
Перші вибори депутатів Олександрівської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади та Олександрівського селищного голови у межах Олександрівської об’єднаної 

територіальної громади 25 жовтня 2020 року 

 

Олександрівська об’єднана територіальна виборча комісія  
Вознесенського району Миколаївської області 

 

ПОСТАНОВА 

смт Олександрівка 

 

 

16 год. 40 хв. 
09 листопада 2020 року                                                                                                            № 
33 

 

 

«Про реєстрацію обраних депутатів Олександрівської селищної ради»  
 

 Розглянувши документи, надані з 6 по 9 листопада 2020 року, відповідно до вимог 
частини 1 статті 283 Виборчого кодексу України та пункту  4 постанови ЦВК  №381 від 2 
жовтня 2015 року (зі змінами, внесеними згідно з постановами ЦВК від 3.11.2015 р. №523, 
від 13.11.2015р. №559) «Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у 
містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 
селищ»,  особами, обраними на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року депутатами 
Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області, 
Олександрівська селищна територіальна виборча комісія, в межах своїх повноважень, 
передбачених пунктом 18 частини 2 статті 206 Виборчого кодексу України, керуючись 
частиною 3 статті 283  Виборчого кодексу України, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1.Зареєструвати обраних депутатів Олександрівської селищної ради Вознесенського 
району Миколаївської області 

  

по  багатомандатному виборчому округу №1 

Лиманюк Леонід Андрійович (26.04.1947  р.н) - ПП "Наш край"; 
Резніченко Павло Валерійович (26.01.1983 р.н.) - ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ"; 

Цюпко Віталій Володимирович (14.02.1983 р.н.) - самовисування; 

Базалук Алла Іллівна (28.02.1973 р.н.) - ПП Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

 

по  багатомандатному виборчому округу №2 

Рошко Андрій Іванович (30.10.1966 р.н.) - самовисування; 

Онищенко Геннадій Олександрович (16.03.1969 р.н.) – самовисування; 

Божко Тетяна Володимирівна (14.01.1982 р.н.) – самовисування; 

Туркоман Ірина Михайлівна (04.08.1975 р.н.) - ПП "Наш край". 

 

по  багатомандатному виборчому округу №3 

Бензар Олег Сергійович (27.12.1986 р.н.) ПП "Наш край"; 

Чеботарьова Галина Іванівна (05.05.1959 р.н.) – самовисування; 

Задера Алевтина Андріївна (08.05.1968 р.н.) - ПП "Наш край"; 



Данильченко Зоя Сергіївна (24.02.1980 р.н.) - ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ". 

 

по  багатомандатному виборчому округу №4 

Савенко Вадим Юрійович (24.09.1971 р.н.) – самовисування; 

Савицька Людмила Миколаївна (12.06.1958 р.н.) - ПП "Наш край". 

 

по  багатомандатному виборчому округу №5 

Корня Олександр Васильович (24.12.1982 р.н.) - ПП "СЛУГА НАРОДУ"; 

Гаврилюк Людмила Володимирівна (14.06. 1975 р.н.) – самовисування. 

 

по  багатомандатному виборчому округу №6 

Сирма Раїса Володимирівна (07.10.1963 р.н.) - ПП "Наш край"; 

Керлан Роман Григорович (28.06.1982 р.н.) - ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА 
ЖИТТЯ". 

 

по  багатомандатному виборчому округу №7 

Багнюк Віталій Михайлович (01.01.1962 р.н.) - ПП "Наш край"; 

Козаченко Сергій Олександрович (14.09.1967 р.н.) - ПП "Наш край"; 

Співак Наталка Іванівна (21.03.1960 р.н.) - самовисування. 

         

      2. Копію постанови невідкладно надіслати до Центральної виборчої комісії та 
оприлюднити на інформаційному стенді Олександрівської селищної територіальної 
виборчої комісії 
 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

 


