Додаток 2
до постанови Авангардівської селищної
виборчої комісії Овідіопольського району
Одеської області від 20 вересня 2017 року №8

Перелік
одномандатних виборчих округів та їх меж, утворених для організації виборів
депутатів Авангардівської селищної ради об’єднаної територіальної громади
29 жовтня 2017 року
на території с.Прилиманське Овідіопольського району Одеської області
Номер
виборчого
округу
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Межі виборчого округу (назва вулиці та номер будинку)

Орієнтовна
кількість
виборців

Вул.Восточна, буд. з №1 по №13, з №2 по №20
Вул.Флотська, буд. з №1 по №61В, з №2 по №50
Провулок Середній
Вул.Восточна, буд. з №15 по №85, з №22 по №130
Вул.Восточна, буд. з №87 по №199, з №132 по №200
Вул.Флотська, буд. з №148 по № 206, з №169 по №207
Вул.Флотська, буд. з №52 по № 146А, з №63 по №167
Вул.Центральна, буд з №1 по №102, №104, №106
Вул.Центральна, буд №103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 119В
Вул.Центральна, буд. №107, 109, з №121 по №203,
з №108 по №216
Вул.Центральна, буд з №205 по №267, з №218 по №268
Вул.Нижня, буд. №120, №120А
Вул.Нижня, буд. з №1 по №119, з №121 по №146
Вул.Оборонна, буд. з №1 по №133, з №2 по №60
Вул.Нова, буд. з №1 по №93, з №2 по №88
Вул.Молодіжна, буд. з №1 по №83, з №2 по №82
Вул.Садова, буд. з №1 по №40
Вул.Оборонна, буд. з №62 по№98, з №135 по №261
Вул.Нова, буд. з №90 по №150,
Вул.Молодіжна, буд. з №84 по №163
Вул.Садова, буд. з №41 по №81
Лінія ГО «Авангард», лінія ОГСТ «Авангард-2», лінія СОГ
«Веселка», лінія СОГ «Автомобіліст», лінія СОГ «Лотос», лінія
СОГ «Ромашка-2», лінія СК «Агродор»
Лінія СТ «Будівельник», лінія СК «Будівельний» Центральна,
лінія СОГ «Вишневий сад», лінія СК «Джерело», лінія ГО
«Магістраль», лінія СК «Механізатор», лінія СОГ «Радуга», лінія
ОГ «Росток-ОЗК», лінія СК «Садовод», лінія ОГСТ «Струмок»,
лінія СТ «Тепличний», лінія СК «Дорожник-2», лінія СК «Сухий
ліман», масив Весняний

Всього:

255

261
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249

3903

Секретар
Авангардівської селищної виборчої комісії
Овідіопольського району Одеської області

МП.

Л.В.Підгорна

