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Про 1"творення та формувапня "*пgу _ .

обласних, районп"i ("pi, районiв в Автономнiй Республiцi Крим),

мiЁrк"х 1*piM мiстЪ Автономнiй Республiцi Крим),

район""х у Micri Киевi територiальних виборчих комiсiй

Розглянувши поданrrя мiсцевих ортанiзачiй полiтичних партiй, про

уr""р;;;;Ь;ьких фракцiИ "* о,Ъ"о'o"* ,u _1"л,y.::"ii Верховноi

Ради Украiни поточноIо скликаIrIш; полIтиtIноi гLА,ртrт "сJIутА
irrЬЪдуi, п"rьичноi партii "опозшдЙrА IIJIАт9орч __з1 lчTJli
"oolr"""oi 

партii BcelKpalHcbKe об'еднаrrня "Батькiвщина", _ПОЛIТИЧНОI
iйi;ii';ёврбЙИсь'Й соJпдАрrilстъ", Полiтичноi Партii "ГоЛоС", та

мiсцевих органiзацiй полiтичrrих партiй, якi уклали )тоду про полlтичЕу

спiвпрачю на мiоцевrтх виборах 25 жовтня 2020 рокry з деп}татською групою,

npo j.г"op.ro якоi оголошiно на cecii Верховноi Рали |ч{ъи ве пiзнiше

1 сiчrя року, в якому вiдбlъаються вибори: Полiтичноi .партii
"солддрнIстЬ жIнок }крдIНИ", що 1тлала году про полlтичну

"пiвrrоаЙ 
на мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року з .Щеrryтатською групою

;liоfiЙ,, по.тпти+rоi riдртli 'зд мдfulтне", що },клала угоди про

полiтичну спiвпраrцо на чергових виборах дегrутатiв мlсцевйх рад та

сiьськЙ, сеJrищних, мiських голЬ 25 жовтня 2020 року та Ira перших

"rbopu* 
л"arуruriв мiсцевrтх рад та сiльськюr, селицних,..rviсьюл< голiв

25 *ъ"; JOZo ро*7 з .Щеrrlтатською групою "Партiя _"3а 
майбlтнс"

кандидац?и вiд яких до скJIаду терrtгорiальнrж виборчих Koмrcrи

u*ru*oii"" обов'язково, а також заресстровани]( у встановJIеному законом

;;;;;;; ;iйвiдних Ймiнiстрати"но-тери,орiальнIо( одиницях мiсцевих

ор.uнiruчiи полiтичних партiй разом iз доданими до HID( док)ъ4ента,I,{и щодо

;Ы;Й до скJIаду обпu"п*, райоrпrrо< (KpiM районiв в Автономнiй

ii;Й;iii frrr1, "i""n* 
(KpiM мiсr в Автономнiй Республiцi Крим),

районних у MicTi Кисвi виборчих комiсiй, кандидаryри вiд якю( до скJIад/

,"prropi-i"r* виборчrл< комiсiй вкJIючаються за. резуJIьтатами

*Ёр"Опiу"*rr, ороu.д.rrо.о I{ентра,rьною виборчою -""i,i::__1л0_,:з::
20i0 року, врахов},ючщ що iншi кандидат}ри до скJIаду терlrгорlluъню(

"rборr,*'- 
*bri"ti пост:lновою IJекгрмьноi .""Hd,*I]!,,l_j1]-
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внесених до скJIаду обласних, районних (KpiM рйонiв в Автономнiй

Ё..r"О"iчi 
-Ко"".1, мiських (KpiM Mici в Автономнiй Ре_спублiшi Крим),

очйонни* у MicTi Кисвi виборчих комiсiй, вимогам _tsиОорчого. 
кодексу

ir *pa-,"" ,,а iх вiдхплення'' та за результатами жеребкування вlдхилено.

