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ПЕРШI МIСЦЕВI ВИБОРИ
25 жовтня 2020 року

протокол ль 10

засЦання OБYXIBCЬKOI MICЬKOI ТЕРиТоРIАЛьноI
виБорчоi KoMIcri овухrвсъкого рАЙону

киiвськоi оБлАстI

23 год 50 хв

"09" жовтня 2020 року м. Обухiв

Усього членiв KoMicii: 18 (вiсiмнадцять) осiб.
Присутнi на засiданнi члени KoMicii: 15 (п'ятнадцять) осiб, а сап,lе:

1. Майданюк Ярослав Русланович - голова KoMicii;
2. Жиленко Щмитро Миколайович - заступник голови KoMicii;
3. Хмеляр ТаiЪiя Анатолiiвна- секретар KoMicii;
4. Iсаченко Микола Борисович - члеII KoMicii;
5. Яременко IBaH Анатолiйович - член KoMicii;
6. Луговський Олексiй Олександрович -.шен KoMicii;
7. Медведев Сергiй Юрiйович - tIлен KoMicii;
8. Недерська Ваrrентина Василiвна - тIлен KoMicii;
9. Шрлбарська Iрина Олександрiвна - член KoMicii;
10. OxpiMeHKo Зоряна Пазлiвна - член KoMicii;
1 1. Погребна Любов Миколаiвна - член KoMicii;
12. Смеля Любов BiKTopiBHa - член KoMicii;
13. Токаренко Володимир Анатолiйович - член KoMicii;
14. Паrrченко Оксана Олександрiвна -.rлен KoMicii
15. Кабанець Юрiй Анатолiйович - член KoMicii.

Вiдсутнi на засiданнi члени KoMicii: 3 (три) особи, а calvIe:

1. HecBiT олексiй олексiйович - tuleн KoMicii;
2. Шемшур Тетяна МиколаiЪна- член KoMicii;
з. Фiлей Вiта.пiй Iванович - член KoMicii.

Запрошенi на засfiання:
1. Трач М.М. представник попiтичноi партii з правом дорадчого

<европейська солiдарнiсть>
2. IBaxa Т.А. - кандидат в депутати вiд полiтичноi партii кСЛУГА НАРОДУ).
3. Жевага О.М. - представник полiтичноi партii кСЛУГА НАРОДУ).
4. Глущенко А.Т. - предстtlвник полiтичноi партii з правом дорадчого голосу

кГромадянська позицiл>
5. Геращенко В.М. - представник полiтичноi партii з прtlвом дорадчого голосу (УДАР

(Украiнський Щемократичний Альянс за Реформи) Вiталiя Кличка>)
6. Репiк А.В. - представник Громадянськоi мережi кОПОРА>
7. Паенко С.В. - представник Полiтичноi партii <Сила людей>
8. Турiд Польорус, Александер,Щашко - ОБСС
9. Тараненко Вiкторiя - перекпадач
10. Родiсвський Б.С. - представник полiтичноi партiТ кГОЛОС>
11. Кайнар I.M. - представник полiтичноi партii кНАШ КРАЙ)



12. Пендюр А.Б. - представник полiтичноi партii (СЛУГА НАРОДУ)
13. Зрайченко,Щ. А. - предстtlвник полiти.пrоi партii <Сила i Честь>
14. Потеряйко В. Ю. - представник полiти.пrоi партiТ <Перемога Пальчевського).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Прийняття присяги новим тIленом ТВК - Кабанцем Ю.А.
2. Затвердження подання про реестрацiю Вершецькоi - Хоменко HaTarrii Миколаiвни

представником КиiЪськоi регiональноi органiзацii Попiтичноi партii <Перемога
Пальчевського) у територiальнiй виборчiй KoMicii з прчlвом дорадчого гопосу.

З. Затвердження подання про вкJIючення представника Киiвськоi територiальноi
органiзацii полтичноi пАртIi (европЕЙськд СоЛЦАРНIСТЬ> Трача
Михайла Миколайовича до складу контрольноi KoMicii, що буде здiйснювати
контроль за виготовленням виборчих бюлетенiв на пiдприемствi - виготовлювачi,
дотриманням вимог щодо знищення друкарських форr, технiчних вiдходiв,
полiграфiчного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенiв з виборiв
депугатiв Обухiвськоi MicbKoi ради Обухiвського району КиiвськоТ областi на
перших мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року. .Щоповiдач - Голова ТВК Я.
Майданюк.

4, Затвердження подання про вкJIючення предстtlвника КиiЪськоi обласноi органiзацii
ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi кСЛУГА НАРО.ЩУ> Зварича Олександра Романовича до
складу контрольноi KoMicii, що буде здiйснювати контроль за виготовленням
виборчих бюлетенiв на пiдприемствi - виготов.тповачi, дотриманням вимог щодо
знищення друкарських форм, технiчних вi.цодiв, полiграфiчного браку, помилково
виготовлених виборчих бюлетенiв з виборiв депутатiв Обухiвськоi MicbKoT ради
Обухiвського району КиiЪськоi областi на перших мiсцевих виборах 25 жовтня
2020 року. ,Щоповiдач - Голова ТВК Я. Майданюк.

5. Затверлження подання про вкJIючення представника КиiЪськоi обласноi органiзацii
ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi <Всеукраiнське об'сднання <Батькiвщина> Cyxix Iгоря
Анатолiйовича до складу конц)ольноi KoMicii, що буде здiйснювати контроль за
виготовленням вибор.п,Iх бюлетенiв на пiдприсмствi - виготовлювачi, дотримilнням
вимог щодо знищенIIя друкарських форм, технiчних вiдходiв, полiграфiчного
браку, помилково виготовлених вибор.п,Iх бюлетенiв з виборiв депутатiв
Обухiвськоi MicbKoi рали Обухiвського району КиiЪськоi областi на перших
мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Доповiдач - Голова ТВК Я. Майданюк.

6. Проведення жеребкування щодо визначення HoMepiB кандидатiв на посаду членiв
.ЩВК шляхом жеребкування, поданих оргаrriзацiями полiтичних партiй. ,Щоповiдач -
Голова ТВК Я. Майданюк.

7. Затвердження списку обраних членiв ДВК та керiвного складу шJIяхом
жеребкування вiд органiзацiй полiтичних партiй пiсля проведення жеребкувtlння.

,Щоповiдач - Голова ТВК Я. Майданюк.

Засiдання територiальноi виборчоi KoMicii вiдкрив голова Обухiвськоi MicbKoi
територiальноi виборчоТ KoMicii Майданюк Я.Р.. Голова KoMicii повiдомив, що на засiданнi
присугнi 15 з 18 членiв ОбухiвськоТ мiськоi територiальноi виборчоi KoMicii. Також
Майданюк Я.Р. зазнаIмв, що на засiдаrrнi KoMicii присугнi запрошенi особи
представники полiтичних партiй, представники ОБСе.

Голова ТВК нагадав, що вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 36 Виборчого
кодексу УкраiЪи, засiдання KoMicii е повновчDкним за умови присугностi на ньому бiльше
половини членiв KoMicii вiд складу цiеi KoMicii. На цiй пiдставi голова Обухiвськоi MicbKoi
територiа-тrьноi виборчоТ KoMicii оголосив про початок засiдання.

Голова територiальноi виборчоi KoMicii запропонував затвердити запропонований
проект порядку денного засiдання.
ВИРIШИЛИ: затверлити порядок денний засiдання Обухiвськоi MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMicii, запропонований головою KoMiciT.



СЛУХАЛИ: Голову Обу:<iвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii про

прийнrIття новим tIленом ТВК Кабанцем Ю.А. llрисяги.

ВИРIШИЛИ: Надати можливiсть прийняти Кабанцем Ю.А. присягу тIлена

ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii.

Затвердження подання про реестрацiю Вершецькоi-Хоменко Ната-пii МиколаfiЪни
представником Киiвськоi регiональноi органiзацii ПолiтичноТ партii <Перемога

Пальчевського) з прaвом дорадчого голосу.

СЛУХАЛИ: Голову Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii про

реестрацiю Вершецькоi-Хоменко Наталii МиколаilЪни представником Киiвськоi

регiональноi органiзацii Полiтичноi партii <Перемога ПальчевськогоD з правом

дорадчого голосу.

ВИРIШИЛИ: заре€струвати Вешецьку-Хоменко Наталiю МиколаiЪну
представником Полiтичноi партii <Перемога Пальчевського)з правом дорадчого
голосую

За це рiшення проголосували:
За - 15 (п'ятнадцять),
Проти - 0 (нуль),
Утрималися - 0 (нуль).

З. Затвердження подання про включення представника Киiвськоi територiальноi

органiзацii ПолIтичноi пАртIi кевропЕЙськд СолIдАрнIСть> трача

Михайла Миколайовича до складу контрольноi KoMiciio що буде здiйснювати

контроль за виготовлеIIням виборчих бюлетенiв на пiдприемствi

виготовлювачi, дотримаIIням вимог щодо знищення друкарських форм,

технiчних вiдходiв, полiграфiчного браку, помилково виготовлених виборчих

бюлетенiв з виборiв депутатiв Обухiвськоi MicbKoi ради Обухiвського району

Киiвськоi областi на перших мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
СЛУХАЛИ: Голову Обухiвськоi MicbKoi ТВК Я. Майданюка.

ВИРIШИЛИ:Включити представника Киiвськоi територiальноi органiзацii

полIтичноi пАртIi кевропЕЙськА солIдАрнIсть> трача михайла

Миколайовича до складу контрольноi KoMicii.

За це рiшення проголосували:
За- 15 (п'ятнадцять),
Проти - 0 (нуль),
Утрималися - 0 (нуль).

1.

2.



4. Затвердження подання про включення представника Киiвськоi обласноi
oрганiзацii ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi кСЛУГА НАРОДУ> Зварича Олександра
Романовича до складу контрольноi KoMicii, що буде здiйснювати контроль за
виготовленням виборчих бюлетенiв на пiдприемствi виготовлювачi,
дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технiчних вiдходiв,
полiграфiчного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенiв з

виборiв депутатiв Обухiвськоi MicbKoi ради Обухiвського району Киiвськоi
областi на перших мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

СЛУХАЛИ: Голову Обухiвськоi MicbKoi ТВК Я. Майданюка.

ВИРIШИЛИ:Включити представника Киiвськоi обласноi органiзацii

ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi кСЛУГА НАРО.ЩУ> Зварича Олександра Романовича

до складу контрольноi KoMicii.

За це рiшення проголосувtlли:
За- 15 (п'ятнадцять),
Проти - 0 (нуль),
Утрима-тlися - 0 (нуль).

5. Затвердження подання про включення представника Киiвськоi обласноi
органiзацii ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi KBceyKpaiнcbкe об'еднання <Батькiвщина))
Cyxix Iгоря Анатолiйовича до складу контрольноi KoMicii, що буд.
здiйснювати контроль за виготовленням виборчих бюпетенiв на пiдприемствi
- виготовлювачi, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм,
технiчних вiдходiв, полiграфiчного браку, помилково виготовлених виборчих
бюлетенiв з виборiв депутатiв Обухiвськоi MicbKoi ради Обухiвського району
Киiвськоi областi на перших мiсцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

СЛУХАЛИ: Голову ОбухiвськоТ MicbKoi ТВК Я. Майданюка.

ВИРIШИЛИ:Включити представника Киiвськоi обласноi органiзацii

ПОЛIТИЧНОi ПАРТIi <Всеукраiнське об'еднання <Батькiвщина> Cyxix Iгоря

Анатолiйовича до складу контрольноi KoMicii.

За це рiшення проголосуваIи:
За - 15 (п'ятнадцять),
Проти - 0 (нуль),
Утрималися - 0 (нуль).



За це рiшення проголосували:
За- 15 (чотирнадцять),
Проти - 0 (нуль),
Утрима.пися - 0 (нуль).

Проведення псеребкування щодо визIIачення HoMepiB каrцидатiв на посаду членiв
ЩВК шляхом жеребкування, поданих органiзацiями полiтичних партiй.,Щоповiдач -
Голова ТВК Я. Майданюк.

СЛУХАЛИ: про кiлькiсть кандидатур, якi за результатами розгJIяду подань можрь бути
включенi Обухiвською мiською територiа.rrьною виборчою комiсiею до скJIаду дiльничних
виборчих комiсiй виборчих дiльниць NФrГs320740 - З20747, JфNs З2075|-З20758,
NФ,fs3207бO-З2076|, NsM 321323-32|З37 з мiсцевих виборuiв 25 жовтня 2020 року за

результатами жеребкувzlння.
ВИСТУПИЛИз голова Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii Майданюк
Я.Р. поiнформрав, що за результатапiIи жеребкування заirлiщуються BaKaHTHi мiсця у
дiльничних виборчих комiсiях. Кiлькiсть вакантних мiсць, на якi вкJIючtlються
кандидатури за результатаI\,Iи жеребкування, згiдно з частиною третьою статгi 204
Кодексу, встановлюеться знаходженням рiзницi мiж максимt}льно можJIивою кiлькiстtо
.шенiв вiдповiдноi дiльничноi виборчоI KoMicii та кiлькiстю кандидатур, якi включаються
до скJIаду дiльничноi виборчоi KoMicii обов'язково.
Голова KoMicii Майdанюк Я.Р, оzолоulуе Jйаксuл|апьнuй zранuчнuй склаd косюноi diльнuчноi
вuборчоi Kotпicit, у якому вона буdе уmворена, кiлькiсmь канduDаmур, якi включаюmься dо
склаdу diльнuчноi вuборчоi KoMicii обов'жково, mа кiлькiсmь канdudаmур, якi за
рвульmаmаrчru розаlяdу поdань моэюуmь буmu включенi dо склаdу diльнuчноt вuборчоt
колtiсii за резульmаmаJуlu эюеребtЕвання.

,Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi }lЪ320740
Чисельнiсть виборчiв виборчоiдiльницi Ns320740 становить lЗ27 впборцiв. Вiдповiдно до
частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е серодньою. Згiдно з
частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 16 осiб.

За подЕlнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикчшlня
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською Iрупою, про утворення якоi оголошеIIо на сесii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi мiськоi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi J\Ъ320740 вкJIючаеться 9 (лев'ять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаN,Iи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М320740 за
результатап{и жеребкування, становить 7 (ciM) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя впборчоi дiльницi ЛЪ320741
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi Ns320741 становить |42З виборець.

Вiдповiдно до частини четвертоТ cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е середньою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний грани.ший склад
дiльничноi виборчоi KoMicii малоi виборчоi дiльницi скJIадае 16 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депуtатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикIшIня
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською {рупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли ло Обухiвськоi мiськоi територiальноТ виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi ]ф320741 вкJIючаеться 10 (лесять)
кандидатур.



Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатами розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320741 за

результатап{и жеребкув€lння, скпадае б (шiсть) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя виб орчоi дiльницi Ns3207 42
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi NsЗ20742 становить 573 вибоРui.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е серодньою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 16 осiб.
За rrоданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утвореЕЕя

допугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклшlи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською фупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до склаДУ

дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320742 включаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кtlндидатур, якi за результатаN,Iи розгляду подань моЖУгЬ
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi NsЗ20742 за

результатапdи жеребкування, складае б (шiсть) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi }lb320743
Чисепьнiсть виборчiв виборчоi дiльницi JtЗ20743 становить 359 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е мztлою.
KpiM того, згiдно з положенням абзацу другого частини третьоТ статгi 204 Виборчого
кодексу, на виборчих дiльницях, на яких кiлькiсть виборцiв не перевищуе 200 осiб,
дiльнична виборча комiсiя може угворюватися у складi голови, секретаря та двох -

чотирьох .шенiв KoMiciI.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракчiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоI оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноТ виборчоi KoMiciT виборчоi дiльницi }lb320743 вкJIючаеться 9 (дев'ять) осiб.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаN{и розгляду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320743 за

результатаIvIи жеребкування, скJIадае 5 (п'ять) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi }lb320744
Чисельнiсть виборuiв виборчоi дiльницi М320744 становить 450 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, тчжа дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноТ виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй сесii ВРУ поточного скJIикtшня
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноТ виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320744 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким tмном, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду под€lнь можуtь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi N9.З20742 за

результатаI\,rи жеребкув€tння, скJIадае 4 (чотири) осiб.



.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi }lb320745
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi J\Ъ320745 становить 311 виборчiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.
За подtlнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депутатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй сесii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на сесii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMiciio обовОязково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320745 вкJIючасться 9 (лев'ять)
кандидzlтур.

Таким чином, кiлькiсть кчlндидатур, якi за результатап{и розгляду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф320745 за

результатап4и жеребкування, скJIадае 5 (п'ять) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛЬ320746
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi М320746 стаIIовить З36 виборцiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е мапою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, мuжсимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiпьницi скJIадае 14 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракцiй яких оголошоно на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320746 вкJIючаеться 8 (BiciM) кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiпьничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320746 за

результатапdи жеребкув€lння, скJIадае б (шiсть) осiб.

,,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi J\b320747
Чисепьнiсть виборчiв виборчоi дiльницi Ns320747 становить 53 виборшi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, тtжа дiльниця с малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, мtжсимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За под{lнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi укла.llи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ng320747 вкJIючаеться 9 (дев'ять)
кЕlндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатапdи розгляду подань Mo)rqiTb

бути включенi до складу дiльничноI виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi NsЗ20747 за

результатап{и жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛЪ320751
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi М320751 становить 406 виборчiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е мЕIлою.

Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, мЕжсимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За подаяням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депутатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних



мiсцевих виборах з допутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi J\b320751 включаеться 10 (лесять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за розультатами розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф320751 за

результатап{и жеребкування, складае 4 (чотири) осiб.

,.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi }l}320752
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi Jф320752 становить 490 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, мчжсимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадас 14 осiб.
За подztнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про угворення

депутатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi J\Ъ320752 вкJIючаеться 10 (лесять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап,rи розгJIяду подttнь можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Nр320752 за

результатаN,rи жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

,Щiльничпа виборча комiсiя впборчоiдiльницi }lb320753
Чисельнiсть виборuiв виборчоi дiльницi М320753 становить 1229 виборui.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, тtжа дiльниця е середньою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний гршrичний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 16 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про угворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jt320753 вкJIючаеться 8 (BiciM) кандидаryр.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду подtlнь можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320753 за

результатапdи жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя впборчоiдiльницi ЛЬ320754
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi Ns320754 становить 42l виборчiв.

Вiдповiдно до частини четвертоТ статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на сесii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М320754 вкJIючаеться 11 (одинадцять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду подtшь можуtь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоI дiльницi Ns320754 за

результатап4и жеребкув€lння, скJIадае 3 (rр") особи.



,Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi М320755
Чисельнiсть виборuiв виборчоi дiльницi }lЬЗ20755 становить l07 виборцiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоТ KoMicii середньоi виборчоi дiпьницi сшIадае 14 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депуtатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикiшня
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi укла.тrи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоI дiльницi }lЪ320755 вкпючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап4и розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi ]ф320755 за

результатап{и жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛlЬ32075б
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi М320756 стчlновить 510 виборцiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiпьниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депуtатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикtlння
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депугатською црупою, про утворення якоi огопошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMiciI виборчоi дiльницi М320756 вкJIючаеться 8 (BiciM) кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кЕlIIдидатур, якi за резупьтатаI\,rи розгляду подtlнь можуtь
бути включенi до скJIаду дiльничноi виборчоi KoMiciT виборчоТ дiльницi М320756 за

результатап{и жеребкування, скJIадае б (шiсть) осiб.

,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi }lЪ320757
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiпьницi М320757 становить 252 виборui.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, тtжа дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiйо про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320752 вкJIючаеться 9 (лев'ять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатапdи розгJIяду подань мо)йýдь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jt{b320757 за
результатап{и жеребкування, скJIадае 5 (п'ять) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛЪ320758
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi J\Ъ320758 стtlновить 386 виборuiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, мtжсимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За подtлнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депутатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних



мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiпьничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns320758 вкJIючаеться 10 (лесять)
кандидатур.

Таким чином, KiдbKicTb кандидатур, якi за результатап{и розгляду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноТ виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi JфЗ20758 за

результатапdи жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi М3207б0
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi }lb320760 становить 4З2 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е мu}лою.

Згiдно з частиною тр9тьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii серодньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракцiй яких огопошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтллчну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошоно на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф320760 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кtlндидатур, якi за результатаI\,rи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф320760 за

результатапdи жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi }lЬ3207б1
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi Ns320761 становить 106 виборцiв.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця € малою.
Згiдно з частиною ц)етьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний скпад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй попiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi укла.пи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi ]ф320761 вкJIючаеться 7 (ciM) кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кzlндидатур, якi за результатап,rи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоТ дiльницi Ns320761 за

результатами жеребкувzlння, скJIадае 7 (ciM) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛЪ321323
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi NsЗ21323 становить 2242 виборчi.

Вiдповiдно до частиЕи чотвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодоксу, така дiльниця € воликою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих оргаlriзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдrrовiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф321323 включаеться 10 (десять)
кЕlндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кzlндидатур, якi за результатаI\,{и розгJIяду подань можуtь
бути включенi до скпаду дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф321323 за

результатаN,Iи жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.



.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЪ321324
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi }{Ь321324 стаIIовить 2045 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiпьничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.
За подzlнням мiсцевих органiзачiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скликання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу

дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns321324 вкJIючаеться 10 (десять)
кtlндидатур.

Таким tIином, кiлькiсть кандидатур, якi за розультатаN,Iи розгJIяду подань можуtь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф321324 за

результатаI\,1и жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi NЬ321325
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi J\Ъ321325 становить 2079 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, мtжсима.тlьний гршrичний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утвороння

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською цупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiа.тlьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноТ виборчоТ KoMiciT виборчоi дiльницi ]ф321325 вкJIючаеться 10 (десять)
кtlндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатуро якi за результатаI\dи розгпяду подань можугь
бути включенi до складу дiпьничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi JФ321325 за

результаmми жеребкр€lння, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЬ321З30
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi J\ЪЗ21330 стЕшовить 1892 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiпьниця е великою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.

За поданням мiсцевих оргшiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй сесii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiаrrьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiпьничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi ]ф321330 вкJIючаеться 10 (десять)
кttндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаI\,rи розгJIяду подtlнь можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiпьницi JtiЬЗ21330 за

результатаN{и жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЪ321331
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi J\Ъ3213З1 стtlновить 1906 виборui.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноТ виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скпадае 18 осiб.
За подЕlнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiйо про утворення

депутатських фракuiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання



та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до ОбухiвськоТ MicbKoi територiаrrьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоТ дiльницi }lb321331 включаеться 11 (одинадцять)

кандидатур.
Таким чином, кiлькiсть кЕlндидатур, якi за результатапdи розгJIяду подань можугь

бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi JфЗ21331 за

результатап{и жеребкування, скJIадае 7 (ciM) осiб.

,Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЬ321332
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi М321332 становить 2504 виборшi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статri 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодоксу, максимальний граничний скJIад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоТ дiльницi скJIадае 18 осiб.
За поданЕям мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi }lb321332 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiпькiсть кандидатур, якi за результатап,Iи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М321332 за

результатап,rи жеребкувЕtння, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЬ321333
Чисельнiсть виборшiв виборчоi дiпьницi J\Ъ321333 становить 2З70 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвортоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е вепикою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоТ KoMicii середньоi виборчоТ дiльницi скJIадае 18 осiб.

За подtlнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депутатських фракцiй яких огопошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiа.ltьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М321333 вкJIючаеться 10 (десять)
кilндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за розультатап{и розгляду подань можугь
бути включенi до скпаду дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф321333 за

результатапdи жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльпична виборча комiсiя виборчоi дiльницi }lb321334
Чисельнiсть виборltiв виборчоi дiльницi }lb321334 становить 2465 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоТ статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.

За подtlнням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, тtро yTBopeHHrI

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ потоtIного скJIикання
та мiсцевих оргаrriзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiшtьноi виборчоi KoMiciT, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiпьницi Ns321334 вкJIючаеться 11 (одинадцять)
кандидатур.



Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаIvrи розгJIяду подань можугь
буги включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jф321334 за

результатап{и жеребкування, скJIадае 7 (ciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi N321335
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi JtЗ21335 становить 22t8 виборцi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця с великою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоТ KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ потоIIного скпикtlння
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiДних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошоно на cocii ВРУ, щО
надiйшли до ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обовОязково до скJIадУ

дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Jt321335 вкJIючаеться 11 (одинадцять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаь{и розгJIяду подань можуtь
бути включенi до ск.паду дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi J\Ъ321335 за

результатами жеребкув€tIIня, складае 7 (ciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi }lb321336
Чисельнiсть виборuiв виборчоi дiпьницi J\Ъ321336 становить 84 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е малою.
Згiдно з частиЕою третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.
За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворgння

депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi укла.ltи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською црупою, про утворення якоi огопошено на сесii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns321336 вкJIючаеться 9 (лев'ять)
кtlндидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду подань можуtь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns321336 за

результатап{и жеребкувЕlння, скJIадае 5 (п'ять) осiб.

Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi ЛЬ32132б
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi JS321326 стrlновить 2225 виборui.

Вiдповiдно до частини чотвертоТ статгi 28 Виборчого кодексу, тtжа дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад

дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.
За поданЕям мiсцевих органiзшдiй полiтичних партiй, про уtворення

депутатських фракцiй яких огопошено на першiй черговiй cecil BPY поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групоюо про утворення якоi огопошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiа-тlьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns32l326 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаil,rи розгJIяду подань можуь
бути включенi до складу дiльничноТ виборчоi KoMicii виборчоI дiльницi Jф321326 за

результатаI\,1и жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi }lb321327
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi Ns321327 становить 2З7| виборцi.

Вiдповiдно до частини четвертоi статгi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.



Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае t8 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй сесii ВРУ поточного скJIикання

.9
та мlсцевих органlзацlй партй, як1 укпчtли угоду про полlтичну спlвпрацю на вlдповlдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоТ оголошено на сесii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns32lЗ27 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кtlндидатуро якi за результатшdи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi N321327 за

результатап,lи жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

,Щiльнична виборча комiсiя виборчоiдiльницi J\Ъ321328
Чисельнiсть виборцiв виборчоi дiльницi Ns321338 становить 2195 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае l8 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депутатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депугатською црупою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоТ дiльницi JфЗ2lЗ28 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатап,rи розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоТ дiльницi Ns32l328 за

результатаI\{и жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

.Щiльнична виборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЬ321329
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi М321329 становить 2З53 виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, т€ка дiльниця е великою.
Згiдно з частиною третьою cTaTTi 204 Виборчого кодексу, максимальний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоТ виборчоi дiльницi скJIадае 18 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй cecii ВРУ поточного скJIикtlння
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi укла.пи угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi огопошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiа-тlьноi виборчоi KoMicii, обов'язково до складу
дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М321329 вкJIючаеться 10 (десять)
кандидатур.

Таким чином, кiлькiсть кандидатур, якi за результатаI\{и розгляду подань мож)rть
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi Ns321329 за

результатап{и жеребкування, скJIадае 8 (BiciM) осiб.

,Щiльнична впборча комiсiя виборчоi дiльницi ЛЬ321337
Чисельнiсть виборчiв виборчоi дiльницi М321337 становить З9З виборчi.

Вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Виборчого кодексу, така дiльниця е мапою.
Згiдно з частиною третьою статгi 204 Виборчого кодексу, максима.rrьний граничний склад
дiльничноi виборчоi KoMicii середньоi виборчоi дiльницi скJIадае 14 осiб.

За поданням мiсцевих органiзацiй полiтичних партiй, про утворення
депугатських фракцiй яких оголошено на першiй черговiй сесii ВРУ поточного скJIикання
та мiсцевих органiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвгIрацю на вiдповiдних
мiсцевих виборах з депутатською групою, про утворення якоi оголошено на cecii ВРУ, що
надiйшли до Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii, обовОязково до складу



дiльничноi виборчоТ KoMicii виборчоi дiльницi }lЪ321З37 вкJIючаеться 10 (десять)
кtlндидатур.

Таким чином, KiпbKicTb кандидатур, якi за результатап{и розгJIяду подань можугь
бути включенi до складу дiльничноi виборчоi KoMicii виборчоi дiльницi М321337 за

результt}тtlп,Iи жеребкування, скJIадае 4 (чотири) осiб.

СЛУХАЛИ: про визначення осiб дJuI проведення процедури жеребкування щодо
визначення кандидатур, якi пiдляг€lють вкJIюченню до скJIаду дiльни.плих виборчих
комiсiй виборчих дiльниць NФ,fФ{'sJф320740 - З20747, NФ.fs 320751-320758, NФ.fs320760-
З2076l,JФNs 321323-З213З7з мiсцевих виборчiв 25 жовтня 2020 року.
Заступник голови Обухiвськоi MicbKoi територiа.тrьноi виборчоi KoMicii Жиленко Д.М.
зtшропонував прийняти протокопьне рiшення, яким, вiдповiдно до п.15 Порялку
проводення жеребкування щодо вкJIючоння кilндидатур до скJIаду дiльничних виборчих
комiсiй з мiсцевих виборiв (зi змiнами), затвердженого постЕ}новою ЩВК вiд 25 червня
2020 року }lb 1 14, визначити осiб, якi проводять процедуру жеребкування:
члени KoMicii Недерська В.В, Погребна Л.М, Токаренко В.А. - для фiксування результатiв
жеребкування;
члена Обухiвськоi MicbKoi територiа.пьноi виборчоi KoMicii Медведев С.Ю. - для дiставання
жеребкiв iз пристрою, оголошення та демонстрацii присутнiм на засiданнi KoMicii
нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;
rlпена koMicii Луговського о.о. - дJuI виконання технiчноi роботи (вкидання жеребкiв у
пристрiй, його обертання, розкриття KoHBepTiB тощо);
секретаря KoMiciT Хмеляр Т.А. - дJuI опрацювання результатiв жеребкування.
ВИРIШИЛИ: прийняти протокольне рiшення про визначення осiб дJIя проведення
процедури жеребкування щодо визначення кандидатур, якi пiдлягають вкJIюченню до
складу дiльничних виборчих комiсiй виборчих дiльниць JфJфNф,fs320740 - 320747, Ns}Гs

З2075t-З20758, J\ЬМ320760-З2076l, M}lb 32132З-З2|ЗЗ7з мiсцевих виборцiв 25 жовтня
2020 року у редакцii, запропонованiй заступником голови Обухiвськоi MicbKoi
територiшlьноi виборчоi KoMicii Жиленко Д.М., а сап{е:

члени KoMicii Недерська В.В, Погребна Л.М, Токаренко В.А. - для фiксування результатiв
жеребкування;
члена Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii Медведев С.Ю. - для дiставаrrня
жеребкiв iз пристрою, оголошення та демонстрацiТ присутнiм на засiданнi KoMicii
нанесеного на кожному жеребку порядкового номера;
члена KoMicii Луговського О.О. - дJuI виконання технiчноi роботи (вкидання жеребкiв у
пристрiй, його оберт€lння, розкриття KoHBepTiB тощо);
секретаря KoMicii Хмепяр Т.А. - дJuI опрацювання результатiв жеребкування.
За це рiшення проголосували:
За- 14 (чотирнадцять),
Проти - 0 (нупь),
Утрималися - 0 (нуль).
Протокольпе рiшення Jllb 1 додаеться.

ВИСТУПИВ: голова ОбухiвськоТ MicbKoi територiальноI виборчоi KoMicii Майданюк Я.Р.
нагадав, що згiдно з попередньо прийнятою постановою Обухiвськоi MicbKoi
територiальноi виборчоi KoMicii вiд 08 жовтня 2020 року М81, комiсiсю було вирiшено, що
жеребкування кандидатур до складу дiльничних виборчих комiсiй вiдбуваеться за
допомогою прозороi скриньки з використанням жеребкiв, що представJuIють собою
однаковi за розмiром та кольором аркушi паперу формату А4, згорнутi вчетверо, на яких
HaHeceHi один з порядкових HoMepiB згiдно зi списком кандидатур, якi можуть буги
включенi до скJIаду дiльни.пrоi виборчоi KoMicii IIIJuIxoM жеребкування. Кiлькiсть жеребкiв

- 16 (шiстнадцять).

Голова KoMicii Майданюк Я.Р. запросив визначених TIпeHiB виборчоi KoMicii розпочати
жеребкування щодо вкJIючення кtlндидатур до скJIаду дiльничних вибор.пах комiсiй



виборчих дiльниць NsJф320740 - З20747, Jф}ф 32075t-320758, Ns]Ф320760-320761, NФ.fs

З2lЗ2З-З21337з мiсцевих виборчiв 25 жовтня 2020 року.

СЛУХАЛИ: оголошення Bcix HoMepiB, листки з якими були вийнятi зi скриньки у порядку
черговостi.
Заступник голови Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMiciT Жиленко Д.М..
оголосив Bci номери, листки з якими були вийнятi зi скриньки: <Пiд час жеребкування

щодо вкJIючення кtlндидатур до скJIаду дiльничних виборчих комiсiй з скриньки дJIя

жеребкування було вийнято жеребки з такими номераI\,Iи у такому порядку: 13

(тринадцять)r15 (п'ятнадцять)r 6 (шiсть), 11 (одинадцять)r 3 (три), 16 (шiстнадцять), 8
(BiciM)n 7 (ciM), 4 (чотири), 12 (дванадцять), 14 (чотирнадцять)п L (один), 10 (десять), 9
(дев'ять)r 2 (два),5 (п'ять)>.

LIленu KoMicii послidовно в поряOlу черzовосm| вuзначеноi сюеребкуванняJчL всmановлююлпь

у спuсltу канdudаmур dо склаdу diльнuчнuх вuборчuх комiсiй вuборчtлс diльнuць наявнiсmь
канdudаmурu за вidповidнtlлt но74еро7| i в zрафi dля фiксацii резульmаmiв uсеребкування
проmu зазначеноi канdudаmурu робляmь BidMiml<y про ыаlючення цiеi особu dо склаdу
KoMicit.
Пiсля заповнення Bcix ваканmнlм мiсць в diльнuчнtlх вuборчtм комiсiях вuборчtlх diльнuць
членu Kotvticit переdаюmь спuсок канdudаmур do склаdу diльнuчнtlх вuборчtм кол,tiсiЙ
вuборчlлс diльнuць zоловi Kolvticit МайOанюlЕ Я,Р. (!оdаmок 1-33 dоdаюmься)

ВИСТУПИВ: голова Обухiвськоi MicbKoi територiа.пьноi виборчоi KoMicii Майдаrrюк Я.Р.
зaвначив, що зttповнення вакантних мiсць здiйснено у Bcix дiльничних виборчих комiсiях
виборчих дiльниць ],lbМ320740 - 320'147, JфМ З2075|-З20758, NsJф3207б0-320761, Jф}lb

З21323-321337з мiсцевих виборцiв 25 жовтня 2020 року i на цiй пiдставi оголосив про
завершення процедури жеребкування.

СЛУХАЛИ: про скJIадtlння списку осiб, якi пiдltягають вкJIюченню до складу дiльничних
виборчих комiсiй виборчих дiльниць MNs320740 - 320747, J\bNs 320'751-320758,
Nс}lЬ320760-320'lбl, MNs 321323-З213З7 з мiсцевих виборцiв 25 жовтня 2020 року пiд час
ix угворення (по кожнiй дiльничнiй виборчiй KoMicii окремо).

Голова Обухiвськоi MicbKoi територiальноi виборчоi KoMiciT Майданюк Я.Р.
поiнформував, що вiдповiдно до пункту 19 Порядку проведення жеребкування щодо
вкJIючення кандидатур до скJIаду дiльничних виборчих комiсiй з мiсцевих виборiв (зi
змiнаtrли), затвердженого постЕlновою ЦВК вiд 25 червня 2020 року J\Ъ |l4 пiсля
проведення жеребкування необхiдно скпасти списки осiб, якi пiдлягшоть вкJIюченню до
складу дiльничних виборчих комiсiй виборчих дiпьниць NфГs320740 - 320747, Nфfs
З2075l-З20758, }lЬ}lЬ320760-З2076|, JфNs 321323-З2t337з мiсцевих виборцiв 25 жовтня
2020 року пiд час ix утворення. ,Що тЕlких спискiв вкJIючаються особи, що пiдtягають
обов'язковому вкJIюченню до скJIаду дiльничних виборчих комiсiй (за уiuови наявностi
вiдповiдних подань вiд органiзацiй партiй, про уtворення депутатських фракцiй яких
оголошено на першiй черговiй cecii ВерховноТ Ради Украiни поточного скJIикання таlабо
вiд оргмiзацiй партiй, якi уклали угоду про полiтичну спiвпрацю на вiдповiдних мiсцевих
виборах з депугатськоi групою, про уtворення якоi оголошено на cecii BepxoBHoi Ради
УкраТни не пiзнiше l сiчня року, в якому вiдбувшоться вибори), та особи, визначенi за

результатш{и жеребкуваIIня.
Голова KoMicii Майdанюк Я,Р. dоручuв засmупнuку Обухiвськоi MicbKoi mерumорiальноi
вuборчоi KoMicii Жuленко Д,М.. i члену кол,tiсit Токаренко В,Д.. скласmu вuulевказанi
спuскu.

Пiсля скJIадення спискiв осiб, якi пiдлягшоть вкJIюченню до скJIаду дiльни.пrих виборчих
комiсiй виборчих дiльниць JфNs320740 - 320747, NФ.[э 32075|-З20758, NsЛ's320760-З2076|,
Nфts З2132З-321337з мiсцевих виборцiв 25 жовтня 2020 року пiд час ii рворення, голова

!

J



Обухiвськоi MicbKoi
засiдання KoMicii.

територiальноi виборчоi KoMicii Майданюк Я.Р. о 23.45

Голова Обухiвськоi MicbKoi територiальноi
виборчоi KoMicii

Секретар Обухiвськоi MicbKoi
виборчоi KoMicii

i

a



м
дiльницi
320740

пIБ СубПект подання

голова 8 Бондарецъ
Тамара
Володимирiвна,
12.04.1985р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <ВсеукраiЪське
об' еднання <<Батькiвщино>>>

заступник 9 Терещенко
Тетяна Юрiiвна,
11.05.1971р.н.

Киiвська територiальна органiзацiя
полiтичноi партii <европейська
солiдарнiсть>

секретар t4 Кубар Вiталiй
Олександрович

Полiтична партiя <<Громадянська
позицiя>

L Школяр
Алла IBaHiBHa,
I5.I2.1982p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (ОПОЗШ_ЦЙ{А
ПJIАТФоРМА - ЗА ЖИТТя)

2 Бойко
Сергiй Сергiйович,
13.08.1990р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноТ партii (ОПОЗIД-ЦЙ{А
IIJIАТФоРМА - ЗА ЖИТТЯ)

3 HiKiTiHa
Тетяна АнатолiiЪна,
26.06.1987р.н.

КиiЪська обласна територiальна
органiзацiя Полiтичноi партiТ
(ГоЛоС)

4 Ломакiна,,Щарiя

,Щмитрiвна,
20.08.1985р.н.

КиТвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii <ЗА
мАиБутне>

5 ,Щжулай
HiKa
Володимирiвна,
21.12.1993

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
НАРОДУ)

6 Сушко
Анна IBaHiBHa,
29.05.2002р.r.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
tlАРОДУ)

7 Кабанець
Михайло Iванович,
22.1L.1950p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii << ВсеукраiЪське
об' еднання <<Батькiвщина>>>>

10 Комар Галина
сименiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноТ партii (СЛУГА
НАРОДУ)

11 Кабанець Олена КиiЪська обласна органiзацiя



евгенiiъна Полiтичноi партiТ УДАР
(Украiнський Щемократичний
Альянс за Реформи) Вiталiя Кличка

Щюкало Анастасiя КиiЪська обласна органiзацiя
полlтично1 ii (НАШ кРАЙ)
Кандидат на посаду Обухiвського
мiського голови Левченко о.м.

Карпуткiна Надiя Кандидат на посаду Обухiвського
мiського голови Лавренюк I.B.

Шевченко Юрiй
Iванович

Кандидат на посаду Обухiвського
мiського голови Iльенко Л.о

Голова

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Секретар

Обухiвськоi MicbKoi

ТериторiальноТ виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк



Голова

32074l
6 Сумова

Тетяна Мпкола[вна,
05.02.1971р.r.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ (СЛУГА
НАРОДУ)

засryпник 9 Кабачiй
Радослава
Олександрiвнао
31.05.1989D.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii << ВсеукраiЪське
обО еднання <<Батькiвщина>>>>

секретар 10 Серебрякова
Iрина Валерi'lвна,
30.01.1973р.н.

КиiЪська Обласна територiальна
органiзацiя ПП (ГОЛОС>

1 Кривохижа
HiHa АнатолiiЪнао
05.0б.1981р.н.

Киiвська територiальна органiзацiя
полiтичноi партiI <<€вропейська
солiдарнiсть>>

2 Подгорна
Людмила ,.Щмитрiвна,
0б.09.1984р.н.

Киiвська територiальна оргашiзацiя
полiтичноi партiI <<€вропейська
солiдарнiсть>>

3 Сопрунова
Наталiя
Анатолiiвнао
12.02.1985D.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ <<ЗА

мАЙБутн€>

4 Подлiсевич
Олена АнатолiiЬна,
11.04.19б3р.".

Киiвська обласна органiзацiя _
Шолiтичноi партii (ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА _ зА життя>

5 Провiзен
Володимир
Вiкторовичо
14.04.1988р.н.

Киiвська обласна органiзацiя _
Полiтичноi партii (ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА - зА життя>

7 Рябенька
Олена Вiталiiвна,
28.02.1977р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (СЛУГА
НАРОДУ)

8 Кабачiй
Роман Iванович,
03.03.1978р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii << BceyKpaiHcbKe
об' еднання <<Батькiвщина>>



tL Ткачук Юлiя
миколаiвна

Кандидат на посалу Обухiвського
мiського голови Малишев В.о

t2 Щибульська Наталiя
юлiанiвна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя <<Сила людей>>

13 Мiтленко IBaH
Маркович

КиТвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<BceyKpaiHcbKe
об' еднання <<Батькiвщина>>

14 стоянов Олег
святославович

Киiвська обласна органiзацiя _
ПолiтичноТ партii (ОПОЗИЦIИНА
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖиТТя>>

15 Гулiверi Андрiй
Тарасович

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<Сила i Честь>>

16 Савранська Павлiна
василiвна

Киiвська територiальна органiзацiя
полiтичноi партiI <<€вропейська
Солiдарнiсть>>

/
Голова

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

/

Я.Р. Майданюк

Секретар

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоI KoMicii



Голова

320742
8 Овдiенко

IBaH Вiталiйович,
18.03.1967р.н.

КиIвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

заступник 7 смольнiкова
Леся Леонiдiвна,
09.11.19б3р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

МАиБУТн€)

секретар 4 Трофимова
Юлiя Вiталiiвнао
19.08.1986р.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

1 Матюшко
Людмила BiKTopiBHa,
01.01.19б8р.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

2 Старук
Анатолiй Анатолiйович,
15.07.19б9р.н.

КиiЪська обласна оргапiзацiя
ПолiтичноI партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

3 Недолупско
Павло Олександрович,
27.04.1967p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУГА
нАроду>

5 Христевич
Петро Григорович,
13.07.1957р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партii
<< Всеукраihське об'еднання
<<Батькiвщина>>

6 Бранець
Тетяна Володимирiвнао
t7,02.|994p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтично[ партiI
<< Всеукраihське об'сднання
<<Батькiвщина>)

9 Яценко
IBaH Петрович,
11.09.1950р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

10 Геля
Надiя Михайлiвна,
05.08.1,964р.н.

киiъська обласна
терпторiальна органiзацiя ПП
(гоЛос>

11 Таценко Галина Андрiiвна Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(опозицrЙнд плАтФормА



Щзюба Олена Миколаiвна Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Лавренюк I В.

Отрошенко Володимир
валентинович

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii
<< ВсеукраТнське об'сднання
<<Батькiвщина>

Волгiна Марiя Вадимiвна Киiвська обласна органiзацiя
ПолiтичноТ партii ( НАШ
крАЙ>

Лаврова Катерина
василiвна

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Левченко о.М.

Ковальський Iгор
Юрiйович

КиiЪська регiональна
органiзацiя Полiтичноi партii
<<Перемога Пальчевського>>

Голова

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Секретар

Обухiвськоi MicbKoT

Територiальноi виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк

Т.А. Хмеляр



Голова

з2074з
11 Кунакова Оксана

Володимирiвна
Кандидат на посаду Обухiвського
мiського голови Малишев В.о.

заступник 8 Провiзен
Юлiя Миколаiвна,
07.05.1984р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя _
Полiтичноi партii (ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА _ зА життя>

секретар 1 Уханська
Олена Петрiвна,
19.10.L970p.H.

КиiЪська територiальна органiзацiя
Полiтичноi партii <<€вропейська
солiдарнiсть>>

2 слiпчецко
Лiлiя IBaHiBHao
22.04.1967р.ш.

КиТвська територiальна органiзацiя
Полiтичноi партi[ <<€ вропейська
солiдарнiсть>>

aJ Волошко
Алла Михайлiвна,
t7.04.1977p.".

Киiвська обласна органiзацiя
IIолiтичноi партii <ЗА МАЙБУТН€>

4 Науменко
Наталiя IBaHiBHao
04.01.19б9р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii << BceyKpaiHcbKe
об' еднання <<Батькiвщина>>

5 Курян
валентина
Карпiвна,
24.02.1974p.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii << BceyKpaiHcbKe
об'еднання <<Батькiвщина>>

6 Мiкуленко
IBaH Сергiйович,
10.07.1981р.н.

Ки[вська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

7 Афанасьсва
Bipa Миколаiвна,
21.03.1951р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiТ <СЛУГА
нАроду>

9 Фесан
IBaH Михайлович,
24.0б.1983р.н.

Киiвська обласна органiзацiя _
Полiтичноi партii (ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА_ зА життя>

10 Сулима Владислав
вiталiйович

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичшоi партii << ВсеукраiЪське
обОеднання <<Батькiвщина>>

|2 янголь Олексiй Киiвська обласна органiзацiя



Полiтичноi партii ( нАШ кР.
Трохоненко Ольга
василiвна

Кандидат на посаду Обухiвського
мiського голови Левченко о М.

Морозова Галина
Петрiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА

Т;оька,,,\t\bffi>

Голова

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Секретар

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк

Т.А. Хмеляр



Голова

320744
11 Лесюк

олеся Станiславiвна
Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii <<

Всеукраiнське об'сднання
<<Батькiвщина>

заступпик 2 Шляга
Юлiя МиколаiЪнао
22.0б.1984р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

секретар |2 Конуп
Михайло Iванович

1 Западня
Наталiя Iгорiвша,
01.12.1972p.H

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

a
J Щюцюра

Катерина BiKTopiBHa,
26.12.1985p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтично[ партii <<ЗА

мАЙБутн€>

4 Осадчук
Олена Миколаiвна,
02.07.|990р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii
<< BceyKpaiHcbKe об'еднання
<<Батькiвщина>>

5 Нечай
Марина СергiiЪнао
09.0б.1996р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партiТ <<

BceyKpaiHcbKe об'сднання
<<Батькiвщина)>

6 лiтвillов
Вадим Миколайович,
24.08.1989р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
НАРОДУ)

7 Горбачевська
Олена IBaHiBHa,
2t.06.1976p.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУТА
нАроду>

8 Бойко
Лiлiя Миколаiвна,
08.08.1980р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноI EapTi'i(ОПОЗИЦШIIА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

9 Павлюк
Марина Анатолiiвна,
27.0t.1968р.п.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIИНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

10 Грицаенко Киiвська Обласна територiальна



Наталiя Володимирiвна,
20.09.198бр.н.

органiзацiя ПП (ГОЛОС>

Полiтична партiя (СИЛА
людЕи>

CTapiKoBa
Наталiя IBaHiBHa

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii

Муравська
Олена Сергiiвна

Голова

Обухiвськоi мiськоi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Секретар

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк

Т.А. Хмеляр



Голова

320745
4 Присяжний

олександр Iванович,
14.01.1949р.r.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI
<< BceyKpaihcbKe об'сднання
<<Батькiвщица>>

заступник 7 Чернишова
Тетяна Петрiвнао
02.02.1980р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(ОПОЗИЦIЙНА
плАтФормА - зА життя>

секретар l2 романенко Костянтин
Львович

КиiЪська регiональна
органiзацiя полiтична партiя
<<Перемога Пальчевського)>

1 Горба
Любов Климiвна,
06.03.1948р.".

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

2 литвиненко
Олександра
МиколаiЪнао
27.07.1960p.H.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

J Сторожик
Наталiя Василiвна,
lt.07.1978p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<ЗА

мАиБутн€>

5 Галаган
Галина €BcTaxiiBHa,
05.04.19бlр.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

6 Пархоменко
Галина СергiIвнао
31.10.1953р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партi'i (СЛУГА
нАроду>

8 Рудик
Наталiя Григорiвна,
25.04.1973p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

9 Бобало
Тетяна Василiвнао
26.04.197бр.н.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛос>

10 Грамма rHHa
Олексанлрiвна

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI
<<ВсеукраiЪське об' еднання
<<Батькiвщина)

11 рисько Свiтлана Обухiвська Micbкa органiзацiя



Григорiвна полiтична партiя <<Сила

Гетьман Людмила
Леонiдiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ
крАи>>

Кучевський Сергiй
Вiкторович

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Малишев В.о.

''iЬ*"яа
ýfрЭТна

Голова

ОбухiвськоТ MicbKoi

Територiа.тrьноi виборчоi KoMicii

Секретар

ОбухiвськоТ MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк

Т.А. Хмеляр



Голова
320746

5 Назаренко
Ганна Михайлiвна,
16.12.1984р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партi'i (СЛУГА
нАроду>

заступник 10 Карамишев Вiталiй
вiталiйович

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Лавренюк I.B.

секретар l4 Гетьман Тетяна Петрiвна КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ
крАЙ>

1 Сокур
IHHa Юрilвнао
23.09.1985р.н

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

2 Мамчич
Свiтлана Михайлiвна,
29.08.1984р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiТ
<<€вропейська солiдарнiсть>>

J Орловська
Оксана Миколаiвна,
16.02.|97бр.".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партiТ <<ЗА

мАиБутн€>

4 Власенко
Наталя Олександрiвна,
31.08.1958р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партii
<< BceyKpai'HcbKe об'еднання
<<Батькiвщина>

6 Литвин
Тетяна Володимирiвнао
22.02.1971p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партi'i (СЛУГА
нАроду>

7 Власенко
Марiя Валентинiвна,
20.09.1981р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

8 Ющик
Тарас Григорович,
05.05.1995р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>



овчiннiкова олена
Iгорiвна

Ки[вська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

Посна BiTa Вiкгорiвна Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Левченко о.М.

Поповiченко Сергiй
Анатолiйович

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя (СИЛА
людЕЙ>

Кияниця BiKTop
Григорович

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Малишев В. о.

Голова

Обухiвськоi MicbKoi

Територiа.пьноi виборчоi KoMicii

Секретар

Обухiвськоi MicbKoi

Територiальноi виборчоi KoMicii

Я.Р. Майданюк

Т.А. Хмеляр



Голова
320747

6 Леус
Сергiй Олексiйович,
15.01.1997р.r.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(ОпОЗицlЙна
плАтФормА _ зА життя>

заступцик 2 Iщенко
Тетяrrа Павлiвна,
08.11.1951р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

секретар 5 Школьний
Олексанлр Вiкгорович,
13.08.1971р.н.

Ки[вська обласпа органiзацiя
Полiтично[ партiI (СЛУГА
нАроду>

1 Ковальчук
Олександр Петрович,
22.09.1973p.".

