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ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

м. МИКОЛАЇВ 
 

17 год. 50 хв. 
 
26 вересня 2020 року         № 28 
  

 
         Про реєстрацію кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради,  
включених до єдиного та територіальних виборчих списків Миколаївської 
територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

До Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії 24 вересня 2020 
року надійшла заява від Миколаївською територіальною організацією 
Політичної партії «Європейська Солідарність» разом з іншими документами 
щодо реєстрації кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради, висунутих 18 
вересня 2020 року на Конференції цієї організації політичної партії та включених 
до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати 
Миколаївської обласної ради вказаної організації політичної партії. 

Розглянувши зазначені документи, Миколаївська обласна територіальна 
виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Виборчого кодексу України. 

Враховуючи викладене, відповідно до статей 10, 11, пункту 4 частини другої 
статті 206, частини другої статті 216, частин першої, другої, четвертої статті 217, 
статей 218, 219, частин першої, четвертої статті 222, статті 225, частин першої, 
другої, шостої – восьмої статті 227 Виборчого кодексу України, керуючись 
статтями 36, 37 Виборчого кодексу України, постановою Центральної виборчої 
комісії від 10 серпня 2020 року №173 та від 25 серпня 2020 року № 200, 
Миколаївська обласна територіальна виборча комісія постановляє: 

 

1. Зареєструвати кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради, 
включених до єдиного та територіальних виборчих списків від Миколаївської 
територіальної організації Політичної партії «Європейська Солідарність», на 
місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно з додатком. 
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2. Копію цієї постанови та посвідчення відповідних кандидатів у депутати 
Миколаївської обласної ради, встановленої форми видати представнику 
Миколаївської обласної організації Миколаївської територіальної організацієї 
Політичної партії «Європейська Солідарність» в територіальній виборчій комісії. 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії. 

4. Відомості про зареєстрованих кандидатів у депутати Миколаївської 
обласної ради надати відповідному органу ведення Державного реєстру виборців 
для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії. 

 

Голова Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      Ф. Барбалат 

  

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      К. Димов 

            МП 

 

 



Додаток 
до постанови Миколаївської обласної 

територіальної виборчої комісії 
від ___ вересня 2020 року № ___ 

 

 
 

ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "________" 
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
єдиному 

виборчому 
списку 

Прізвище, 
власне ім’я 
(усі власні 

імена),  
по батькові 

(за наявності)
 

Усі 
попередні 
прізвища, 

власні 
імена, по 

батькові та 
дати їх 
зміни 

кандидатом 

Число,  
місяць, рік 

народження 
(дд.мм.рррр) 

Місце 
народження 

Грома-
дянство 

Освіта Партійність
Посада 

(заняття) 
Місце 
роботи 

Місце 
проживання 

Перший кандидат 
або номер 

територіального 
виборчого 

округу, до якого 
віднесено 

кандидата в 
депутати 

Порядковий 
номер 

кандидата у 
відповідному 
територіаль-

ному 
виборчому 

списку (крім 
першого 

кандидата)

Відомості 
про 

наявність чи 
відсутність 
судимості 

(наявна або 
відсутня) 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

заборгованості 
зі сплати 

аліментів на 
утримання 

дитини (наявна 
або відсутня)  

1 Карпук Іван 
Іванович 

– 25.08.1960 м. Тернопіль Громадянин
України 

Вища ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ 
"ПАРТІЯ 

УКРАЇНИ" 

Директор ТОВ "МІГ" м. Тернопіль, 
Тернопільський 

район, 
Тернопільська 

область 

Перший 
кандидат 

Перший 
кандидат 

відсутня відсутня 

64 Петренко 
Василь 
Степанович 

– 12.08.1971 м. Тернопіль Громадянин
України 

Вища Безпартійний Тимчасово 
не працює 

Тимчасово 
не працює

м. Чортків, 
Чортківський 

район, 
Тернопільська 

область 

1 2 відсутня відсутня 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії            К. Димов      
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 
Миколаївської обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "____________" 

у територіальному виборчому окрузі № _____ 
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

 
Порядковий 

номер  
кандидата в 

територіальному 
виборчому 

списку 

Прізвище,  
власне ім’я  
(усі власні 

імена),  
по батькові  

(за наявності) 

Число, 
місяць, рік 

народження 
(чч.мм.рррр.) 

Громадянство Освіта  Посада  
(заняття) Місце роботи Партійність Місце проживання  

Відомості  
про наявність  
чи відсутність  
судимості ** 

Відомості про наявність чи 
відсутність представницького 

мандата 

1 Іваненко 
Сергій 
Іванович

12.10.1975 Громадянин 
України 

Вища Тимчасово 
не працює 

Тимчасово не 
працює 

Безпартійний м. Чортків, Чортківський 
район, Тернопільська область відсутня відсутня 

12 Кришко 
Олександр 
Володимирович 

16.09.1978 Громадянин 
України 

Вища Фізична 
особа-

підприємець

Фізична особа-
підприємець 

Безпартійний м. Київ відсутня відсутня 

 
 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії            К. Димов  

 