"iд'rrоuiдrо 
до пуЕкту 1 частини першоi'статтi 9, cTaTTi 34, частин першоТ-

"Ёru"proi, 
дев'яЪоi -чотирнадцятоi cTaTTi 203 Виборчого кодексу Уr,раiни,

*"оБ"""lrчrr"ми t1- 1З, rryнктом б cTaTTi 21 
. 
Закону Украiни "Про

ЦЁЙра,,rьну виОорчу комiсiю", ЦеFrра"rьна виборча комiсiя п о с т д п о в л я €:

1. Утворити та сформувати склад обласнrж, районних (KpiM районiв в

Д"rоrоrrЙ Ё""пуОпiчi К'рrм), мiських (KpiM MicT в_ Автономнiй.:*гrубa]li

i6;;J, ;;""""-'у мiстi'Кисвi територiальних виборчих комiсiй у межах

iii""i""l-"r (додаrки l - 25); Ъолинськоi . (додатки 26 - 41),

.Щнiпропетровськоi (додатки 4' - бg), ,Щонечькоi _ 
(додатки 70 _ 99),

fi"rJrrp"i-.r (додur* 100-116), Закарпатськоi,. (додатки 117- 134),

1;;;;i;;'-;1 (додчr*, 135 - 154), Iваяо-ФрЪнкiвськоi .(додатки 
l55 - 176),

Kr]i"ii-.li . (додur* |77 -ZOd), Кiровогралськоi _(додатки 
209 -2Z5),

Лч*оооi' (додатки 226-'Зg, 
- 

Львiвськоi (додатки 2З9 - 285),

i;;;;i;.;-"i--Йoourn" 2Sб - i9g), Одеськоi (додатки 300 - 326),

il.rr^r"i*i (дЙur*, ЗZ7 - З47), PiBHeHcbKoi (лодатки 348 - 363),

;й;;;;1 i^";;И зб4 - 384)' Тернопiльськоi (додатки з85 _ 406),

i'uр*Б""*оТ'" (оод"rп, 4о,7 - iз|), iepcoBcbKoi_ (додатки 4зz _ 446),

i*Ъr"rrч*"i 
' (додатки 447 -4Ь;Ц, depKacbKoТ (додатки 464-484),

Ч"о"i"",,"-"i tr"rатки 485 - 499), Чернiгiвськоi (додатки 500 _ 521) областей

та MicTa Киева (д одаткч, 5Z2 - 5З2),

2. Обласним, районним (KpiM районiв в Автономнiй Рестryблiцi Крим),

мiським (KpiM ,i", 
" 

Аrrопоr',rпЙ Республiui Крим ), районним у MicTi Кисвi

;;;;;;;l;;;"" виборчим комiсiям поiнформувати громадян про свiй склад,

мiсltезнаходження га режим роооти,

3. Що постановУ разом з вiдповiдними додатками (у лвох примiрниках

*" по*пЪi ,.prropi-i*T виборчоi KoMicil) надiслати обласним, Киiвськiй

;;;;-;"р*;"""м адмiнiстацi'м дrя передачi вiдповiдним обласним,

;;;;;r", мiським, районнЙм у MicTi Кисвi територiа"rьним виборчим

комiсiям.
4. L{ro постанову оприлюднити на офiцiйному вебсайтi ЩентраrrьноТ

виборчоi KoMicii
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Костяцтпнiвська MicbKa терпторiальна вшборча комiсiя
Краматорського району ДоЕецькоiобластi

Голова KoMic - Легкошкур Надiя Михаiллiвна" 1975 року нароаження - вiд

мiсцевоi органiзацii полIмщiбi IIAPTIT ,опозиrЕ4lrА пJитФормА _ зА
}О4ТТЯ" (гryнкг 1 частини дрlтоi статгi 203 Кодексу),

Заспупнuк zоловч Koшic - Зайцев Олекс_аЕдр евгенович, 198З року
народr(енЙ - ви MicueBoi органiзачii полIтиtIноi IIAPTII ,сlгугА нАроду,
(rryтrкг 1 частини другоi cтafii 203 Кодексу).

Секрепар колrrсrl - Гаlтночка ,Щмttгро Вячеславович, 199l року народ)l(енIи -
вiд мiсuевоТ органiзацii ПоЛIТиtIНоi пдртti,свропЕЙськА солIдАрнIсть,
(пункr 1 частини другоi статri 20З Кодексу).

