
Місцеві вибори 
25 жовтня 2020 року 

 

Миколаївська обласна територіальна виборча комісія 

П О С Т А Н О В А   
 

місто Миколаїв 

        23 год 50 хв 
 

"07" листопада 2020 року                          № 74 
                   (час, дата прийняття)  
 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ  
РАДИ В ЄДИНОМУ БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

 
 

        Розгулявши протоколи ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  З ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  У МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВИБОРЧОГО 
ОКРУГУ №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 - єдиного багатомандатного виборчого округу 
Миколаївської області, Миколаївська обласна   територіальна виборча комісія склала 
протокол про результати виборів депутатів Миколаївської обласної ради на місцевих 
виборах 25 жовтня 2020 року та відповідно до статті 256 – 260 Виборчого кодексу України 
Миколаївська обласна   територіальна виборча комісія  п о с т а н о в л я є: 
 

  Затвердити результати виборів депутатів Миколаївської обласної ради на місцевих 
виборах 25 жовтня 2020 року. 
 Визнати обраними з 07 листопада 2020 року депутатами Миколаївської обласної ради у 
кількості 64 (шістдесят чотири) представника  організацій – політичних партій, згідно 
додатку №1. 
Дану постанову: 

1. Оприлюднити на інформаційному стенді Миколаївської обласної територіальної 
виборчої комісії та на сайті Миколаївської обласної ради.  

2. Відомості щодо результатів голосування з виборів депутатів Миколаївської 
обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року надіслати  до центральної 
виборчої комісії України через відповідний відділ державного реєстру виборців 
України. 

 
 
 

 
Голова Миколаївської обласної 
територіальної виборчої комісії

    
Ф. Барбалат 

(головуючий на засіданні)  
 

Секретар Миколаївської обласної 
територіальної виборчої комісії 

 (підпис)  (ініціал імені, прізвище) 
 

К. Димов 

(секретар комісії (секретар засідання)  (підпис)  (ініціал імені, прізвище) 

  
МП

   

 
 
 
 



Додаток №1 
до постанови № 74 

від 07 листопада 2020 року  
 

Миколаївська обласна організація політичної партії 
 «НАШ КРАЙ»; 

1. Кормишкін Юрій Анатолійович, 06.04.1980 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Бойко Інна Володимирівна, 25.03.1965 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №1. 

3. Донченко Олена Віталіївна, 03.03.1981 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №1. 

4. Ташлик Григорій Володимирович, 28.10.1952 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі №2. 

5. Єлінєвський Юрій Юрійович, 16.08.1963 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

6. Садрідінов Тахір Шамсідінович, 21.01.1973 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №3. 

7. Федорова Світлана Федорівна, 24.12.1971 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

8. Іванова Надія Валеріївна, 30.09.1979 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

9. Маляренко Олег Юрійович, 11.04.1965 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №6. 

10. Кукуруза Олександр Вячеславович, 09.07.1976 року народження, обрано депутатом 
в  єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

 

 
Миколаївська обласна організація політичної партії  

«ЗА МАЙБУТНЄ»; 
1. Пліткін Олександр Юрійович, 09.10.1960 року народження, обрано депутатом в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 
2. Кара Альона Олегівна, 11.05.1987 року народження, обрано депутатом в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі. 
3. Нерода Руслан Сергійович, 02.03.1984 року народження, обрано депутатом в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 
4. Калюжна Оксана Миколаївна, 15.02.1977 року народження, обрано депутатом в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 
5. Григор'єва Ольга Дмитрівна, 13.07.1950 року народження, обрано депутатом в  

єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 
 

Миколаївська обласна організація політичної партії  
«Пропозиція»; 

1. Фалько Дмитро Володимирович, 04.04.1982 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Волков Андрій Сергійович, 20.02.1987 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №3. 

3. Шульгач Сергій Володимирович, 17.05.1965 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №4. 

4. Ременнікова Ганна Володимирівна, 08.03.1974 року народження, обрано депутатом 
в  єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

5. Молдованов Олександр Валентинович, 27.03.1976 року народження, обрано 
депутатом в  єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 



6. Поляков Олександр Петрович, 23.01.1975 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №7. 

