
Додаток 
до постанови Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії 
від 26 вересня 2020 року № 15 

 

 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївськї обласнї організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 1 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

                                                  

Порядко
вий 

номер  
кандидат

а в 
територі
альному 
виборчо

му 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 Донченко Олена 
Віталіївна 03.03. 1981 громадянка 

України вища 
генеральн

ий 
директор 

ТОВ "Миколаїв-
ське сільсько-
господарське 

рибоводне 
підприємство» 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

57520, Миколаївська 
область, Очаківський район, 

с. Кам’янка,  
судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної  ради 

2 Закусілов Андрій 
Миколайович 21.12.1981 громадянин 

України вища тимчасово 
не працює 

тимчасово не 
працює 

Член 
політичної 

партії 
«НАШ 
КРАЙ»

57303, Миколаївська  
область, Снігурівський 

район, м. Снігурівка 

Судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної  ради 

3 
Поточняк 

Володимир 
Степанович 

17.09.1959 громадянин 
України вища 

асистент 
кафедри 
хірургії 

Медичний 
інститут 

Чорноморського 
національного 

університету ім. 
П. Могили 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

56603, Миколаївська область, 
Новоодеський район, с. 

Костянтинівка 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної  ради 

4 Зубель Микола 
Миколайович 19.09.1972 громадянин 

України вища директор 
Казанківсь 

кий професійний 
аграрний ліцей 

безпартійний
56002, Миколаївська 

область, Казанківський 
район, смт Казанка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

5 Бойко Інна 
Володимирівна 25.03.1965 громадянка 

України вища тимчасово не
працює 

тимчасово не 
працює безпартійний

57303, Миколаївська 
область, Снігурівський 

район, м. Снігурівка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 



6 Ященко Володимир 
Валерійович 15.02 1980 громадянин 

України вища директор 
Фермерське 

господарство 
« Володимир» 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

56100, Миколаївська область,
Баштанський район, м. 

Баштанка,  

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

7 
Лагодієнко 
Володимир 
Вікторович 

09.09.1978 громадянин 
України вища директор 

ТОВ»Грін Тек 
Південь» 

Новобузького 
району, СТОВ 

«Золотий 
Колос»Казанківс

ького району

безпартійний 54029, Миколаївська область, 
м. Миколаїв, 

судимість 
відсутня 

депутат 
Новобугської 
міської ради 

8 Богуш Раїса 
Олексіївна 04.09.1960 громадянка 

України вища 
голова 

районної 
ради 

Березнегуватськ
а районна рада 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

56203, Миколаївська 
область, Березнегуватський 
район, смт Березнегувате, 

судимість 
відсутня 

депутат 
Березнегуват 

ської районної рад

9 Кугляр Дмитро 
Петрович 01.05.1982 громадянин 

України вища Заступник 
голови 

Фермерське 
господарство 

«Кремінь»
безпартійний 73000, Херсонська область, 

м. Херсон,  
судимість 
відсутня 

депутат 
Горохівської 

сільської ради 

10 Курчик Леся 
Миколаївна 12.08 1967 громадянка 

України вища директор 

Новоолександрівсь
кий заклад 

дошкільної освіти 
«Струмочок»

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

56182, Миколаївська область,
Баштанський район, 

с.Новоолександрівка, 

судимість 
відсутня 

депутат 
Лоцкинської 

сільської ради 

11 
Мозговий 
Олександр 

Миколайович
19.11.1987 громадянин 

України вища голова ФГ «Мозговий» безпартійний
56041, Миколаївська 

область, Казанківський 
район, с. Новоблакитне

судимість 
відсутня 

депутат 
Казанківської 
районної ради 

 
 
 

 

 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 

кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 
Миколаївської  обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 

територіальному виборчому окрузі № 2 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Поряд
ковий 
номер  
кандид
ата в 

терито
ріальн

ому 
виборч

ому 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність 
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 
Ташлик 
Григорій 

