
 

 

 
Позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради  

25 травня 2014 року 
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

П о с т а н о в а 
01010, м. Київ, вул. Суворова, 15 

 
 28 квітня 2014 року № 191 

Про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному  мажоритарному 
виборчому окрузі на позачергових виборах Київського міського голови та 

депутатів Київської міської ради  
25 травня 2014 року 

 
До Київської міської виборчої комісії надійшли документи для реєстрації 

кандидата у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі на 
позачергових виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської 
ради 25 травня 2014 року. 

Розглянувши зазначені документи, Київська міська виборча комісія встановила 
їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 

Враховуючи викладене, відповідно статті 35, статті 38,  статті 42-1, Закону 
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Київська міська виборча 
комісія постановляє: 

 
Зареєструвати Брезвіна Анатолія Івановича як кандидата у депутати в 

одномандатному мажоритарному виборчому окрузі № 32. 
 
Видати посвідчення кандидату у депутати встановленої форми. 
Цю постанову оприлюднити у встановлений законом спосіб.  
 
Голова 
Київської міської виборчої комісії      В.А. Городиський 



 

 

 
Позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради  

25 травня 2014 року 
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

П о с т а н о в а 
01010, м. Київ, вул. Суворова, 15 

 
28 квітня 2014 року                                                                                                               № 296 

Про реєстрацію кандидата у депутати у одномандатному мажоритарному виборчому 
окрузі на позачергових виборах Київського міського голови та депутатів Київської 

міської ради 25 травня 2014 року 
 
До Київської міської виборчої комісії надійшли документи від Київської міської 

організації Всеукраїнського об‘єднання «ДЕМОКРАТИ (Демократична партія)»   для 
реєстрації кандидата у депутати у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі на 
позачергових виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 травня 
2014 року. 

Розглянувши зазначені документи, Київська міська виборча комісія встановила їх 
відповідність вимогам Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 

Враховуючи викладене, відповідно статті 36, статті 38, статті 41, статті 42-1, статті 43  
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Київська міська виборча комісія 
постановляє: 

 
       1. Зареєструвати кандидата у депутати у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі 
№34 від Київської міської організації Всеукраїнського об‘єднання «ДЕМОКРАТИ 
(Демократична партія)» на позачергових виборах Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради 25 травня 2014 року Тимофєєва Сергія Олександровича. 

2. Видати кандидату у депутати у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі  № 34 
від Київської міської організації Всеукраїнського об‘єднання «ДЕМОКРАТИ 
(Демократична партія)» на позачергових виборах Київського міського голови та депутатів 
Київської міської ради 25 травня 2014 року Тимофєєву Сергію Олександровичу посвідчення 
встановленої форми. 

3. Цю постанову оприлюднити у встановлений законом спосіб.  
 
Голова 
Київської міської виборчої комісії      В.А. Городиський 

 

 