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

a
J Хомич

Лiдiя BiKTopiBHa,
24.02.197бр.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

мАЙБутн€)

4 Гончарова
Лiлiя МиколаiЪнао
11.11.1952р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

7 Урюкова
Алiна ВiталiiЪна,
26.11.1997p.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiТ
(ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА - зА життя>

8 Нiколайцев Владислав
вiталiйович

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ
крАи>

9 Редько Галина
василiвна

Левченко О.М. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

10 Яроцький Максим
миколайович

Ки[вська терпторiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

11 Махинич Щмитро
Федорович

Лавренюк I.B. кандпдата на
посаду Обухiвського мiського
голови



Апончук IpeH
миколаiвна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтичноi партiI кСИЛА

Шеремет Володимир
миколайович

КиiЪська регiональна
органiзацiя полiтичноi партii

альчевського>

, -lr

':-.:

1
,,, ll

Голова Обухiвськоi MicbKoT ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
320751

2 Макарова
Марiя Василiвна,
0б.08.1996р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

заступник 4 Темноход
Сергiй Станiславович,
18.11.1970р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партiI <<

BceyKpaiHcbкe об'еднання
<<Батькiвщина)>>)

секретар 14 хоменко Свiтлапа
IBaHiBHa

Левченко О.М. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

l коваленко
ТаiЪiя Валерiiвна,
01.02.1992р.".

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

a
J Пальцун

Лариса ОлексiiЪна,
29.05.19б8р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

мдЙвутн€>

5 Тимофiй
Софiя Василiвна,
10.11.19б7р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ <<

ВсеукраiЪське об'сднання.
<<Батькiвщина>>>)

6 Бiлiнська
Юлiя Володимирiвнао
12.04.1991p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

,| Булана
HiHa IBaHiBHao
23.03.19ббр.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

8 Назарчук
Юлiя Василiвна,
14.11.1989р.r.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
<ОПОЗИЦIЙНА
плАтФормА- зА життя>

9 Шарiнов
Володимир
Володимирович,
15.02.198бр.н.

Киiвська обласна органiзацiя
ПолiтичноI партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

10 Юревич
Сергiй Олексiйович,
30.01.1954р.н.

киiвська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛос>



11 Синявська Анна
Владиславiвна

Киiвська обласна органiзацiя
пOлiтичноi партii (НАШ
крАЙ>

|2 Кононець Валерiй
Русланович

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя <СИЛА
людЕЙ>

13 шимоненко Ростпслав
Iгорович

-dД,

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
кЁвропейська солiдарнiсть>>

Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
320752

4 Голубенко
Володимир
Iванович,
l7.12.1960D.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

Всеукраihське об' едшання
<<Батькiвщина)

заступник 6 Капiтан
Олена Анатолiiвна,
30.0б.1975р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

секретар
1 Падалка Наталiя

Володимирiвна,
07.04.1995р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€ вропейська солiдарнiсть>>

2 Костюкович
Володимир
,Щмитровичо
22.11.196бр.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

J IIIgз.Igццg
Любов Миколаiвна,
07.02.1963p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<ЗА

мАЙБутн€)

5 Глущенко
Надiя Григорiвнао
08.07.1951р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноТ партii <<

ВсеукраiЪське обОсднання
<<Батькiвщина)>>

7 Качка
Юлiя Щмитрiвна,
22.11.1982p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партi'i (СЛУТА
нАроду>

8 Назаренко
Микола
Миколайович,
13.08.2001р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичшоI партii
(ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
ЖиТТя)>

9 .Щанiлов
.Щанило
Олександрович,
15.01.2002р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноI партii
(ОПОЗИЦIИНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
житть>

10 Клюева
Алiна Миколаiвна,
04.03.1987р.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛос)



11 ЛукОянов Микола
миколайович

Лавренюк r.B. кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

l2 Загродська Олена
Сергifвна

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <(НАШ
крАЙ>

13 Навогiцина Юлiя
Володимирiвна

Левченко О.М.о кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

14 Калашнiк Сергiй
Петрович

Киiвська регiональна
органiзацiя полiтична партiя
<<Перемога Пальчевського>

Я. Р. Майданюк

Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

и

Секретар Обухiвськоi мiськоi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi

iiw Т. А. Хмеляр



320753
голова

1 Яковенко
Марiя Петрiвна,
02.01.1964р.".

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

Засryпник 7 Рященко
Свiтлана МиколаiЪна,
12.07.1980р.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА_ ЗА
життя>

Секретар 16 Яковенко BiTa
BiKTopiBHa

Левченко О.М. , кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

2 Майко
Любов Петрiвнао
25.01.19б9р.".

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

aJ Стаднiченко
Олена Михайлiвнао
20.11.1969р.н.

Ки[вська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

мАЙБутн€>

4 Яковенко
Василь Петрович,
24.04.1970p.".

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське обОсднання
<<Батькiвщина)>>>

5 Конош
Тамара IBaHiBHa,
03.07.19б4р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

BceyKpaiHcbкe обО еднання
<<Батькiвщина)>

6 Полонець
IBaH Вiкторович,
18.07.19бOр.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI <СЛУГА
НАРОДУ)

8 Волошко
Анатолiй Архипович,
26.04.1964р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(опоЗицIЙнА
ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖиТТя)

9 Яковенко Сергiй
Iванович

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€ вропейська солiдарнiсть>>



10 Прилучька Юлiя
BiKTopiBHa

Обухiвська MicbKa
органiзацiя Полiтичноi партii
<<Громадянська позицiя>>

11 Федоряченко Марiя
Петрiвна

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(УДАР(Украiнський
Щемократичний Альянс за
Реформи) Вiталiя Кличко>

|2 Iвченко Марiя
Вадимiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське об'сднання
<<Батькiвщина>>

13 Малоглов Людмила
миколаiъна

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ
крАЙ>

|4 майка Валентина
Петрiвна

Малишев В.О. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

15 калюжна Наталiя
,.Щмитрiвна

Бffi

КиiЪська обласца органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

Rь- ,//
Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обlп<iвського району КиТвськоТ с
{#, ffi" Майданюк

4ж\$ п*Й
tr*

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
320754

J Морryн
Олександра Василiвна,
13.03.1979р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<ЗА

мдЙвутн€>

заступник 8 Щур
Свiтлана Петрiвнап
05.02.19бlр.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiТ
(ОПОЗИЦIИНА
плАтФормА _ зА життя>

секретар 1з Морryн
сепгiй Сергiйович

1 KopHieHKo
Людмила Григорiвна,
18.08.19б5р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€ вропейська солiдарнiсть>>

2 KopHieHKo
Олександр Васильович,
29.09.1961p.H.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

4 Головань
Ольга .Щмитрiвна,
24.08.|978р.".

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<

ВсеукраiЪське об' сднан ня
<<Батькiвщина)>>

5 Барановський
IBaH Iванович,
2б.10.19бlр.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

BceyKpaiHcbKe об'еднання
<<Батькiвщина>)>>

6 КУд"
Микола Миколайовичо
17.01.1987р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

7 Пархоменко
Юлiя Василiвнао
27.10.|91бр.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУГА
нАроду>

9 Сокольцева
Олена МиколаiЪпа,
30.08.19ббр.н.

КиТвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

10 Морryн
Ольга Андрiiвнао
24.0б.1983р.".

киiвська обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛос>

11 Грановська
Валентина BiKTopiBHa.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя



11.0б.1989р.". ПП (гоЛос>

Лавренюк I.B. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

Рубан
юлiя Василiвна

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<

BceyKpaiHcbKe об' сднання
Надiя Петрiвна

iгrч,

Голова Обр<iвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського рйону КиiвськоТ

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського рйону Киiвськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
320755

6 ,Щегтярьова
Людмила Михайлiвнао
21.04.195бр.r.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партiТ (СЛУТА НАРОДУ)

заступник 5 Ковриженко
BiTa IBaHiBHao
tt.02.|978p.".

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi
партi'i<ЗА МАЙБУТн€>

секретар 10 Мирошникова
Анастасiя АндрiiЪна,
19.09.1993р.".

киiвська Обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛоС>

1 Аркадьева Свiтлана
МиколаiЪнао
12.07.1971p.H.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтично[
партii <<€вропейська
солiдарнiсть>>

2 Веркулiч Тамара
Степанiвнао
15.05.1973р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi
партii <<€вропейська
солiдарнiсть>>

a
J Щиганок Жанна

АндрiiЪна,
25.08.1974р.".

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi
партii << Всеукраiнське
об'сднання <<Батькiвщина>>

4 Аркадьсвна
BiTa IBaHiBHa,
1б.04.1994р.".

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[
партii << BceyKpaiHcbKe
об' еднання <<Батькiвщина>>

7 Мiрошнiченко
Bipa Андрiiвна,
09.05.1952р.".

киiвська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (СЛУГА НАРОДУ>

8 Пiцан
Лариса ВалерiiЪна,
24.|2.|963р.н.

киiвська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА- ЗА
ЖиТТя)

9 Шайдурова
Любов Володимирiвнао
18.05.1968р.н.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖиТТя)

1l Осадчук Богдан
миколайович

Полiтична партiя <<Перемога
пальчевського>



Грамма Bipa Андрiiвна
Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя (СИЛА

Лавренюк I.B. кандпдат на
посаду Обухiвського
мiського головп

Сryпак HiHa
Володимирiвна

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi
партii <<€вропейська

Аркадьев Богдан
Iванович

Голова Обухiвськоi MicbKoT ТВК

Обухiвського рйону Киiвськоi Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
320756

15 Пiлiпенко Сергiй
Вiкторович

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
< BceyKpaihcbKe об'сднання
<<Батькiвщина>

Засryпник 8 Могилян
Валентина Миколаiвнао
0б.12.19б4р.н.

киiвська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
життб>

секретар 16 остапенко Альона
Володимирiвна

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
(нАШ кРАЙ>

1 Бiналiева
Вiкторiя
Володимирiвна,
19.0б.1988р.".

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

2 Нетреба
Вiталiй Володимирович,
10.06.1985р.н.

Ки[вська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

.,
J Гаврилик

Валентина Василiвна,
l7.12.1962p.H.

киiъська обласпа
органiзацiя полiтичноi партi[
(ЗА мАЙБутн€)

4 Ширмук
Василь Петровичо
08.09.1975р.н.

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
<< Всеукраihське об' еднання
<<Батькiвщина>>

5 Мулик Ольга
ОлексiiЪна,
20.03.1983р.".

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
<< ВсеукраiЪське обО еднання
<<Батькiвщина>>

6 Ковернега
Вiкторiя BiKTopiBHa,
18.10.1989р.н.

киiвська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (СЛУГА НАРОДУ>

7 Жук
Ганна МиколаiЪна,
02.09.1988р.".

киiвська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (СЛУГА НАРОДУ>

9 Могилян
Микола

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi



Володимирович,
23.07.1959р.н.

партii (ОПОЗИЦIИНА
ПЛАТФОРМА_ ЗА
життя>

10 KiKoTb
Сергiй Григорович,
18.08.1973р.".

киiвська обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛос)

11 Нетреба Роман
Володимирович

Полiтична партiя
<<€ вропейська Солцарнiсть>>

t2 XiMKa Богдан
романович

Iльенко кандидат на посаду
Обухiвського мiського
голови

13 Злотова Людмила
Порфирiвна

Обухiвська MicbKa
органiзацiя полiтичноi партii
<<Громадянська позицiя>>

|4 Панасюк Олександр
Сергiйович

ffi

киiвська обласна
органiзацiя ПолiтичноТ
партii (УДАР(Украiнський
_Щемократичний Альянс за
fuфорrи) Вiталiя Кличка>>

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК / /
Обухiвського району КиiЪськоi областi ,{ ryr''/_ Т. А. Хмеляр

------т-
//



Голова
320757

10 Палiй Людмила
миколаiъна

Левченко О.М. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

заступник 8 Степанюк
Любов Павлiвнао
24.07.1959p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтично[ партi[ <<

ВсеукраiЪське обОеднання
<<Батькiвщина))))

секретар 4 Шевченко
Тарас Олександрович,
13.08.198бр.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтпчноi партii (СЛУГА
нАроду>

1 Колесник
Галина IBaHiBHa,
08.04.1967р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

2 Губатий
BiKTop Миколайович,
2б.05.19б3р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

J Щанiлюк
Ольга Петрiвна,
24.03.1989р.н.

Ки[вська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

5 Вдовенко
Iрина Миколаiвна,
14.08.1984р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

мАиБутн€>

6 OrypiHa
Наталiя
Володимирiвна,
24.04.|994р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 OrypiH
.Щенис Володимирович,
08.05.1985р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 Степанюк
Василь ,.Щмитровичо
30.09.1953р.н.

Ки[вська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<

BceyKpaiHcbкe об'еднання
<<Батькiвщина>>



Поремська Любов
IBaHiBHa

Iльенко Л.О. кандидат на
пOсаду Обухiвського мiського

Киiвська регiональна
органiзацiя полiтичноi партii
<<Перемога Пальчевського>

Iвченко Валентина
василiвна

Обухiвська MicbKa
органiзацiя полiтична партiя
(СиЛА ЛЮДЕи>

Кабанець Анна
Володимирiвна

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ

ставнiченко €вгенiя
Анатолiiъна

Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського рйону Киiвськоi областi

Я. Р. Майданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
320758

|4 Мельник Надiя Павлiвна Киiвська регiональна
органiзацiя Полiтичноi партii
<<Перемога Пальчевського>>

Засryпник L2 Корчова Оксана
михайлiвна

Лавренюк I.B. кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

секретар 9 самойлiченко
Алла Анатолiiвна,
lt.02.1977p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське обОеднання
<<Батькiвщина>))

1 коломiйченко
Василь Петрович,
26.06.|967р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖиТТя)>

2 Янголь
Марiя ОлексiiЪна,
09.10.198бр.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
ЖиТтЯ>)

J KiKoTb
Сергiй Григорович,
18.08.1973р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтlлчноi партiI (СЛУГА
нАроду>

4 Лозова
Валентина Миколаiвнап
04.10.1981р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

5 Лiгоцька
Валентина Михайлiвнап
12.08.19ббр.н.