Володимирович 
28.10.1952 громадянин 

України вища 

радник 
директора 
з розвитку 
проектів

ТОВ «Іст Енержі 
Інжиніринг» безпартійний

54001, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, 

вул. Радянська 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної  ради 



2 Рой Юлія Ігорівна 01.07.1990 громадянка 
України вища 

керівник 
піар-

відділу

Миколаївська обласна 
організація політичної 
партії «НАШ КРАЙ» 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ»

54025, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, вул. 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

3 
Суровцев 

Володимир 
Олексійович

22.04.1984 громадянин 
України вища директор ДП «Радгосп 

«Виноградна долина» безпартійний
54004, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, судимість 

відсутня 
мандат 

відсутній 

4 Єлінєвський 
Юрій Юрійович 16.08.1963 громадянин 

України вища директор 

Державне підприємство 
«Дослідне господарство 

«Зорі над Бугом» 
інституту захисту рослин 

Національної академії 
аграрних наук України. 

безпартійний
55000, Миколаївська 

область, м. 
Южноукраїнськ 

судимість 
відсутня 

депутат 
Вознесенської 
районної ради 

 

5 Дяченко Тетяна 
Василівна 27.07.1969 громадянка 

України вища головний 
лікар 

Комунальне 
підприємство 
«Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

Вознесенський міський 
центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

безпартійна 55270, Миколаївська 
область, м. Вознесенськ 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

6 Баштова Наталія 
Анатоліївна 20.07.1974 громадянка 

України вища директор 

Миколаївський обласний 
центр народної творчості 

та культурно-освітньої 
діяльності. 

безпартійна 54001, Миколаївська 
область, м. Миколаїв, 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

7 
Квасневський 

Євген 
Анатолійович 

06.01. 
1972 

громадянин 
України вища 

Заступник 
начальник

а 
управлінн

я

ВП ЮУ АЕС 
член партії 

«НАШ 
КРАЙ» 

55001, Миколаївська 
область, 

м. Южноукраїнськ 

судимість 
відсутня 

депутат 
Южноукраїнсь 
кої міської ради 

8 Пікалова Тетяна 
Олександрівна 04.01. 1997 громадянка 

України вища тимчасово 
не працює тимчасово не працює 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ»

57001, Миколаївська 
область, Веселинівський 
район, смт Веселинове, 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 3 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Порядков
ий номер  
кандидата 

в 
територіал

ьному 
виборчом
у 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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність 

чи 
відсутність 

судимості ** 

Відомо
сті про 
наявніс
ть чи 

відсутн
ість 

предст
авниць

кого 
мандат

а 

1 Садрідінов Тахір 
Шамсідінович 21.01.1973 громадянин 

України вища заступник голови 
обласної ради 

Миколаївська 
обласна рада 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

57145, Миколаївська 
область, Миколаївський 

район,  

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївсько

ї обласної  
ради 

2 Шарата Наталія 
Григорівна 24.03.1980 громадянка 

України вища 

проректор з 
науково-

педагогічної і 
виховної роботи 
та підвищення 
кваліфікації. 

Миколаївськ
ий 

національний 
аграрний 

університет 

безпартійна 54017, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

3 
Лучний 

Володимир 
Михайлович 

29.07.1963 громадянин 
України вища 

завідуючий 
гастроентеро- 

логічним центром

КНП 
Миколаївська 

обласна 
клінічна 
лікарня» 

Миколаївсь-
кої обласної 

ради.

безпартійний
56100, Миколаївська 

область, Жовтневий район, 
смт Воскресенськ 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

4 Синичків Христина 
Михайлівна 18.01.1991 громадянка 

України вища директор 

Комунальне 
підприємство 
«Миколаївськ

а обласна 
друкарня» 

Миколаївсько
ї обласної 

ради». 

