
                                                                        
 

 
 

РІШЕННЯ 
               тридцять перша сесія VІ скликання 

 
від 13.03.2014 р. №1413 
 
 
Про затвердження переліку місць  
для розміщення матеріалів передвиборчої  
агітації до позачергових виборів  
Президента України 25 травня 2014 року 
 
 
     Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
рішення виконавчого комітету № 82 від 05.03.2014 року “Про затвердження 
переліку місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації до 
позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року” відповідно ч.7 
ст. 90 Закону України “Про вибори Президента України”, керуючись ст.25,26 
Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити перелік місць, які перебувають у власності територіальної 
громади м. Коростеня або загальнодержавній власності, для розміщення 
друкованих та інших матеріалів передвиборчої агітації до позачергових 
виборів Президента України 25 травня 2014 року (додаток №1). 

 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
                                                                                     
 
 
 
Секретар міської ради    В. Ходаківський 
Керуючий справами виконкому   А.Охрімчук  
Начальник юридичного відділу   Т.Камінська 



 
 
 
 

Додаток до рішення 31 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 13.03.14р. №1413 

 
ПЕРЕЛІК 

місць для розміщення матеріалів передвиборчої агітації 
до позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року 

 
№ Адреса Об’єкт Строки 

виконання 
Відповідальний за 

підготовку 
1 вул. Грушевського. 52 Стаціонарні 

металеві стенди 
оголошень               

До 06.03.14  КВЖРЕП № 1,  
Городничий П.О. 
 

2. вул. Грушевського, 70 -*- -*- -*- 
3. вул. Мельника, 1 -*- -*- -*- 
4. вул. Гастелло, 26 -*- -*- -*- 
5. вул. Зв’язківців, 2 -*- -*- -*- 
6. вул. Грушевського, 25 -*- До 06.03.14 КВЖРЕП № 2,  

Ананченко П.П. 
7. вул. Кірова, 6 -*- -*- -*- 
8. вул. Свердлова, 56 -*- -*- -*- 
9. вул. Київська, 9 -*- -*- -*- 
10. вул. В. Сосновського, 3 -*- До 06.03.14 КВЖРЕП № 3,  

Волківський С.В. 
11. вул. Кірова, 47 -*- До 06.03.14 КВЖРЕП № 4  

Гуцалюк А.Л. 

12. вул. Кірова, 67 -*- -*- -*- 
13. вул. Кірова, 80 -*- -*- -*- 
14. вул. Щорса, 2 -*- -*- -*- 
15. вул. Білокоровічське 

шосе, 25 
-*- -*- -*- 

16. вул. Каштанова, 6 -*- -*- -*- 
17. вул. Грушевського 

(район пам’ятника 
комсомольцям 20-х рр.) 

Пересувні 
тимчасові 
агітаційні 
стенди, пікети, 
палатки 

До 06.03.14 Представники політичних 
партій, блоків (за умови 
погодження з головним 
архітектором міста, 
власником будівлі) 

18. вул. Грушевського, 3 
(майданчик міського 
Будинку культури) 

-*- -*- -*- 

19. вул. Кірова, 38/2 
(майданчик Будинку 
науки і техніки) 

-*- -*- -*- 



20. вул. Шолом-
Алейхема,36 
(майданчик будинку 
культури УВП УТОС) 
 

-*- -*- -*- 

21. вул. Київська, 9 (біля 
магазину МПП «Гранд») 

-*- -*- -*- 

22.  ст. Коростень-
Подільський 

-*- -*- -*- 

23. вул. Красіна, 1  
(Район ПТУ № 16) 

-*- -*- -*- 

24. вул. Красіна (частина 
тротуару правої сторони 
вулиці від повороту з 
вул. 
В. Сосновського до 
сходинок) 

-*- -*- -*- 

25. вул. Жовтнева, 1 
(район заводу 
«Жовтнева Кузня») 

-*- -*- -*- 

26. вул. Мельника, 18 
(майданчик біля КП 
«Магазин №44») 

-*- -*- -*- 

27. пл. Базарна, 1 
(майданчик біля 
магазину №19 
«Стандарт») 

-*- -*- -*- 

28. вул. В.Сосновського,38 
(майданчик біля 
Будинку правосуддя)  

-*- -*- -*- 

29. вул. Жовтнева, 41 
(майданчик біля 
магазину «Любава»)  

-*- -*- -*- 

30. вул. Грушевського, 7 
(майданчик біля міської 
дитячої поліклініки) 

-*- -*- -*- 

31. майданчик біля будинку 
по вул. Кірова, 78 

-*- -*- -*- 

32. вул. Проліскова 6-А 
(майданчик біля  
магазину Поліського 
споживчого товариства ) 

-*- -*- -*- 

 
 

 
Секретар міської ради     В. Ходаківський 
 


