
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про зміНl1 У складі територіальної виборчої комісії 

Розглянувши заяви членів Броварської міської територіальної виборчої 
комісії Зубченка Петра Прокоповича, Мащенко Валентини Володимирівни та 
подання Броварської міської організації Київської області Соціал
демократичної партії України (об'єднаноі), Броварської міської організації 
Партії Зелених України, Броварської міської організації партії «ЄДИНИЙ 
Центр», Броварської міської організації Народної Партії, Броварської міської 
організації Соціалістичної партії України, Броварської міської організації 
Української Народної Партії, Броварської міської партійної організації ВО 
«Батьківщина» з метою забезпечення виборчого процесу, в зв' язку зі змен
шенням кількісного складу Броварської міської територіальної виборчої комі
сії нижче від межі, встановленої законодавством, та відповідно до частин 1,3, 
8 статті 21, частин 4,5 статті 28 Закону України «Про вибори депутатів Верхо
вної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів», постанови Центральної виборчої комісії <<Про Порядок жереб
кування щодо участі організацій політичних партій, виборчих блоків організа
цій політичних партій у формуванні територіальних виборчих комісій з вибо-

. рів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, 
сільських, селищних, міських голів та розподілі керівних посад у цих комісіях» 
від 26.12.2005 р. Ни 272, Броварська міська рада ВИРППИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження наступних членів Броварської місь
кої територіальної виборчої комісії: 

Артемовського Михайла Михайловича - в зв 'язку з відкликанням його Бровар
ською міською організацією Київської області Соціал-демократичної партії 
України (об' єднаноі); 

Кравчука Миколи Миколайовича - в зв'язку з відкликанням його Броварською 
міською організацією Партії Зелених України; 

Зубченка Пеtpа Прокоповича - в зв'язку з особистою заявою про складення 
повноважень члена комісії; 

Кравченко Людмили Яківни - в зв' язку з відкликанням ії Броварською міською 
організацією Соціалістичної партії України; 
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Мащенко Валентини Володимирівни - в зв'язку з особистою заявою про скла
дення повноважень члена комісії. 

2. Встановити кількісний склад Броварської міської територіальної виборчої 
комісії у кількості 12 осіб. 

3. Включити до складу Броварської міської територіальної виборчої комісії 
наступних осіб: 

Грицая Олександра Валерійовича - згідно з поданням Броварської міської ор
ганізації Народної Партії та його заявою про згоду на участь у роботі Бровар
ської міської територіальної виборчої комісії; 

Добровольского Володимира Миколайовича - згідно з поданням Броварської 
міської організації партії «Єдиний Центр» та його заявою про згоду на участь у 
роботі Броварської міської територіальної виборчої комісії; 

Ільяшенка Сергія Юрійовича - згідно з поданням Броварської міської організа
ції Київської області Соціал-демократичної партії України (об'єднаноі) та його 
заявою про згоду на участь у роботі Броварської міської територіальної вибор
чої комісії; 

Коновальчука Олександра Феофіловича - згідно з поданням Броварської місь
кої організації Партії Зелених України та його заявою про згоду на участь у 
роботі Броварської міської територіальної виборчої комісії; 

Безсмертного Віктора Сергійовича - згідно з поданням Броварської міської ор
ганізації Соціалістичної партії України та його заявою про згоду на участь у 
роботі Броварської міської територіальної виборчої комісії; 

Гербута Ігоря Анатолійовича - згідно з поданням Броварської міської організа
ції Української Народної Партії та його заявою про згоду на участь у роботі 
Броварської міської територіальної виборчої комісії; 

Ялового Сергія Вікторовича - згідно з поданням Броварської міської партійної 
організації ВО <<Батьківщина» та його заявою про згоду на участь у роботі 
Броварської міської територіальної виборчої комісії. 