безпартійна 
54001, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

5 Костерчук Андрій 
Іванович 07.03.1965 громадянин 

України вища директор 
Приватне 

сільськогоспо
дарське 

безпартійний
57520, Миколаївська 
область, Очаківський 

район, с. Кам’янка

судимість 
відсутня 

депутат 
Очаківської 

районної ради



підприємство 
«Україна» 

6 Гродська Альона 
Вікторівна 11.07. 1988 громадянка 

України вища 

начальник відділу 
розпорядження 

землями 
сільськогосподар-

ського призначення

Головне 
управління 

Держгео 
кадастру в 

Миколаївській 
області 

безпартійна 
57401, Миколаївська 

область, Березанський 
район, смт Березанка 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

7 
Садрідінов 
Рустамджан 

Шамсідінович
02.08.1979 громадянин 

України вища директор ТОВ «С-
РОСТОК» безпартійний

57145, Миколаївська 
область, Миколаївський 

район, с. Іванівка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

8 Голян Олександр 
Вікторович 20.05.1957 громадянин 

України вища пенсіонер пенсіонер безпартійний 54046, Миколаївська 
область, м. Миколаїв

судимість 
відсутня

мандат 
відсутній 

9 Донченко Ганна 
Миколаївна 14.10.1979 громадянка 

України вища фізична особа-
підприємець 

ФОП 
Донченко 

Г.В.
безпартійна 

56104, Миколаївська 
область, Очаківський 

район, с. Кам’янка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

10 
Добровольський 

Андрій 
Васильович 

13.08.1972 громадянин 
України вища директор 

Державна 
установа 

«Миколаївська 
державна 

сільськогоспод
арська 

дослідна 
станція 

інституту 
зрошувального 
землеробства 
національної 

академії 
аграрних наук 

України» 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

55501, Миколаївська 
область, Єланецький 
район, смт Єланець 

судимість 
відсутня 

депутат 
Єланецької 

районної ради

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 4 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Порядко
вий 

номер  
кандидат

а в 
територі
альному 
виборчо

му 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницьк
ого мандата 

1 
Федорова 
Світлана 

Федорівна 
24.12.1971 Громадянка 

України вища 
виконуючий 

обов’язки 
директора 

Комунальне 
некомерційне 
підприємство 

"МИКОЛАЇВСЬКИЙ О
БЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦ
ІЙНИХ ХВОРОБ" Мик

олаївської обласної 
ради

безпартійна 
54018, Миколаївська 

область, місто Миколаїв 
судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

2 Воробйов Євген 
Олександрович 03.09.1978 громадянин 

України вища директор 

міський центр соціально-
психологічної 

реабілітації дітей та 
молоді з 

функціональними 
обмеженнями при 

Миколаївській міській 
раді.

безпартійний 54018, Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

3 Шаповалова Інга 
Олексіївна 07.06. 1975 громадянка 

України вища директор ТОВ 
"Алан-Техно" 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ»

54000, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

4 Грипас Олег 
Володимирович 07.07.1959 громадянин 

України вища директор 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Елібра" 

безпартійний 56301, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївсько
міської ради

 

5 Законь Юрій 
Олександрович 07.06.1975 громадянин 

України вища директор ТОВ «Аграленд» безпартійний 54000, Миколаївська область, 
м. Миколаїв

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

6 Басс Владислав 
Анатолійович 12.06.1983 громадянин 

України вища 
Начальник 

механосклада 
льного цеху 

Державне 
підприємство науково - 
виробничий комплекс 
газотурбобудування 

безпартійний 54034, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївсько
обласної  ради



"Зоря" - "Машпроект" 

7 Волошина Ірина 
Вікторівна 17.01.1971 громадянка 

України вища заступник 
директора 

ТОВ СП «АГРАРНО-
ЕКСПОРТНА 
КОМПАНІЯ» 

безпартійна 54046, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

8 
Літвеченко 
Валентин 

Геннадійович 
22.03.1996 громадянин 

України вища 

виконроб 
дорожньо-
мостової 
дільниці 

комунальне 
підприємство 

«Експлуатаційне 
лінійне управління 

автодоріг» 
м. Миколаїв 

безпартійний 54034, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

9 Жданова Ірина 
Павлівна 14.09.1974 громадянка 

України 

середн
ьо-

спеціа
льна 

головний 
касир 

фінансово-
економічного 
департаменту

ТОВ «СП «Південна 
Аграрно-Експортна 

компанія» 
безпартійна 54029, Миколаївська 

область, м. Миколаїв 
судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

 
 