КиiЪська обласпа органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

мАЙБутн€>

6 Чабан
Олена Василiвнао
20.03.1990р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 Щибулько
Андрiй Сергiйовичо
08.08.1990р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноТ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

8 Зус
павло Вiкторович,

КиiЪська обласна органiзацiя
полlтичноl партll <(



13.07.1992р.н. BceyKpaiHcbKe об' сднання
<<Батькiвщина)))>

Галина Петрiвна,
29.06.1979p.H.

киiвська обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛоС>

Обухiвська MicbKa
органiзацiя полiтичноi партiТ

шапенко Любов
Федорiвна

IIIапенко Наталiя
василiвна

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii

ька солiдарнiсть>>
Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК п/ /
Обухiвського району Киiвськоi областi '9rЬ т. А. хмеляр



Голова
320760

9 Омельчук Наталiя
василiвна
27.02.1985

Киiвська обласна оргапiзацiя
полiтично[ партii <<

BceyKpaihcbкe об'еднання
<<Батькiвщина>>

заступник 13 Фоекрiтова Ольга
Петрiвна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтичноI партii (СИЛА
ЛюДЕЙ)

секритар a
J иосипенко

Валентина Андрi'iвна,
14.02.1964p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

1 Алексеенко
Ольга Петрiвнао
18.12.1951р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

2 Морозова
Валентина Миколаiвна,
02.04.1952

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

4 Онищенко
Наталiя Павлiвна,
25.04.1975p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУГА
нАроду>

5 Сушко Надiя Василiвнао
12.01.1955р.".

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <ЗА
мАЙБутн€>

6 Рябченко
Валентина IBaHiBHao
03.02.1980р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 BepeMieHKo
Наталiя Олександрiвна,
11.10.198бр.".

КиТвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiТ
<<€вропейська солiдарнiсть>>

8 мельнiченко
Олена Борисiвна,
13.01.19б7р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраIнське об' еднання
<<Батькiвщина>>

10 Сиченко
AHToHiHa Якiвна,

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП



22.06.2002р.*r. (гоЛос>

нiколаева Юлiя
Володимирiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<Сила i
Честь>
Лавренюк r.B., Кандидат на
посаду Обухiвського мiського

кононенко Наталiя
юлiанiвна

Мазуренко Тетяна
василiвна

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii

солiдарнiсть>>

fpa,iHa_

Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Я. Р. Мйданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
32076|

|2 Сушко Анастасiя
Володимирiвна

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська Солiдарнiсть>>

заступник 5 Журба
Олег Васильович,
03.08.1988р.".

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ <ЗА
мАЙБутн€)

секретар 2 Журбенко
Iрина Володимирiвнао
29.02.1976p.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

1 Зюндт
Людмила Петрiвна,
12.02.|95бр.".

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партi[
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

a
J Загребельна

Олена Андрii'вна,
22.09.2001р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

4 Мостипан
Надiя Олександрiвна,
30.04.1989р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

6 Журба
Людмила Михайлiвнап
17.01.1990р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 Вдовенко
Олександр Васильович,
25.07.1984р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

ВсеукраiЪське обОеднання
<<Батькiвщина>>

8 Крупа Оксана Павлiвна Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя (СИЛА
людЕЙ>

9 Сушко BiKTop
Анатолiйович

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
Лавренюк I.B.

10 Боженко [енис Левченко О.М. кандидат на



Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр

посаду Обухiвського мiського
голови

Щаниленко Тетяна
василiвна

КиIвська регiональна
органiзацiя полiтична партiя
<<Перемога Пальчевського)>



Голова
321323

2 Савчук
Ольга BiKTopiBHa,
09.09.1983р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

Засryпник 15 гижко Максим
Вiкторович

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[ партiI
(сиЛА I ЧЕсТЬ>

Секретар 16 Пампушка Володимир
миколайович

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<Перемога Пальчевського>

1 Торощина
Iрина Iгорiвна,

21.05.1989р.н.

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[ партii
(зА мАЙвутне>

aJ Савчук
Свiтлана rBaHiBHao
1б.10.1961р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

4 Бабiйчук
Ольга Михайлiвна,
08.03.1982р.н.

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[ партiI
<< BceyKpaihcbKe обrеднапня
<<Батькiвщина)>>>

5 Ярмолюк
Лариса АнатолiЬна,
15.0б.1979р.н.

ки[вська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
<< Всеукраihське обrеднання
<<Батькiвщица)))

6 Лисенко
Наталiя ЮрiiЪна,
03.11.1983р.".

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
ЖиТТя)>

7 Лiщина
Оксана Петрiвна,
20.12.1983р.".

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
життя>

8 Кущ
Тамара rBaHiBHa,
20.10.1954р.н.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партii (СЛУГА НАРОДУ>

9 Таранюк
Наталiя Миколаiвна,
04.10.1950р.н.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
цзрtii (СЛУГА НАРОДУ>



Повалiй
Тетяна IBaHiBHao
21.01.19ббр.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛос>

Трепетьон IHHa
олексiiвна

ки[вська обласна
органiзацiя полiтично[ партiii
<<Громадянський рух
(хВиЛя>

Федоряченко Микола
Володимирович

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партiI <УДАР(Украihськи й
Щемократичний Альянс за

Вiталiя Кличка>>
Анчук Андрiй
Володимирович

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
<< ВсеукраiЪське обО еднання
<<Батькiвщина>>>

Стрелецька rHHa
IBaHiBHa

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[ партiI
<(нАШ кРАЙ>

Малюгiн BiKTop
миколайович

Левченко О. М. кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

Грановський
Олександр

Iльенко Л.О. кандидат на
посаду Обухiвського
мiсьlýgго голови

.{пБlн4;

ГоловаОбр<iвськоiмiсьiоi'ТВК-

Обухiвського району КиiЪськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Я. Р. Майданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
32t324

6 Гак
Любов IBaHiBHa,
22.06,1962p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партil (СЛУГА
НАРОДУ)

заступник 13 Осецька Тетяна
миколаiъна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтичноi партii
<<Громадянська позицiя>>

секретар 11 Форноляк Олександр
Петрович

Левченко О.М кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

1 Зiва
€вгенiй
Олександрович,
24.03,1997p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партi[ <<

Всеукраihське об' сднання
<<Батькiвщина>>

2 Гузько
Яна Валентинiвна,
10.10.1980р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське обrсднання
<<Батькiвщина>

J копиленко
Олександр Петрович,

02.08.1991р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА
ПЛ,дТФормА - RA )IсtrtrTTq.t

4 Трач
Людмила МиколаiЪна,
20.01.1987р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

5 Ilольська
Марина МиколаiЪнап
24.06.1970p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

7 Оваденко
Тетяна СергiiЪна,
22.06.198бр.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

8 Кукарешнiкова
Софiя ОксентiiЪна,
24.06.1953p.H.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 Шпак
Алiна АнатолiiЪна,
14.08.1981р".

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <ВА
мАиБутне>

10 Лемешко
€лизавета Iгорiвна,

киiъська обласна
територiальна органiзацiя Пп



15.05.1997р.". (гоЛос>

l2 Ярмолюк Лариса
Анатолiiъна

КиiЪська обласца оргапiзацiя
ПолiтичноI партii (СЛУГА
нАроду

14

15

Кононець Тетяна
Анатолiiъна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтичrrоi партii (СИЛА
людЕи>

Головчак Iрина
ВалерiiЪна

Лавренюк r.B. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

16 Маryзний Сергiй
михайлович

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опоЗицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

17 Масло BiTa Юрiiвна КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

18 I'уляй Оксана IBaHiBHa КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii (НАШ КРАЙ



Голова
321325

15 Мельнiкова Людмила
Григорiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(УДАР(Украihський
.Щемократичний Альянс за
Реформи) Вiталiя Кличко>

Засryпник 8 Макарова
Наталiя Петрiвна,
30.03.1963р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партii <<ЗА

МАиБУТн€)>

Секретар l1 Титоренко Анна
миколаiвна

Малишев Вiкгор
Олександрович, кандпдат на
посаду Обухiвського
мiського голови

2 Риндiна
Свiтлана Борисiвна,
08.08.1982р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

Всеукра[нське обrеднаншя
<<Батькiвщина>>

a
J Волова

Мотрона МиколаiЪна,
17.0б.1953р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партiI
(опозицIЙнА
ПЛАТФОРМА - ЗА
ЖиТТЯ>)

4 Гулiченко
BepoHiKa Василiвна,
01.07.1951р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

5 Назаренко
KapiHa Русланiвна,
30.12.1999р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

6 Пелих
Ольга IBaHiBHao
2б.06.1959р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 павлiченко
Любов АндрiiЪна,
15.07.1953р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 Осадчий
Сергiй Олексiйович,
20.06.1979p.H.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя
ПП (гоЛос)

10 Стрельнiкова Наталя Громадський рух (d(ВИЛЯ>



Анатолiiъна
l2 коконос Наталiя

СергiiЪна
КиiЪська обласна органiзацiя
полiтична партiя
<<Опозицiйна платформа за
я(иття>

13 Постолов .Щмитро
Петрович

Обухiвська MicbKa
органiзацiя полiтична партiя
(СИЛА ЛЮДЕй>

l4 Верещак Iгор Iванович КиiЪська обласна органiзацiя
<(нАш кРАЙ>

16 Мадзяновсъка Тетяна
миколаiъна

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтична партiя
<<€вропейська солiдарнiсть>>

L7 Власенко Владислав
валентинович

Лавренюк r. В. кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

18 Солдатенко Анастасiя
вiталiiъна

КиiЪська регiональна
органiзацiя полiтична партiя
<<Перемога, Пальчевського>

r uJlOIJa \JoyxlBcbкot MtcbKo-{'I tsК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

а

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського рйону КиiЪськоi областi

Е[5Ег.;!

ry
иlЕськ,м
{фdь
)я ком
ькOго р
iiBcbKoi
бпастr,

8-ёi
D a'i\{1

ry_ Т. А. Хмеляр



Голова
321326

2 Чадюк
Свiтлана Михайлiвна,
12.01.19б8р.н.

КиiЪська обласна органiзацЙ
полiтично[ партi'i <<

Всеукраiнське обrеднання
<<Батькiвщина>))

заступцик 8 IIIлgа6зд
Олена Григорiвна,
27.07,1975p.H.

Ки[вська територiальна
органiзацiя полiтично[ партi'i
<<€вропейська солiдарнiсть>>

Секритар 6 Висоцька
Ольга Якiвна,
22.03.1965p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

1 Гнасько
Оксана rBaHiBHa,
09.11.1972р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтпчно[ партiI <<

ВсеукраiЪське обrеднання
<<Батькiвщпна)>))

3 Коломийко
Свiтлана rBaHiBHao
l7.02.1968p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(опоЗицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

4 Петриченко
Надiя Миколаiвна,
30.10.19б2р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичпоi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

5 Слащьова
Людмила rBaHiBHa,
07.10.1970р.п.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

7 Михайлюк
Людмила МиколаiЪна,
24.07.1959р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 Смолова
Тетяна Григорiвпа,
04.12.1973р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партi'i <<ЗА

мАиБутн€>
10 Мисик

Наталiя Григорiвна,
14.08.19б3р.ц.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
<<голос>



11 Хоменко Надiя
Володимирiвна

КиiЪська обласна оргапiзацiя
Полiтичноi партi'i (СИЛА i
Честь>>

72 Юрiонова Тетяна
олегiвна

Iльенкоо кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови

1з Зоря rBaH Вiкторович КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУТА
нАроду>

1,4 Петрик-Лакиза Олена
Микола[вна

Малишев, кандидат на посаду
обvхiвського мiського голпR Ir

15 Таранюк Валентина
Олексанлрiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

Всеукраihське обОсднання
<<Батькiвщина>>>>

16 Короленко .Щанило
миколайович

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партii (НАШ
крАи>

L7 Обухiвська MicbKa органiзацiя
полiтична партiя
<<Громадянська позицiя>>

18 flеревипська Лiана
Олександрiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(УДАР(Украihський
Щемократичний Альянс за
,PJrLgpM и) Вjталiя Кл и ч ка>>l'олова Обухiвськоi MicbKoi ТВК 

-
Обухiвського району КиiЪськоi областi

/

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр

Я. Р. Майданюк



Голова
321327

L4 Горбачов Iгор
Володимирович

rльснко, кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови

4 Лимаренко
Тамара МиколаiЪна,
14.0t.l974p.H.

Jrrпик КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноI партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

секретар 8 Iльчук Свiтлана
Леонiдiвна
|4.07.t987

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>t Котолянець

Людмила Михайлiвна,
18.05.1981р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське об О еднання
<<Батькiвщина)))

2 Хлистун
Наталiя Станiславiвнао
15.06.1983р.н.

