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Про реєстрацію кандидатів у депутати Харківської обласної ради,  

включених до виборчого списку кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА 

ВЕЙДЕРА» на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 жовтня 

2015 року 

 

 

До Харківської обласної виборчої комісії 30 вересня 2015 року 

надійшли документи ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» для реєстрації кандидатів 

у депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку 

місцевої партійної організації на виборах депутатів Харківської обласної 

ради 25 жовтня 2015 року. 

Розглянувши зазначені матеріали, Харківська обласна виборча комісія 

встановила, що документи були подані до комісії в межах строку, 

визначеного частиною 2 статті 41 Закону України «Про місцеві вибори», 

однак не відповідають вимогам розділу VI Закону України «Про місцеві 

вибори» з наступних причин. 

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від  07 

жовтня 2015 року було скасовано рішення Харківської обласної виборчої 

комісії № 72 від 1 жовтня 2015 року «Про відмову у реєстрації кандидатів у 

депутати Харківської обласної ради, включених до виборчого списку 

кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» на виборах депутатів 

Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року та зобов’язано Харківську 

обласну виборчу комісію зареєструвати кандидатів у депутати 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК 

ДАРТА ВЕЙДЕРА» на виборах депутатів Харківської обласної ради 25 

жовтня 2015 року, в іншій частині позовних вимог відмовлено.  

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 10 

жовтня 2015 року зазначену постанову було залишено без змін. 

Частиною другої статті 14 Кодексу адміністративного судочинства 

України встановлено, що постанови та ухвали суду в адміністративних 

справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій 

території України. 



 

Враховуючи викладене, відповідно до статті 14 Кодексу 

адміністративного судочинства України, постанови Харківського окружного 

адміністративного суду України від 7 жовтня 2015 року по справі № 

820/10470/15 та  керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеві 

вибори», Харківська обласна виборча комісія постановила:  

 

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Харківської обласної ради, 

включених до виборчого списку кандидатів у депутати ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА 

ВЕЙДЕРА» у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів 

Харківської обласної ради 25 жовтня 2015 року згідно з додатком 

(додається). 

 

2. Копію цієї постанови та посвідчення кандидата у депутати Харківської 

обласної ради видати уповноваженій особі ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА». 

 

3. Оприлюднити виборчий список кандидатів у депутати Харківської 

обласної ради ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ «БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА» разом із цією постановою на стенді 

офіційних матеріалів комісії та на сайті Харківської обласної державної 

адміністрації.  

 

 

Голова Харківської обласної  

виборчої комісії        О. Григорець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до постанови  

Харківської обласної виборчої комісії  

від 18 жовтня 2015 року № 110 

 

№ з/п 
Прізвище, власне ім’я (усі власні 

імена) по батькові (за наявності)** 
Громадянство 

Перший кандидат / номер 

територіального виборчого округу, 

за яким закріплюється кандидат*** 

1.  Вейдер Дарт Олегович Громадянин України Перший кандидат 

 

 
Секретар Харківської обласної  

виборчої комісії                           І. Нурмагомедова 