4. Затвердити кандидатуру Грицая Олександра Валерійовича на посаді голо
ви Броварської міської територіальної виборчої комісії, кандидатуру Ялового 
Сергія Вікторовича на посаді заступника голови Броварської міської територі
альної виборчої комісіі та кандидатуру С бнякової Клавдії Борисівни на по
саді секретаря Броварської міської терит . ної виборчої комісії. 

В.о. міського голови -

секретар міської ради 

від 7 серпня 2008 р. 
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І.В.Сапожко 



ПОГОДЖЕНО: 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу 

Начальник загального відцілу 
, 

Н.І. ГпаnOr 



Соціал-демократична партія України (об'єднана) 

Броварська міська організація 
Київської області 

Вих. Н!!4 01.08.2008 р. 

Броварська міська рада 

Броварська міська організація СДПУ(О) відповідно до пункту 2 
чаСТІІНИ 4 стапі 28 Закону У краін II про вибори депутатів Верховної 
РаДl1 Автономної республіКl1 KPIIM, місцевих рад та сільсыси,' селищних, 
місьJCИX голів віДlCJIикає члена міської територіальної комісії 
Артемівського Михайла Михайловича і подає замість нього 
кандидатуру Ільяmенка Сергія Юрійовича. 

Відповідне подання додається. 

Секретар Броварського 

міського комітету СДПУ(О) Ю.М.Марків 

Підпис секретаря Броварського міського комітету СДПУ(О) 
засвідчую 

І Секретар Київського 
обласного комітету СДПУ(О) 
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від Броварськоі Аlіськоі орraиЬаціі СДПУ(О) в Київській 06аасті 

дяJl включеllRJI до складу Броварсько! міської терlrrоріDJIы�оїї виборчої Koalicii 

Рік 
НIІрОдІССІIIIІ(мІ Пoc:ua. комісіі IІlаку 
осі&. aКlIМ у рік Місце nPCJIICII.Ш .. ", lUIPCCIt Нu.иіcn. На.IІіcn. nponolsycn.ca 
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Ns ПРЬ.ІІЩ їм' .. по ... борі. rpoMlUUIlICno ~'IOIO (ccp1W18 МісІІС робcml тоі учacri • робcrri OC.ЇnI'l1l I'DIIO.II. СCkJИIТIIP комісі1) 
:I\n бm.К08і .IІП08ИlO1nС8 18 МО801О бао .......... ,'nмаи. noCIUUI .lІборЧIIХ ntarvro.КlI 

років, - ДII'IU 81nua) комісіА 
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1 2 З 4 5 б 7 8 9 10 11 
1 1льJппевко 1975 Україна 07400, Володіє Вища ТОВ «Ділові Вибори ПЇДготов- Член комісії 

Серriй М. Бровари, інформаційні 2004 року лений 

ІОрійович Київська обл., системи 

вул. Котовського, «ВЕГА)), 

буд. б-а peдaxц1Jl 

{)6 ., - fo (- /1(-.f1( журналу 

«Будівельна 
діяльність)), 

головний 

peдaктo~ 

Сєнрen,ар Броварського МЕ СДПУ(О) ю.м.Маркін 

Підпис сенрєmаря Броварського А.іського KOA.ill.eII.Y СДПУ(О) ю.м. Mapкilla засвідЧУIО 
. ~ ~ 

/ Сєкрєn.ар Київського 06лаСllого КОА.іn.єn.у СДПУ(О) т. СПРО'"КJ1раIJ,ова 





Броварська міська рада 
М. Бровари, вул. Гагарін&, 15 

Броварська міська організація Партії Зелених У країни відповідно до п. 2 частини 4 
етаТІі 28 Закову України «Про вибори депугатів Верховноі Ради Автономної республіки 
Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» відкликає члена Броварської мі
ської територіальної виборчої комісії Кравчука Миколу Миколайовича і подає замість нього 
кандидатуру Коновanьчука Олександра Феофіловича згідно з додатком. 

Чабур В.І. 