КиiЪська обласна органiзацЙ
полiтичноi партii <<

BceyKpaihcbKe об' еднання
<<Батькiвщина)>

3 JIагода
Лариса rBaHiBHao
23.10.1970p.".

КпiЪська обласна органiзацi;
Полiтичноi партi'i
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

5 l'ордiенко
Оксана Василiвнао
t4.10.1972p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУГА
нАроду>

6 Слесарчук
Валентина IBaHiBHa,
02.02.|960р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI (СЛУГА
нАроду>

7 коваль Свiтлана
Анатолiiъна
13.08.1983

Ки[вська територiальна
органiзацiя полiтичноi партi'i
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 IIелих
Надiя Олексi[вна,
28.01.19б4р.н.

Киiвська обласна органiзацЙ
полiтичноi партiI <<ЗА

мАиБутн€>
10 'IYpyK

Лiдiя Петрiвна,
24.07.1985р.н.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛос>



CaBapiHa
Юлiя Володимирiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
<<Громадянський рух
<<хвилrI>

Щимбал
Алiна Олександрiвна

Обухiвська MicbKa органiзацЙ
полiтично[ партii (СИЛА
ЛЮДЕЙ)

Кравчук
Юлiя Андрirвна

Лавренюк r В. кандидат на
посаду обухiвського мiського
голови

Кабанець
А"дрiй rванович

Обухiвська MicbKa органiзацЙ
полiтичноi партi'i

адянська позицiя>>
Малишок
микола Степанович

КиiЪська обласна органiзчцi"
Полiтичноi партiI (СИЛА I
чЕсть>

Кузьмiна
тетяна Михайлiвна

Левченко О.М. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

Русан Каролiна
миколаiъна
21.03.1983

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii

*ýffifl,9

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Я. Р. Майданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
321328

L2 Хоменко Лариса
миколаiъна

Iльенко Л.О. кандидат на
посаду мiського голови

заступник 2 IIобережник
Тетяна Володимирiвнао
26.12.1984p.H.

киiвська обласна
органiзацiя полiтичноii партiii
<< BceyKpaihcbKe обrеднання
<<Батькiвщина))

секретар 10 Лiсова
Наталiя Олександрiвна,
24.07.1985p.H.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя
пп (голос>

3 Борозенець
Тетяна Олександрiвна,
23.10.19б2р.".

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партi[ (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
життя>

4 Iшутко
Анна Михайлiвна,
01.12.2000р.ц.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партii (ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА _ ЗА
життя>

5 Чирикал
Валерiя Олександрiвна,
02,07,1999p.H.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партiI (СЛУГА НАРОДУ)

6 Чирикал
Тетяна Петрiвнао
03.03.1975р.ц.

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партii (СЛУГА НАРОДУ>

7 Кошарна
Марiя IBaHiBHa,
14.03.1958р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарпiсть>>

8 /{орогань
Наталiя Петрiвна,
14.08.19б8р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 /{авлетбаева
Ольга Василiвна,
2б.10.1957р.н.

киiъська обласна
органiзацiя полiтично[ партii
(ЗА мАЙвутне>

11 I'каченко Роман киiъська обласна



органiзацiя Полiтичноi
партii <oПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФОРМА - ЗА
життя>

Карась Андрiй
миколайович

киiъська обласна
органiзацiя полiтичноi партii
(нАШ кРАЙ>

Сукайло Ольга
йосипiвна

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<Перемога Пальчевського))

Русан Любов
миколаiъна

Лавренюк I.Л. кандидат на
посаду uбухiвського голови

Ленда Лiдiя СергiiЪна Малишев В.О. кандидат на
посаду Обухiвського
мiського голови

Гриценко Ольга
василiвна

киiъська обласна
органiзацiя Полiтично[
партii (УДАР(Украiнський
Щемократичний Альянс за

и) Вiталiя Кличка>>
Гордiснко Iрина
Володимирiвна

киiъська обласна
органiзацiя Полiтичноi
партii <<Громадянський рух

Голова Обр<iвськоi MiciKoi' ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi

Я. Р. Майданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
321329

7 Коропок
HiHa Олександрiвна,
11.04.19б()р.н.

КиiЪська територiальпа
органiзацiя полiтичноi партi'i
<<€ вропейська солiдарнiсть>>

a
J5ас,r,упник rудюк

Наталiя Василiвнап
03.04.1963р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партi'i
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

секретар 2 Островська Мирослава
Петрiвна
03.01.1953

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партiI <<

Всеукраihське об' ед нання
<<Батькiвщина)>

1 l еращенко-Рудзiк
Вiкторiя МиколаiЪна,
29.05.1972p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партii <<

BceyKpaihcbKe обrеднання
<<Батькiвщина>

4 Крамар
Наталiя Микола[вна,
18.12.19б5р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

5 Бруховецький
Володимир Андрiйовичо
26.07.2000р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

6 Гринчук
Свiтлана МиколаiЪна,
04.07.|974р.н.

КиiЪська обласна органiзацЙ
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

8 Биковець
Любов Едуардiвна,
18.11.1967р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтпчноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 утяганова
Iрина Володимирiвна,
13.01.19б9р.н.

КиiЪська обласна органiзацБ
полiтично'i партii <<ЗА

мАиБутн€>

10 К)нчик
€вгенiй Володимирович,
20.0б.1990р.н.

КиiЪська Обласна територt""r""
органiзацiя ПП (ГОЛОС>



11 Тромса Олег
миколайовпч

rльенко Л.О. кандида, rlu по.ф
Обухiвського мiського голови

l2 Щарик Марiя BiKTopiBHa КиiЪська обласна органiз"Й
полiтична партiя (<УДАР)>

13 lvlалишко Олександр
миколайович

Полiтична партiя <<Сила i Ч."r"r,

|4 Накоренюк Людмила
АндрiiЪна

Полiтична партiя <<Перемога
пальчевського>

15 /{яченко Руслан
Сергiйович

Полiтична партiя <Сромчд"н."кч
позицiя>>

16 Шовкун У.пяна
олександрiвна

Полiтична партiя <<НАШ КРАЙ>

l7 михальченко
михайло Олексiйович

Полiтична партiя <<ОпозицiИ"ч
платформа - за життя>

18 Марченко Вrячеслава
Валентинiвна _мrЧ

I'ромадський рух <ХВИЛЬ>
,Т.,Iд", -l'олова Обухiвськоi MicbKoi ТВК-

Обухiвського району КиiЪськоi областi

4
/
},

fl. Р. Майданюкffi
lго райоЁйilУ)ькоТ '[.....t,##

Секретар Обухiвськоi мiськоi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi aYL' Т. А. Хмеляр



Голова
321330

L2 Рудик Лариса
михайлiвна

КиiЪська обласна органiзчцi"
полiтичноI партii <<

Всеукраihське об'еднання
<<Батькiвщина>)>)

135ас,fупнпк (Jзарук Олексiй
Вiкторович

Лаврепюк r.B. кандидат на
посаду обухiвського мiського
голови

Секретар 10 /{енисюк
Свiтлана Олександрiвна,
28.01.1973р.н.

киiъська обласца
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛоС>

2 козловська
Лiлiя АнатолiiЪна,
09.07.1988р.н.

КиiЪська обласна органiзаЙ
полiтичпоi партi[ <<

BceyKpaihcbKe об' еднання
<<Батькiвщина>>)

3 l орбачова
Надiя ОлексiiЪна,
25.09.1955р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ <<

BceyKpaihcbKe обrсднання
<<Батькiвщина>>

4 JIеус
Лариса Алiмiвна,
14.Lt.1962p.H.

КиiЪська обласна органiз"цИ
Полiтично[ партii
(ОПОЗИЦIЙНА
плАтФормА - зА життя>

5 ларитонова
Наталiя Михайлiвна,
0б.09.19бOр.н.

Киiвська обласнч ор.ч,rirацi"
Полiтично[ партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

6 бозна
Любов МиколаiЪна,
|l.t2.196бр.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 lrозна
rBaHHa Петрiвна,
12.12.1997p.H.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

8 Фарiон
Алла Володимирiвна,
13.03.1992р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

9 Кучерявчук
Володимир
Миколайович,
1б.09.1985р.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛоС>)



Усиченко Юлiя rBaHiBHa КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партiI <CЛУГА

гомон Анастасiя
Анатолiiьна

Полiтична партiя <<СИЛА

Кириленко Юлiя
Анатолiiъна

Полiтична партiя

Кабанець Людмила Полiтична партiя
4дський рух <<ХВИЛЯ>>

гоненко Свiтлана
BiKTopiBHa

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii (НАШ
крАи>

Шастiна Лариса
Олексанлрiвна

Обухiвська MicbKa органiзацiя
Полiтичноi партii

яцрька позицiя>>
Голова Обухiвськоi MicbKoi' ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
321331

4 Стадник
Тетяна Сергi[вна,
25.11.1978p.r.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опоЗицIЙнА
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖиТТя)

заступник 1 Менько
Владислава ВiталiiЪнао
09.0б.1,993р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<ЗА

МАиБУТн€)

секретар 16 Бiленко олексiй
Iванович

Полiтична партiя <<Сила
людей>>

2 .Щацька
HiHa Олександрiвна,
17.09.1985р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

ВсеукраiЪське об'сднання
<<Батькiвщина>>>>

3 заяrигаева
Надiя Филимонiвна,
15.11.1947р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партii <<

BceyKpaihcbKe обОсднання
<<Батькiвщина>)>

5

6

Хондич
Людмила Анатолi'lвна,
10.09.1985р.".

КиТвська обласна органiзацiя
ПолiтичноI партii
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

BaciHa
Олена BiKTopiBHa,
18.01.198бр.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партii
<<€ вропейська солiдарнiсть>>

7 рясненко Свiтлана
IBaHiBHa
19.08.1962

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солИарнiсть>>

10

8

9

Iльенко
Олепа Микола[вна,
05.07.1973р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партi'i (СЛУГА
нАроду>

rльенко
Юрiй Олександрович,
13.01.199бр.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партi'i (СЛУГА
нАроду>

Лялько
Свiтлана МиколаiЪна,
11.10.197бр.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛос>

11 Здорiченко
Анна АндрiiЪна,
20.12.2001p.H.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
(голос>



L2 CaBocTiHa Iрина
михайлiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(УДАР(УкраiЪський
Щемократичний Альянс за
Реформи) Вiталiя Кличка>>

13 швед Лiлiя Василiвна КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
ПЛАТФОРМА_ ЗА ЖИТТЯ

L4 Карась Любов
василiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтична партiя <<Слуга
народр>

15 ребенок Ганна
миколаiвна

Iльенко Л.О. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

L7 Кулагiна Анастасiя
Iгорiвна

Полiтична партiя <<Громадська
позицiя>>

18 Коваль IBaH
СтанiслаВоВич ,"'rrт*!Dх

Полiтична партiя <<Сила i
Честь>> /

Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi с ffi..\Ъ я. р.
,.;lЁu#

Майданюк

()

2
iBcbKoi MicbKoT ТRКСекретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК "u+aibя;ЫY/

Обухiвського району Киiвськоi областi 'Эfrr?И Т. А. Хмеляр



Голова
32|332

16 Гуменюк Наталiя
василiвна

нАш крАЙ

Засryпник

6

4 Качай
Катерина АндрiiЪна,
t2.03,1972p.H.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

секретар BopoHiHa
Свiтлана Андрiiвнао
01.0б.1990р.".

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

2 rщенко
Алiна BiKTopiBHa,
19.08.2001р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

Всеукраihське обrеднання
<<Батькiвщина)>

3 МУдр"*
Яна Олександрiвна,
27.03.1987р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

Всеукраihське обrеднання
<<Батькiвщина)>>)

5 Качай
Вадим Петрович,
09.01.1992р.н.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- ЗА ЖиТТя)

7 Iщенко
Тетяна BiKTopiBHa,
09.08.1979р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партiI
<<€вропейська солiдарнiсть>>

8

9

Косенко
Анна Володимирiвна,
t3.|2.197бр.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

Пасryшок
Iрина АнатолiiЬнао
28.09.19б9р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

10 Щячок
Анатолiй Вiкторович,
0б.03.1961р.н.

КиiЪська Обласна територiальна
органiзацiя ПП (ГОЛОС>

11 сак Свiтлана
миколаiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii



Громадянський рух оХВИЛЯr, -72 Iщенко Uлександр
Сергiйовпч

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€в ропейська солiдарнiстi>>

13 rroBx андрtй
Володимирович

КиiЪська обласна ор.чrriзчцi"
ПолiтичноI партi'i
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

t4 Лук'яненко Олексiй
Кирилович

КиiЪська територiальпа
органiзацiя полiтичноi партii
<<Перемога Пальчевського)

15 1Iндрущак БrTa
миколаiъна

Обухiвська MicbKa ор.а"БчцБ-
полiтично[ партii <<Громадянська
позицiя>>

L7 t'ордон Людмила
IBaHiBHa

КиiЪська обласнч ор.ч"irчцi"
Полiтичноi партii <<Сила i Честь>>

18 LJixeHKo tJKcaHa
Петрiвна #,

rльенко Л.О.кандидат 
"u 

,rоaчду
}9{цхiвськог9 мiського головиl олова Uбухiвськс

Обухiвського райо

li MicbKoi ТВК --ж},

,ну киiъськ 
", 

.u 
"^"r'{r/;

4 :l::,O

Я. Р. МайдаЕюк

IйЁi
Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi а Т. А. Хмеляр



Голова
321333

8 костюченко
Сергiй Петрович,
24,06.1974p.r.

