
Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року 
(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про черговість кандидатів у депутати 

Краматорської міської ради, 
(Верховної Ради Автономної Республіки Крим, назва обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) 

включених до територіальних виборчих списків від 
місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» 
(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку)  
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* 

Перший кандидат  Нікулічев Юрій Юрійович 22.05.1984 ЄВБО   30.10.2020 

1 1 Єлагіна Катерина Юріївна 04.04.1991 ЄВБО 297 30,24 30.10.2020 

1 2 Шишов Сергій Володимирович 21.12.1978  139 14,15  

2 1 Шталь Тимур Андрійович 01.09.2001  300 30,54  

3 1 Голованік Олексій Володимирович 06.01.1985  420 42,76  

3 2 Косогова Софія Володимирівна 29.07.1986  143 14,56  

                                                             
 Це повідомлення має містити відомості, зазначені в протоколі відповідної територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів місцевої ради. 
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4 1 Пахомов Олександр Юрійович 16.10.1983 ЄВБО 391 39,81 30.10.2020 

4 2 Острижнюк Євген Мирославович 22.03.1983  93 9,47  
 
   

 

Голова 
Краматорської міської територіальної 

виборчої комісії 

   Р. Байрак 

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 МП 

   

Секретар 
Краматорської міської територіальної 

виборчої комісії 

   С. Грабарчук 

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 

"03" листопада 2020 року 


