 

Графік роботи  

відділу ведення Державного реєстру виборців  

районної адміністрації Запорізької міської ради  

по Шевченківському району в червні-липні 2019 року 

 

В робочі дні тижня щоденно з 08.00 год. до 17.00 год., перерва з 13.00 год. до 

13.45 год. 

 

В вихідні дні червня-липня за графіком: 

 
Дата роботи Час роботи 

15 червня 2019 року 09.00 год.  – 13.00 год. 

16 червня 2019 року 14.00 год.  – 18.00 год. 

22 червня 2019 року 09.00 год.  – 13.00 год. 

23 червня 2019 року 14.00 год.  – 18.00 год. 

29 червня 2019 року 09.00 год.  – 13.00 год. 

30 червня 2019 року 14.00 год.  – 18.00 год. 

06 липня  2019 року 08.00 год. – 17.00 год., перерва 13.00-13.45 

07 липня  2019 року 08.00 год. – 17.00 год., перерва 13.00-13.45 

13 липня  2019 року 09.00 год.  – 13.00 год. 

14 липня  2019 року 14.00 год.  – 18.00 год. 

20 липня  2019 року 09.00 год.  – 13.00 год. 

21 липня  2019 року 08.00 год.  – 20.00 год. 

 

 
 