додаток 

СПИСОК ОСІБ 

від Броварської міської організації Партії Зелених Украіни 

ДJU[ ВКJПOчеlПDl до cICJIaДy Броварської міської територіальної виборчої комісії 

рік вароджеВВJI 
місце прожи- місце 

HВJlВHicть посада в 

(ДПИ осіб, пим у володів- досвіду 
• .оо 

прізвище, ім'я Ірома- BВВВJI та адреса роботи HВJlВHicть відпо-
KOMICII, 

та по батькові 
рік проведеНИJI 

ДJПIСТВО житла особи, а 
НJlдep-

освіта та за-
щодоучас-

відної освіти чи 
на пу 

особи 
виборів виповИІО-

особи 
жавною 

ймвна 
ті в роботі 

підготовки 
пропону-

ється 18 років, -
також KOвтaкr-

виборчих 
ні телефони 

мовою ється осо-

дата вароджеИВJI) 
посада 

комісій ба 
особи 

Кововапьчук 1957 Україна Київська обл., володіє cepeДНJI ТОВ вибори підготовлений член КО-

м. Бровари, спеціальна «Еліт- 2002року 
. -.. 

Олександр 
ltfJCI1 

вул. Киівська, Груп», 
Феофілович 288,1(8* ,u мене-

06.1-~ 1,,, оо .. джер . ~.., 

Голова Броварської міської op~ 
Партії Зелених Украіни Чабур В.І. 
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Броварська міська рада 

и. Бровари, вуn. r~apiRa, lS 

ПОДАННЯ 

Броварська міська організація Української Народної 
пар~ії відповідно до частини 8 CTaT~i 21, час~ини 5 c~aT
ті 28 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Aв~OHOMHOЇ республіки крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» подає кандидатуру Гербута Ігоря 

Ана~олійовича до складу Броварської міської ~ери~оріаль

ної виборчої комісії (додаток 1) заміс~ь члена комісії 

Зубченка Пе~ра Прокоповича, повноваження якого ДOC~POKOBO 

припинено У зв'язку із особистою заявою про складення по

вноважень члена комісії. 

Кравцов І.А. 



прізвище, 

ім'А та по 
баorькові осо-

би 

Гербут 

Irop 

Анатолійович 

-- -

СПИСОХ ОСХВ 

від Броварської міської ~~aвi8aцiї Української Вародної паршії 

дик B~eВВR до схиадУ Броварської міської шеришорівnьної виб~.ої комісії 

рік народжеННА 
місце прожи-

(ДПА осіб, 

АICИU у рік 
ваННА та 

~oмa- адреса 1ІИтnа 
проведеННА ви-

особи, а 
борів виnовlШ-

дянсorво 

особи також KOHora-
єorЬСА 18 ро- KorHi теnефо-
ків, - даorа 
народження) 

ни 

1964 Укра1на 1<и1вська 

обn. , м. 

Бровари, 

вуn. Шоnом-

АпеАхема, 

87, кв. 4 

місько1 орrанізаці1 
:~I парті! 

воnодін-

НА дер-

жавною 

мовою 

воnодіє 

місце ро-
наАвність 

досвіду що- наАвність від-
боти та 

освіта займана 
до участі в пові.аноІ осві-
роботі ви- ти чи підrото-

посада 

особи 
борчих ко- вки 

місій 

вища ТОВ вибори 2007 підrотовnений 

«ІТАК», 
року 

заст. re-
HepanbHoro 
директора 

- - - -

кравцов І.А. 

додаток 1 

посада в 

комісіІ, 
на яку 

ПРОПОНУ-

ється 

особа 

член ко-

місіі 
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Броварська міська рада 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

Броварська міська організація Соціалістичної партії 
України відповідно до n. 2 частини 4 статті 28 Закону 
України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 

республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, мі
ських голів» відкликає заступника голови Броварської мі
ської територіальної виборчої комісії Кравченко Людмилу 

Яківну і подає замість неї кандидатуру Безсмертного Вік

тора Сергійовича у відповідності до додатку 1. 



