
 

 

 

                                                                  УКРАЇНА 
 

    ЧЕРГОВІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ 

  25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ 
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 
 

П О С Т А Н О В А 
 

м. МИКОЛАЇВ 

 

16 год. 45 хв. 

 

       25 листопада 2020 року                 № 82 
       

Про реєстрації депутатів Миколаївської обласної ради 
 

      До Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії звернулися 

представники організацій політичних партій, які були обрані депутатами 

Миколаївської обласної ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року,  с заявами 

про реєстрацію депутатом Миколаївської обласної ради. 

    Розглянувши відповідні заяви, про реєстрацію депутатам Миколаївської обласної 

ради, Миколаївська обласна територіальна виборча комісія встановила їх 

відповідності виборчому кодексу України. 

    Враховуючі вищевикладене та керуючись ст. 283, ст. 284 виборчого кодексу 

України, Миколаївська обласна виборча комісія постановляє: 
 

  Задовольнити заяви, представників організацій політичних партій, про реєстрацію 

депутатом Миколаївської обласної ради, та вважати їх такими що набули мандат та 

статус депутата Миколаївської обласної ради, згідно додатку №1 до цієї постанови. 

 

1. Цю постанову оприлюднити шляхом розміщення її на стенді офіційних матеріалів 

комісії та на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради не пізніше 11 

години 26 листопада 2020 року. 

2. Цю постанову надіслати до центральної виборчої комісії України через 

відповідний відділ державного реєстру виборців України. 

 
 

Голова Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      Ф. Барбалат 

 

Секретар Миколаївської обласної  

територіальної виборчої комісії      К. Димов 

            МП 
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Додаток №1 

до постанови № 82 

від 25 листопада 2020 року  
 

Перелік представників організацій політичних партій, які набули  

мандат та статус депутата Миколаївської обласної ради 
 

Миколаївська обласна організація політичної партії  «НАШ КРАЙ» 

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

багатомандатному виборчому окрузі. 

2. Закусілов Андрій Миколайович, 21.12.1981 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. Білоус Іван Андрійович, 24.10.1958 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. Миронова Віра Андріївна, 07.11.1940 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. Бойко Валентин Анатолі, 31.05.1960  року народження, обрано депутатом в  територіальному 

виборчому окрузі №7. 
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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. Фроленко Володимир Олександрович, 15.03.1977 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі №1. 

2. Козлов Олег Олександрович, 27.11.1984 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі №1. 

3. Крет Юрій Всеволодович, 14.05.1960 року народження, обрано депутатом в  територіальному 

виборчому окрузі № 2. 

4. Сіроштан Олександр Васильович, 05.09.1964 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 2. 

5. Демченко Тетяна Василівна, 21.12.1958 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 2. 

6. Горбуров Євген Григорович, 15.10.1954 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 3. 

7. Потьомкін Олександр Вікторович, 25.03.1954 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 3. 

8. Сандул Віктор Миколайович, 14.11.1964 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 3. 

9. Підпала Ірина Валентинівна, 06.07.1980 року народження, обрано депутатом в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі. 

10. Майборода Сергій Федотович, 24.04.1959 року народження, обрано депутатом в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі. 

11. Фат’янов Андрій Володимирович, 30.03.1977 року народження, обрано депутатом в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі. 

12. Ясинський Олександр Миколайович, 12.09.1982 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 4. 

13. Потапенко Тетяна Валентинівна, 17.12.1962 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 4. 

14. Кошова Людмила Іванівна, 16.10.1957 року народження, обрано депутатом в  територіальному 

виборчому окрузі № 5. 

15. Головчанський Андрій Всеволодович, 23.03.1978 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 6. 

16. Солтис Олег Петрович, 18.09.1972 року народження, обрано депутатом в  територіальному 

виборчому окрузі № 7. 

17. Олабін Вадим Володимирович, 06.11.1974 року народження, обрано депутатом в  

територіальному виборчому окрузі № 7. 

18. Андрєєв Денис Миколайович,  21.12.1977 року народження, обрано депутатом в  єдиному 

багатомандатному виборчому окрузі. 
 

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. 
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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. Бєдний Валерій Вікторович, 12.09.1963 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 


