
 

 

                                                                  УКРАЇНА 

    ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 

  25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

м. МИКОЛАЇВ 
 

13 год. 10 хв. 
 

       01 грудня 2020 року                 № 83 
       

Про скасування реєстрації депутатського мандату 

Миколаївської обласної ради 
 

      До Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії звернулися 

представники політичних партій, які були обрані  депутатами Миколаївської обласної 

ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року,  с заявами про відмову від мандата  

депутата Миколаївської обласної ради. 

    Розглянувши відповідні заяви, про відмову від мандату депутата Миколаївської 

обласної ради, Миколаївська обласна територіальна виборча комісія встановила їх 

відповідності виборчому кодексу України. 

    Враховуючі вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 283, ст. 284 виборчого кодексу 

України, Миколаївська обласна виборча комісія постановляє: 
 

1. Задовольнити заяви, представників політичних партій, про відмову від мандата  

депутата Миколаївської обласної ради, та вважати їх такими що не набули 

мандат депутата Миколаївської обласної ради, згідно додатку №1 до цієї 

постанови. 

2. Вважати обраними депутатами Миколаївської обласної ради, кандидатів від 

організацій політичних партій, які були наступними за черговістю 

кандидатами в Єдиному або Територіальному виборчому списку за 

кандидатами що відмовилися від депутатського мандату, згідно додатку №2 до 

цієї постанови. 

    Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення її на стенді офіційних матеріалів 

комісії та на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради не пізніше 11 години 

02 грудня 2020 року. 

   Цю постанову надіслати до центральної виборчої комісії України через відповідний 

відділ державного реєстру виборців України. 

 
 

Голова Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      Ф. Барбалат 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      К. Димов 
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Додаток №1 

 до постанови № 83 

від 01 грудня 2020 р. 

 

Перелік представників організацій політичних партій якім скасовано  

реєстрацію мандата депутата Миколаївської обласної ради. 

№ 

з\п 
Прізвище, Ім’я по Батькові Дата народження 

Назва організації 

політичної партії 

ЄБВО або ТВО в 

якому був (ла) 

обраний (а) 

Підстава для 

скасування 

реєстрації 

1 
Сандул Віктор 

Миколайович 
14.11.1964 

ПП 

«Опозиційна 

платформа За 

життя» 

ТВО №3 
Заява від 

27.11.20 

 

Додаток №2 

 до постанови № 83 

від 01 грудня 2020 р. 

 

Перелік представників організацій політичних партій які вважаються обраними   

депутатами Миколаївської обласної ради, наступні за черговістю кандидати у депутати в Єдиному 

або Територіальному виборчому списку за кандидатами що відмовилися від депутатського мандату. 

№ 

з\п 
Прізвище, Ім’я по Батькові Дата народження 

Назва організації 

політичної партії 

ЄБВО або ТВО в 

якому був (ла) 

обраний (а) 

Підстава для 

реєстрації 

1 
Корольова Валентина 

Іванівна 
02.02.1965 

ПП 

«Опозиційна 

платформа За 

життя» 

ТВО №3 
Заява від 

28.11.20 

 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      К. Димов 