СПИСОХ ОСП; 

від Вроварської кіської орЖ'аиі8іЩії Соціа.піс!1'И'lllОї. паршії. України 

дm1 вlШIDЧeннR дО CJШ~ Броварської кіської ШepJR'оріanьвої. виdорчої конісії. 

рік народження 
місце прожи-

прізвище, 
(дnя осіб, я1OD4 

у рік проведення l'pOMa- вання та ад-

ім'я та по реса житла 
ВИборів виповню- дянство 

батькові особи, а та-
ється 18 років, особи 

особи ко_ контакт-- дата народжен-
ні телефони 

ня) 

Везскертний 1966 УкраІна КиІвська 

Віктор 
обл. , м. 

Бровари, 

Серl'ійович вул. Грушев-

CbKOl'O, 15-
А, кв • 85 .. 
~"1"_I7П" • ..,.и-

.1'0 

Гоnова Броварськоl міськоl ОРl'анізаціl 
Соціаnістичноl партіl УкраІни 

місце наявність 
роботи досвіду що-

володіння наявність від-
та за- до участі в 

дер_авною освіта повідної освіти 
ймана роботі ви-

МОВОЮ чи підготовки 
посада бор чих ко-

особи місій 

володіє вища ПП вибори 2002 підготовлений 

_Рeuбуд-
року 

НК», 

директор 

Фіщев А.Г. 

дoдa~OK 1 

посада в 

комісіІ, 
на яку 

пропону-

ється 

особа 
І 

член ко-

місі! 
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Броварська міська рада 
м. Бровари, вул. Гагаріна, IS 

Броварська міська партійна організація <<ВО»БатьЮвщина» 
відповідно до частини 8 стапі 21, частини 5 етапі 28 Закону України <<Про 
вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів» подає кандидатуру Ялового 
Сергія Вікторовича до складу Броварської міської територіальної виборчої 
комісії (додаток N21) замість Мащенко Валентини Володимирівни, 
повноважеНIDI якої достроково припиняються у зв'язку з подано 
особистою заявою про складення повноважень члена комісії. 

А.В.Кривонос 



СПИСОК ОСІБ 

від Броварської міської партійної організаціі <сВО»БатьківЩИВІІ» 

ДJIJI вкmoчеВНJI до сlCJlаду Броварської міської територіальної виборчої комісії 

прізви
ще, ім'я 
та по 

батькові 
особи 

Яловий 
Серпі 
Вікторо
вич 

рік народжен-
ВJI (для осіб, 

JIКИМ у рік про-

BeдeВНJI вибо-

рів виповlПО-
Є1'ЬСЯ 18 років, 
-дата варо-

дженВJI) 

1960 

місце прожив8ВНJJ та 
ГPOMaдJlНCТ- адреса житла особи, а 

во особи також ковтактві те-
лефови 

Гром8ДJIВИН І вул.Рокосовського,5 

Украіви м.Бровари 

Київської обл.,07400, 
тел.8(067)6121 012 

Голова Броварської міської партійної організації 
<сВО»БаТЬКЇВЩИВ8» 

володін-
ВJlдep-

жаввою 

МОВОІО 

володіє 

ваявність 
досвіду ваявність 
щодоуча- відповід-

освіта 
місце роботи та за-

сті в робо- воїосвїти 
Амана посада особи 

ті вибор- чипiдro-
чих комі- товки 

сій 

вища ТОВ <сМіжвародва 1998р., 

іввести:ційва ковса-
2004р., 

JlТИSI'Ова компaвiJD) 

Тел:8(044}~04 2006р., 
Т"______ _ ___ 

2007р 

А.Б.Кривовос 

Додаток 1 

посада в 

комісії,ва 
я.купропо-

ВУЄ1'ЬСЯ 

особа 

Заступник 

голови 

Броварсь-
кої міської 
виборчої 

• .оо 

KOМlCU 
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Броварська міська рада 

#до ..,/ 8 

tJ$.O~0'l. м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

Броварська міська організація партії «Єдиний Центр» відповідно до частини 8 
стапі 21 Закону України «Про вибори депутатів Верховноі Ради Автономної республіки 
КРИМ, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» подає кандидатуру Добро
вольського Володимира Миколайовича до складу Броварської міської територіальної 
виборчої комісіі згідно додатку 1. 

