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ЧЕРГОВІ ВИБОРИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ТА ДЕПУТАТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

25 жовтня 2020 року 

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА 
КОМІСІЯ 

ПРОТОКОЛ  
засідання Оболонської районної у місті Києві 

 територіальної виборчої комісії 
м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 32 

20 жовтня 2020 року                                                                                                    20 год. 00 хв.    № 16 
Всього членів комісії : 18 осіб  
Присутні на засіданні члени комісії: : Співак І.І., Швидкий В.В., Предєін А.М., Амелін М.В.,  
Жогіна С.В., Бутко І.М., Довгаль О.В., Дмитрусь Л.Я., Захарченко В.І., Ковальська А.В., 
Корженевська І.В., Кубицький А.А., Тимошенко О.В., Ігнатенко О.В., Ходяча В.П., Новак А.І., 
Шпигун О.А. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   
 
1.  Про прийняття виборчих бюлетенів з виборів Київського міського голови для голосування 

в єдиному одномандатному міському виборчому окрузі в упаковці підприємства-

виготовлювача в кількості (відповідно до маркування на упаковці  підприємства-

виготовлювача) 220766 бюлетенів, та  прийняття виборчих бюлетенів з виборів депутатів 

Київської міської ради для голосування в територіальному виборчому окрузі №7виборчого 

округу  межах єдиного багатомандатного окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача в 

кількості (відповідно до маркування на упаковці  підприємства-виготовлювача) 220766 

бюлетенів членами Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії  від 

Київської міської територіальної виборчої комісії для проведення Чергових виборів 

Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року. 

2. Про розгляд та прийняття подань на припинення повноважень членів дільничних виборчих 

комісій та включення до складу дільничних виборчих комісій звичайних та/або спеціальних 

виборчих дільниць  кандидатур. 

3.  Різне. 

 

1. Слухали: Співак І.І.  Про прийняття виборчих бюлетенів з виборів Київського міського 
голови для голосування в єдиному одномандатному міському виборчому окрузі в 
упаковці підприємства-виготовлювача в кількості (відповідно до маркування на 
упаковці  підприємства-виготовлювача) 220766 бюлетенів, та  прийняття виборчих 
бюлетенів з виборів депутатів Київської міської ради для голосування в 
територіальному виборчому окрузі №7виборчого округу  межах єдиного 
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багатомандатного окрузі в упаковці підприємства-виготовлювача в кількості 
(відповідно до маркування на упаковці  підприємства-виготовлювача) 220766 
бюлетенів членами Оболонської районної у місті Києві територіальної виборчої комісії  
від Київської міської територіальної виборчої комісії для проведення Чергових виборів 
Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року. 
Вирішили: Прийняття виборчі бюлетені з виборів Київського міського голови для 
голосування в єдиному одномандатному міському виборчому окрузі в упаковці 
підприємства-виготовлювача в кількості (відповідно до маркування на упаковці  
підприємства-виготовлювача) 220766 бюлетенів, та  прийняти виборчі бюлетені з 
виборів депутатів Київської міської ради для голосування в територіальному виборчому 
окрузі №7виборчого округу  межах єдиного багатомандатного окрузі в упаковці 
підприємства-виготовлювача в кількості (відповідно до маркування на упаковці  
підприємства-виготовлювача) 220766 бюлетенів членами Оболонської районної у місті 
Києві територіальної виборчої комісії  від Київської міської територіальної виборчої 
комісії для проведення Чергових виборів Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради 25 жовтня 2020 року.  
Голосували: 

За                       17 (сімнадцять)                               членів комісії 
Проти                 0 (нуль)                                            членів комісії 
Утримались      0 (нуль)                                            членів комісії 
 
 
2. Слухали: Співак І.І Про розгляд та прийняття подань на припинення повноважень членів 

дільничних виборчих комісій та включення до складу дільничних виборчих комісій 
звичайних та/або спеціальних виборчих дільниць  кандидатур від суб’єктів подання: 
 Київська  Міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
Київська  Міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (Фракція) 
Кандидат на посаду Київського міського голови Кличко Віталій Володимирович 
Оболонська районна в м. Києві партійна організація «Солідарність жінок України» 
Київська міська місцева організація Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА 
ОМЕЛЬЧЕНКА» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» 
Кандидат на посаду Київського міського голови Кучеренко Олексій 
Київська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  
Оболонська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в 
м. Києві політичної партії про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій 
черговій сесії Верховної Ради України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»    
Кандидат на посаду Київського міського голови Шахов Сергій 

Вирішили:  Прийняти подання  на припинення повноважень членів дільничних 
виборчих комісій та включення до складу дільничних виборчих комісій звичайних 
та/або спеціальних виборчих дільниць  кандидатур від суб’єктів подання: 
Київська  Міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 



 

3 
 

Київська  Міська організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» (Фракція) 
Кандидат на посаду Київського міського голови Кличко Віталій Володимирович 
Оболонська районна в м. Києві партійна організація «Солідарність жінок України» 
Київська міська місцева організація Політичної партії «УДАР (Український 
Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄДНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА 
ОМЕЛЬЧЕНКА» 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ» 
Кандидат на посаду Київського міського голови Кучеренко Олексій 
Київська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  
Оболонська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» в 
м. Києві політичної партії про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій 
черговій сесії Верховної Ради України 
КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»    
Кандидат на посаду Київського міського голови Шахов Сергій 
 
 

Голосували: 

За                       17 (сімнадцять)                               членів комісії 
Проти                 0 (нуль)                                            членів комісії 
Утримались      0 (нуль)                                            членів комісії 
 
Постанова №  22  додається 
Додаток 1  до постанови № 22 додається  
 
 

Голова виборчої комісії                                                                                          І.І.Співак 
 
Секретар виборчої комісії                                                                                      В.В.Швидкий 