 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 5 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Порядко
вий 

номер  
кандидат

а в 
територі
альному 
виборчо

му 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 Іванова     Надія 
Валеріївна 30.09.1979 громадянка 

України вища директор ТОВ «ЗОЛОТИЙ 
КОЛОС» 

Член партії 
«НАШ 
КРАЙ»

54046 Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної ради 

2 Мудрак Олег 
Іванович 06.10.1969 громадянин 

України вища тимчасово 
не працює 

тимчасово не 
працює безпартійний 54003, Миколаївська область, 

м. Миколаїв
судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

3 
Кущенко 

Олександр 
Віталійович 

19.08.1974 громадянин 
України вища 

фізична 
особа-

підприєме
ць

фізична особа-
підприємець безпартійний 65000 Одеська область, м. 

Одеса 
судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

4 Кущенко Юрій 19.08.1974 громадянин вища фізична фізична особа- безпартійний 65000 Одеська область, м. судимість мандат 



Віталійович України особа-
підприєме

ць

підприємець Одеса відсутня відсутній 

5 Копач Людмила 
Анатоліївна 01.12.1954 громадянка 

України вища пенсіонер
ка пенсіонерка безпартійна 54052, Миколаївська 

область, м. Миколаїв
судимість 
відсутня

мандат 
відсутній 

6 Шутяк Юрій 
Олександрович 20.12.1967 громадянин 

України вища голова 

ГО «Миколаївсь 
ка обласна 
організація 
Товариства 
сприяння 
обороні 

України»

безпартійний
56600, Миколаївська 

область, Новоодеський 
район, м. Нова Одеса 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

7 Мілінг Тетяна 
Дмитрівна 26.05.1969 громадянка 

України вища директор 

Полігонівська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Вітовського 
району 

Миколаївської 
області 

безпартійна 
57217, Миколаївська 

область, Жовтневий район, 
с. Полігон 

судимість 
відсутня 

депутат 
Шевченківської 
сільської ради 

8 Каушан Сергій 
Іванович 03.05.1974 громадянин 

України вища 
фізична 
особа-

підприємець

фізична особа-
підприємець безпартійний

57334, Миколаївська 
область, Снігурівський 

район, с. Киселівка

судимість 
відсутня 

депутат 
Снігурівської 
районної ради 

9 Садова Тетяна 
Йосипівна 19.09.1965 громадянка 

України вища 3аступник 
голови 

ГО 
«Миколаївська 

ОО ТСО 
України»

безпартійна 
57222, Миколаївська 

область, Вітовський район, 
с. Михайло-Ларине 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

 
 ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 6 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Порядко
вий 

номер  
кандидат

а в 
територі
альному 
виборчо

му 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 
Кукуруза 

Олександр 
Вячеславович 

09.07.1976 громадянин 
України вища 

Перший 
заступник 
міського 

Виконавчий 
комітет 

Первомайської 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

55200, Миколаївська 
область, Первомайський 
район, м. Первомайськ 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 



голови міської ради 
Миколаївської 

області. 

2 Маляренко Олег 
Юрійович 11.04.1965 громадянин 

України вища голова 
Фермерське   

господарство  
«Основа»

безпартійний
55270, Миколаївська область, 
Первомайський район, село 

Романова Балка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

3 
Максименко 
Валентина 

Миколаївна
14.04.1962 громадянка 

України вища директор ФГ «Аннушка» 
член партії 

«НАШ 
КРАЙ»

55234, Миколаївська область, 
Первомайський район, с-ще 

Кам’яний міст

судимість 
відсутня 

депутат 
Врадіївської 

районної ради 

4 Бузінський Павло 
Григорович 08.11.1952 громадянин 

України вища пенсіонер пенсіонер 
член партії 

«НАШ 
КРАЙ» 

55104, Миколаївська 
область, Кривоозерський 
район, смт Криве Озеро

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

5 
Дромашко 
Людмила 

Григорівна 
27.04.1955 громадянка 

України вища міський 
голова 

Виконавчий 
комітет 

Первомайської 
міської ради 

Первомайського 
району 

Миколаївської 
області.