Члеци KoMicii:
Аtrrонцева олена Мlrхайлiвнц 1965 року народження - вiд мiсцевоi

органiзаuii Полiтичноi партii "СолiдарЕiсть жiHoK Украi'ци" (Irytrкr 2 частини другоi
статгi 20З Кодексу);

Бачурiна Анастасiя СергiiЪrrа, 1986 року народження - вiд мiсцевоi
Селянськоi партii Украiни (rryнкг 3 частини другоi cTaTTi 203 Кодексу);

Бувайло Свiтлаrrа Анатолiiвна, 1961 року ЕароджеЕня - вlд

органiзацii полiтичноТ партii ВсеукраiЪське об'сднання "Батькiвщина"
частини другоi статгi 20З Кодексу);

Вiзiров Ваперiй Iванович, 1964 року народжеяrrя - вiд мiсцевоi органiзацii

полiтичноi партii Всеукраlнське об'сднання "Батькiвrцица" (пунtс 1 частини другоТ

cTaTri 203 Кодексу);
Волжина Iрина Вiта,riiЪна, 1958 рокry народжевня - вiл мiсцевоi органiзачii

полтиtlноi IIAPTIi "сдинА АльтЕрнАтивА" (пункт З частини другоТ

статгi 203 Кодексу);
Гончарова Тетяна Вадимiвна, l99l року ЕародJкення вiд мiсцевоi оргаrriзачiТ

ПолIТИt{ноi пАРТIi 'нДш" (пункт З частини другоi статri 203 Кодексу);
ерем€св Михайло .Володимирович, 1983 роьry народхевня ви мiсцевоi

органiзачii ПОЛIТИчнОТ ПАРтIi 'СЛУгА }LДРОду" (гryню 1 частини другоi
cTaTri 203 Кодексу);

Корсун Олена СергiТвна. lg90 року наролженru - вiд viсuевоi органiзашii

Полiтlтчвоi Партii "ГОЛОС" (ryнкт 1 частипи другоi cTaTTi 20З Кодекс),)i
костенко Вацентина ГеоргiiЪна, l963 року наро.чження - вiд мiсцевоi

органiзацii Полirrrчноi партii "За Майб}T нс" (rryHкr 2 частини другоТ

статri 20З Кодексу);
MiTbKo свiтдаЕа АлатолiiЪна, 1981 року народженtrя - вiд мiсцевоi органiзачiТ

полIтичноi IIAPTII ,европЕЙСькА солцАрнIСТЬ" (rryнкг 1 частини лругоi

органiзачii

мiсцевоТ
(rryHKT 1

ганlзацц
(rц,нкт 1

статгi 20з кодексу);
Польська Тетяна Вirгорiвна" l97б року н

полIтичноi пАртIi,опозицIЙнА плАт
частини -:р5 t оТ cTaTTi 20З Коrекс) ):
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Скорик Геннадiй Миколайович, l965 року народження - вiд мiсцевоi
органiзацii Полiтичноi Партii "ГОЛОС" (rryнкг l частини дрlтоi статгi 203

Колексу);
Сушкова Оксана ГеоргiiЪн4 1977 pol.? народженrrя - вiл мiсцевоi органiзачii

полiтrчноi партii "Перемога Паrьчевського" (пункг 3 частиrш лругоi статгi 203

Колексу);
Трусов ,Щенис Сергiйович, 1991 року народхенrя - вiд мiсцевоi органiзацii

Партiя Зслених Украi'ни (тryнкr 3 частиlrи дрlтоi статгi 203 Кодексу);
УсеЕко Дмшро Олексанлрович, 1978 року народхення - вiд мiсцевоТ

органiзачii ПОЛШИЧНОi ПАРТIi 'СЛУГА IlАРОДУ" (гrункr 3 частини дlугот
статгi 20з кодексу).

Секреmар
ЦенmрашноI в uборчоi KoMicil
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