7. Мосін Олександр Володимирович, 19.08.1982 року народження, обрано депутатом 
в  єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

 

Миколаївська регіональна організація політичної партії  
 «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»; 

1. Загородній Юрій Іванович,  07.05.1959 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Фроленко Володимир Олександрович, 15.03.1977 року народження, обрано 
депутатом в  територіальному виборчому окрузі №1. 

3. Козлов Олег Олександрович, 27.11.1984 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі №1. 

4. Крет Юрій Всеволодович, 14.05.1960 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

5. Сіроштан Олександр Васильович, 05.09.1964 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

6. Демченко Тетяна Василівна, 21.12.1958 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

7. Горбуров Євген Григорович, 15.10.1954 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 3. 

8. Підпала Ірина Валентинівна, 06.07.1980 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 3. 

9. Майборода Сергій Федотович, 24.04.1959 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 3. 

10. Фат’янов Андрій Володимирович, 30.03.1977 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

11. Ясинський Олександр Миколайович, 12.09.1982 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі № 4. 

12. Ахундов Анар Рауф огли, 22.03.1980 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 4. 

13. Єропунов Артем Миколайович, 14.09.1980 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

14. Кошова Людмила Іванівна, 16.10.1957 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 5. 

15.  Андрєєв Денис Миколайович, 21.12.1977 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

16. Головчанський Андрій Всеволодович, 23.03.1978 року народження, обрано 
депутатом в  територіальному виборчому окрузі № 6. 

17. Солтис Олег Петрович, 18.09.1972 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 7. 

18. Олабін Вадим Володимирович, 06.11.1974 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 7. 

 

Миколаївська територіальна організація політичної партії  
«Європейська Солідарність»; 

1. Талпа Михайло Володимирович, 04.09.1983 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Пересунько Руслан Вікторович, 15.10.1981 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

3. Самчинська Людмила Юріївна, 15.11.1957 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

4. Воробйова Алла Володимирівна, 13.04.1972 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 3. 



5. Москаленко Вікторія Вікторівна, 05.05.1979 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

6. Вовк Володимир Вікторович, 13.04.1976 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 6. 

7. Масалітіна Олена Валеріївна, 29.01.1985 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

8. Ряжських Алла Антонівна, 29.05.1973 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 7. 

                                                          

Миколаївська обласна організація політичної партії 
 «СЛУГА НАРОДУ»; 

1. Замазєєва Ганна Володимирівна, 26.10.1980 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Кухта Іван Васильович, 09.07.1980 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 1. 

3. Шевченко Віталій Геннадійович, 17.05.1960 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 1. 

4. Гомерський Віталій Степанович, 02.08.1977 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окрузі. 

5. Невеселий Владислав Валерійович, 31.05.1982 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі № 2. 

6. Квятковська Тетяна Петрівна, 05.01.1986 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

7. Висоцький Володимир Петрович, 04.07.1979 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 2. 

8. Мухарський Ігор Георгійович, 14.11.1970 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 3. 

9. Погадаєв Володимир Олександрович, 05.12.1980 року народження, обрано 
депутатом в  територіальному виборчому окрузі № 3. 

10. Ігнатенко Євгеній Олександрович, 17.06.1984 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі № 3. 

11. Табунщик Антон Вікторович, 19.04.1980 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 4. 

12. Шабільянова Ірина Володимирівна, 13.08.1983 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі № 5. 

13. Кіч Ігор Вячеславович, 30.08.1979 року народження, обрано депутатом в  єдиному 
багатомандатному виборчому окрузі. 

14. Савченко Ігор Михайлович, 10.06.1968 року народження, обрано депутатом в  
територіальному виборчому окрузі № 6. 

15. Порхун Віталій Михайлович, 01.09.1986 року народження, обрано депутатом в  
єдиному багатомандатному виборчому окруз. 

16. Мартиченко Владислав Вікторович, 06.07.1979 року народження, обрано депутатом 
в  територіальному виборчому окрузі № 7. 

 
 
 
Секретар Миколаївської обласної  
територіальної виборчої комісії               К. Димов 
 
 
 
 

        