КиiЪська обласна органiзацЙ
ПолiтичноI партii (СЛУГА
нАроду>

заступник 5 Лук'яненко
Неля Григорiвна,
01.07.19б4р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноI партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

Секретар з I'рофiмов
€вгенiй Михайловпч,
14.06.1979p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтично[ партi[ <<

ВсеукраiЪське обrеднання
<<Батькiвщина>>)

t Герасименко
Людмила МиколаiЪна,
07.02.1964p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
полiтичноi партiI <<ЗА

мАиБутн€>
2 l'оловань

Свiтлана МиколаiЪна,
08.03.19б5р.н.

КиiЪська обласна органiзчцi"
полiтично[ партii <<

BceyKpaiHcbKe обrсднання
<<Батькiвщина))

4 /.(воркова Валентина
Григорiвна, 1 4.01.1954р.н.

КиiЪська обласна органiзацГ
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
_ зА життя>

6 Uиниця
Алевтина Володимирiвна,
04.05.19б2р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партi'i
<<€вропейська солiдарнiсть>>

7 куц
Марина ОлексiiЪна,
07.06.1982р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноТ партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

9 Жевага
Володимир Сергiйович,
09.04.198бр.н.

КиiЪська обласна органiзчцБ
Полiтично[ партiI (СЛУГА
нАроду>

10 Бащук
Василь Васильович,
07.01.198бр.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя ПП(голос>

11 llрисялсна Полiна КиiЪська обласна органiзацiя



миколаiъна полiтичноi партii <<

Всеукраihське об'еднання
<<Батькiвщина>>

L2 Лiваренко .Щарина
михайлiвна
09.08.2002

Малишев I В. кандидат на
посаду мiського голови

13 лемешко Таiсiя
BiKTopiBHa

Iльенко Л.О. кандидат на посаду
мiського голови

t4 Погребна Вiкторiя
вiталiiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
<Громадянський рух <<ХВИЛЯ

15 головань Свiтлана
миколаiъна

Лавренюк I.B. кандидат на
посаду мiського голови

16 Мазурик Микола
Iванович

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
д4роду

77 лемешко Юлiя
миколаiъна

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партiI
(УДАР(Украihський
Щемократичний Альянс за
Реформи) Вiталiя Кличка>>

18 Залiщук Людмпла
Павлiвна

'#.""]-_ý,

КиiЪська обласна органiзацiя
ПолiтичноТ партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
ýЕЗА ЖИТТД>>

Голова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi с

t-,
к, /

Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр



Лисак Щiана Олегiвна КиiЪська обласнu ор.ч"iЙffi
полiтично[ партii (НАШ КРАЙзаступник Криворучко

IHHa Iгорiвнао
02.07.1991p.".

КиiЪська обласнч ор."rirчцi"
Полiтичноi партii (СЛУГА

зальоток Свiтлана КиiЪська обласна ор.ч"Йцi,
полiтичноi партii

нський рух <ХВИЛЯ>
Михайлюк
Василина Михайлiвна,
2|.t2.1954p.H.

КиiЪська обласнч ор.ч"iruцi"
полiтичноi партii <<

Всеукраihське обrеднання
<<Батькiвщина>>

Валентина Петрiвна,
09.0б.l9б5р.н.

КиiЪська обласнч ор"чrrirчцЙ
полiтичноi партiI <<

Всеукраihське обОеднання
<<Батькiвщина>

Алла Григорiвна,
25.01.1965р.н.

КиiЪська обласна ор.ч"irчцЙ
Полiтично[ партiI
(ОПОЗИЦIЙНД ПЛАТФОРМА
- зА життя>

Раryшний
Ярослав
Володимирович,
16.12.|979p.H.

КиiЪська обласнч ор"ч"Йffi
Полiтичноii партiI
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

Спасиба Iрина
Олександрiвна,

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтично[ партiI

пейська солiдарнiсть>>

Анна МиколаiЪнао
28.09.1992р.н.

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтпчноi партii
<<€вропейська солiдарнiстi>

Тетяна ВiталiiЬна,
20.11.1967p.H.

КиiЪська обласнч ор.ч"irчцi"
Полiтичноi партii (СЛУГА

Мар'яна АндрiiЪна,
0б.01.1989р.".

КиiЪська Обласнч r.р"iБрББЙ
органiзацiя ПП (ГОЛОС)>

Ольга Василiвна,
22.07.1994p.H.

КиiЪська Обласнч r"р""фi*r"ч
органiзацiя ПП (ГОЛОС)>

василiвна



L2 Тихонова Вiкторiя
Олексанлрiвна

Лавренюк r.B. кандидат па
посаду Обухiвського мiського
голови

13 Щигапок Валентина
Петрiвна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

15 Стапдук Алiна
СергiiЪна

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СИЛА I
ЧЕСТь)

16 Гончар Юрiй
васильович

КиiЪська Обласна територiальна
органiзацiя Полiтично[ Партi'i
(ПЕРЕМогА
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО>

L7 Чубей Iгор
Володимирович

КиiЪська територiальна

_органiзацiя полiтичноi партii
lýВъдl о п е il сьщ с ол iд а р н i cib>

l олова Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi л
v},,

Я. Р. Майданюк

с jбпастi,:-

trffi
Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi Uolyi; Т. А. Хмеляр



Голова
321335

t7 коваль олена
степанiвна

КиiЪськаобласнчор.чr]rчцi"-
Полiтично[ партii (СЛУГА
НАРОДУ)

заступник
t лаценко

Лариса Володимирiвна,
t7.10.1972p.H.

КиiЪська обласнч ор.ЙБffi
ПолiтичноI партiii
(опозицIЙнА
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖиТТя)

секрптар 10 лоненко
Свiтлана
Володимирiвна,
24.04.1970p.H.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛоС)

2 /{аценко
Володимир Леонiдович,
04.05.1994р.н.

КиiЪська обласнч ор.ч"i.чцi"
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА
плАтФормА - зА життя>

органiзацiя полiтично[ партi.i
<<€вропейська солiдарнiсть>

органiзацiя полiтично[ партiI
<<€ вропейська солiдарнiстi>

3 (-иниця
Вiталiй Миколайович,
01.01.1983р.н.

4 ttевмеря(ицькпй
Юрiй Миколайович,
08.07.1984р.н.

5 Uнатiй
Антон Геннадiйович,
30.01.1995р.н.

КиiЪська обласна ор.ч"i.ацi,
полiти чноi партi'i <<ЗА

мАиБутн€>

6 1чlонащенко
Юлiя МиколаiЪна,
03.0б.1995р.н.

Ки[вська обласнч ор.ч"irчцi,
Полiтично[ партii (СЛУГА
нАроду>

7 Ilапченко
Костянтин
Володимирович,
31.05.1987р.н.

КиiЪська обласпч ор.чrrБffi
Полiтично[ партi'i (СЛУГА
НАРОДУ)

8 шевцова
Ольга МиколаiЪна,
07.04.1987р.н.

КиiЪська обласнч ор.""Бffi
полiтичноi партii <<

BceyKpaiHcbKe обrсднання
<<Батькiвщина>)>

9 r\арась
Тетяна Григорiвна,
01.03.1960р.н.

КиiЪська обласнч орЙ"ЬчцБ
полiтично[ партi[ <<

Всеукра[нське об О€днання

тг



Любов Володимирiвнао
17.10.1988р.н.

киiъська обласна
територiальна органiзацiя ПП(гоЛос>

Шандрiнова Олександра
Анатолiiъна

rльенко Л.О. кандидат на
посаду обухiвського мiського
голови

Сокуренко Людмила
миколаiъпа посаду Обухiвського мiського

голови

Левченко О. Кандидат на

Лукiчов Анатолiй
михайлович

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(опозицIЙнА
плАтФормА _ зА життя>

Гордiн Сергiй
степанович

Обухiвська MicbKa ор.ч"БчцБ
Полiтично[ партii <<Сила
людей>>

Козловський Щмитро
Геннадiйович

Малишев В.О. кандидат на
посаду обухiвського мiського

Капустi Артем
Володимирович

КиiЪська територiальна
органiзацЦ полiтичноi партii

ка солiдарнiсть>>Голова ОOухiвсьЙГЙБькоТ ТВК

Обухiвського рйону КиiЪськоi Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi Т. А. Хмеляр



Голова
321336

3 Букато
Вiкторiя Григорiвнао
18.10.1988р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiеть>>

заступник
1 €фiмчук

Людмила IBaHiBHa,
02.09.1957р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

секретар 8 Супига
ДарОя Анатолiiвна,
02.07.!997р.н.

Ки[вська обласна органiзацiя
полiтичноI партii <<

BceyKpaiHcbKe об'еднання
<<Батькiвщина>)>

2 михайлова
Лариса СавелiiЪна,
24.12.|947p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii
(ОПОЗИЦIЙНА ПЛАТФОРМА
- зА життя>

4 Токарева
Маргарита
Володимирiвна,
03.0б.1978р.н.

Киiвська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

5 Рясько
Лiна МиколаiЪна,
2б.04.1980р.н.

Киiвська обласна органiзацiя
полiтичноi партi[ <<ЗА

МАиБУТн€)>

6 Погрiбняк
Ярослав
Володимирович,
22.05.1999p.H.

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтичноi партii (СЛУГА
нАроду>

7 Коробенко
Алiна МиколаiЪна,
15.08.1994р.".

КиiЪська обласна органiзацiя
Полiтично[ партii <СЛУГА
нАроду>

9 €ршова
Свiтлана Iгорiвна,
27.02.1998p.".

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП
(гоЛоС>

10 небольсiна Свiтлана
Володимирiвна

Левченко О.М. кандидат на
посаду Обухiвського мiського
голови

11 Машуренко Олексiй КиiЪська обласна органiзацiя



Петрович полiтичноi партii (НАШ
крАи>

Стьоганцева Любов
миколаiъна

КиiЪська регiональна
органiзацiя полiтично[ партi.i
<<Перемога Пальчевського>>

Лукiчов Роман
Анатолiйович

КиiЪська обласна органiзацБ
полiтичноi партii <<Опозицiйна

Кашевська Надiя
миколаiъна

Кандидат на посаду
Обухiвського мiського голови
flавренюк.kВ.iiоцlаб

.{pa'irrQ

ГоловаОбухiвськоТмiсЙоi'ТВК-

Обухiвського району Киiвськоi

Секретар Обухiвськоi MicbKoi ТВК

Обухiвського району КиiЪськоi областi

Я. Р. Майданюк

Т. А. Хмеляр



Голова
321337

3 михайловський
BiKTop Йосипов"ч,
09.02.1957р.r.

КиiЪська територiал""ч
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

LlJаýrуIIник Ходакiвська Наталiя
миколаiъна

Обухiвська MicbKu ор.ч"Бчцi,
полiтич Hoi партiii (СИЛА
ЛЮДЕЙ)

секретар 10 ьолгара
Анастасiя СергiiЪна,
08.05.199бD.н.

киiъська Обласна
територiальна органiзацiя ПП(голос>

L lf{иготьська
HiHa Леонiдiвна,
31.05.1981 р.н.

Киiвська обласна ор.а"iзчцi"
Полiтичноi партiI
(ОПОЗИЦIЙНА
ПЛАТФоРМА - ЗА ЖиТТя)

2 Д{иготьський
Максим Вiталiйович,
19.08.2001р.н.

КиiЪська обласнч ор.чrrБffi
Полiтично'i партiI
(опозицIЙнА
плАтФормА - зА життя>

4 lvlихайловська
Олена rBaHiBHa,
13.08.1959р.н.

КиiЪська територiчrr""а-
органiзацiя полiтично[ партii
<<€вропейська солiдарнiсiь>

5 колесник
Микола Петровичо
09.04.1973p.H.

КиiЪська обласнч ор.ч"irчцi,
полiтично[ партii <ЗА
мАиБутн€>

6 хмеляр
Микола Сергiйович,
15.08.195бр.н.

КиiЪська обласна ор.анБffi
Полiтично[ партi'i (СЛУГА
нАроду>

7 tJрлiченко
Наталiя rBaHiBHa,
t2.05.|978p.H.

КиiЪська обласrrа ор.а"iзацi"
Полiтично[ партii <СЛУГА
нАроду>

8 rrtrрцr€нко AHToHiHa
МиколаiЪна,
30.04.1982р.".

КиiЪська обласнч ор.а"Бffi
полiтичноi партi[ <<

BceyKpaiHcbKe обrсднання
<<Батькiвщина>

9 tlичипорук
валентина
Станiславiвнао
18.09.195бр.н.

КиiЪська обласна ор.ч"Бffi
полiтично[ партi[ <<

BceyKpaiHcbKe обrеднання
<<Батькiвщина>)



t2 качаненко оксана
Iгорiвна

КиiЪська обласна органiзацЙ
полiтично[ партii (СИЛА I
чЕсть>

13 чоповська Ольга
BiKTopiBHa

КиiЪська територiальна
органiзацiя полiтичноi партii
<<€вропейська солiдарнiсть>>

L4 Цибулько Оксана
Григорiвна

Левченко О.М.кандидат на
посаду Обухiвського мiського
,,h*ови

l'олова Обухiвськоi MicbKoi ТВК---Fr,Щ,
обухiвського району КиiЪськоi 

"бr""fl И
с

alPi,
-.-!=

\

t,
Я. Р. Майданюк

Секретар Обухiвськоi мiськоi ТВК

Обухiвського району Киiвськоi областi Т. А. Хмеляр