Голова Броварської міської 
організаціі партії «Єдиний Центр» 

gідпис Андрєєва Василя Олександровича засвідч~: 

ra-. ~",d.1 .+~~ v.~ 
MIe"iЦJ; ~~," et~/ 

ejLtId)W ':!.~I, 

Андрєєв 8.0. 



СПИСОК ОСІБ 

вІд БроварськоТ мlськоі орraнlзацП' паР11Т «Єдиний ЦеНТРІ 

ДnЯ ВКnlOчення до скпаду 6роварськоі мlськоТ територlanьноТ виборчоТ комlсП' 

РіІ НaPOД1II!ItIIR Ідля асИі. \ а 
прізвище, ім'я та яким у рік проведення ви- :~:.в~ 
по батьковІ особи б~рlв виповню&ТЬСЯ 18 особи 

рОКІВ, - дата народження) 

Добровольський 

\ 

1958 Україна 

Володимир 

Миколайович 

Голова Броварської міської органІзаціі 
nap1fi «Єдиний Центр» 

місце проживання 
та адреса житла 

особи, а також 
КОНТ8К1Нl телефо-

ни 

Київська обл., М. 
Бровари, вул. 

Короленка, 67, кв. 

~і-rJО;: {tJ,1J9 

місце робо-
наявність до-

володіння 
титазайма-

свідущодо 
державною освіта учactf в роботі 
мовою 

на посада 
виборчих комі-

особи 
сій 

володІє вища ВАТ вибори 2004 

«ПДБП-2», 
року 

головний 
інженер 

Андрєєв В.О. 

додаток 1 

наявність вiдnoв~ І ~ в lІІМі-
дноі освіти чи CII, на яку 
підготовки пропонується 

особа 

підготовлений І член комісії 
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Броварська міська рада 
М. Бровари, вул. Гагаріна, 15 

ПОДАННЯ 

до складу Броварської міської 
територіальної виборчої комісії 

Броварська міська організація Народної Партії відповідно до частини 8 
статті 21 Закону Украіни «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» подає 
кандидатуру Грицая Олександра Валерійовича до складу Броварської міської 

територіальної виборчої комісії (додаток 1). 



Додаток 1 

СПИСОК ОСІБ 

від Броварської міської організації Народної Партії 

ДJIJI ВXJПOчеВВJI до СІОІВДУ Броварської міської територіальної виборчої комісії 

рік народжеВВJI 
місце прожи-

наявНІСТЬ 

(дпи осіб, JIXИМ у володіння досвіду 
посада в 

прізвище, ім'JI місце роботи наявність відпо-
•• оо 

рік проведеВВJI 
грома- BaвнJI та адреса 

держав- щодоучасті 
КОМІСІІ, на 

та по батькові ДИІІСТ80 житла особи, а освіта тазаАмана відної освіти чи пу про-
виборів ВИПОВВІО- НОЮ МО- в роботі 

особи 
ЄТЬСJl 18 рохів, .. особи також KOIIТIUCТ- посада особи 

виборчих 
підготовки покуєтьс. 

ві телефони 
вою 

особа 
дата вароджеНВJI) комісій 

Грицай 1978 Украіва Київська обл., володіє вища ТОВ «АСК вибори підготовлений голова 

м. Бровари, вул. «КУДРJlВСЬ- 2004 року .. -
Олександр 

КОМІСІІ 

Симовенха, 4, киіі», мене-
Валеріііович кв. 147 джер 

-~ --- - -~ 

Іваненко п.п. 
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