безпартійна 55200, Миколаївська область, 
м. Первомайськ 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

6 Чекрижов Олег 
Володимирович 26.12.1964 громадянин 

України вища головний 
лікар 

КНП 
«Первомайська 

центральна 
міська 

багатопрофільна 
лікарня» 

Первомайської 
міської ради

безпартійний 55210, Миколаївська область, 
м. Первомайськ 

судимість 
відсутня 

депутат 
Первомайської 

міської ради 

7 Білковська Юлія 
Анатоліївна 24.06.1955 громадянка 

України вища 
Голова 

районної 
ГО 

«Союз 
організації 
інвалідів 
України»

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

55104, Миколаївська 
область, Кривоозерський 
район, смт Криве Озеро 

судимість 
відсутня 

Депутат 
Кривоозерської 
селищної ради 

8 Боровицький Ігор 
Васильович 22.02.1965 громадянин 

України вища тимчасово 
не працює 

тимчасово не 
працює безпартійний

56301, Миколаївська 
область, Врадіївський район, 

смт Врадіївка

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК 
кандидатів у депутати Миколаївської обласної ради 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» у 
територіальному виборчому окрузі № 7 на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року 

Порядко
вий 

номер  
кандидат

а в 
територі
альному 
виборчо

му 
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 Адреса місця проживання 

Відомості  
про наявність  
чи відсутність 
судимості ** 

Відомості про 
наявність чи 
відсутність 

представницького 
мандата 

1 Норд Ганна 
Леонідівна 13.02.  1974 громадянка 

України вища 

директор 
навчально-
наукового 
інституту 

післядипло
мної освіти.

Чорноморський 
національний 

університет ім. 
Петра Могили 

безпартійна 54025, Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

2 Торопенко Сергій 
Іванович 07.06. 1967 громадянин 

України вища фізична особа-
підприємець ФОП Торопенко С.І. 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ»

56602, Миколаївська область, 
Новоодеський район, м. Нова 

Одеса

судимість 
відсутня мандат відсутній 

3 Мавродієв Юрій 
Георгійович 26.10. 1980 громадянин 

України вища тимчасово не 
працює 

тимчасово не 
працює 

безпартійни
й 

54037, Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

депутат 
Миколаївської 
обласної  ради 

4 Остапчук Ольга 
Миколаївна 15.05. 1964 громадянка 

України вища 
Голова 

виконавчо-
го комітету 

Миколаївська 
обласна 

організація 
політичної партії 
«НАШ КРАЙ» 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

54001, Миколаївська область, 
м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

5 Клименко Леонід 
Павлович 29.01.1951 громадянин 

України вища ректор 

Чорноморський 
національний 

університет імені 
Петра Могили 

безпартійни
й 

54025, Миколаївська 
область, м. Миколаїв 

судимість 
відсутня 

мандат 
відсутній 

6 
Крикливенко 

Наталія 
Володимирівна 

08.12.1979 громадянка 
України вища завідуюча Аптека №1 ФОП  

Крикливенко  Н.В. 

член партії 
«НАШ 
КРАЙ» 

56602, Миколаївська 
область, Новоодеський 
район, м. Нова Одеса

судимість 
відсутня 

депутат 
Новоодеської 
міської ради 

7 Козаченко Олег 
Юрійович 20.10. 1985 громадянин 

України вища фізична особа-
підриємець

Фізична особа-
підприємець

безпартійни
й

54017, Миколаївська область, 
м. Миколаїв

судимість 
відсутня

мандат 
відсутній 



8 Соручан Олена 
Анатоліївна 21.04.1972 громадянка 

України
серед 

ня директор ПП "Анейтум" безпартійна 54048, Миколаївська 
область, м. Миколаїв

судимість 
відсутня

мандат 
відсутній 

 
 
Секретар Миколаївської обласної  
територіальної виборчої комісії                                                                                    К. Димов 

             
                                                                                                                           МП 
 


