
Додаток №1 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

  

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

  

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

    

   Виборча дільниця № 480189                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови  
Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480189                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

 
 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



 

Додаток №2 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480188                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

       

   Виборча дільниця № 480188                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



Додаток №3 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

  

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480191                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480191                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



Додаток №4 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

   

   Виборча дільниця № 480190                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480190                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



 

Додаток №5 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

       

   Виборча дільниця № 480192                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480192                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

  

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



Додаток №6 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

 

   Виборча дільниця № 480198                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

      

   Виборча дільниця № 480198                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

  

 

 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



 

Додаток №7 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

     

   Виборча дільниця № 480215                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

    

   Виборча дільниця № 480215                   

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 



Додаток №8 

До постанови Олександрівської селищної ТВК №13 від 07.10.2020 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН 
 

 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

 

   Виборча дільниця № 480214                  

  

                                                                    

Номер, за яким виборця  
внесено до списку виборців 

Підпис виборця,  
який отримує  

виборчий бюлетень 

Прізвище, ініціали  
члена дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень  

Підпис члена  
дільничної виборчої комісії,  

який видає виборчий бюлетень 

    

(лінія відриву) 

 

 

 

Вибори Олександрівського селищного голови 

Вознесенського району Миколаївської області 25 жовтня 2020 року 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

Єдиний одномандатний селищний виборчий округ  
з виборів Олександрівського селищного голови 

  

   Виборча дільниця № 4802014                 

 

МП 

 

 

1 

БЕНЗАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 

«самовисування», 1970 р.н., голова Олександрівської селищної  ради, 
смт Олександрівка 

 

2 

ОЗЕРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., перший заступник Олександрівського  
селищного голови в Олександрівській селищній раді, с. Трикрати 

 

3 

РОШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 

«самовисування», 1966 р.н., приватний підприємець,  
смт Олександрівка  

4 
САВЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

«самовисування», 1975 р.н., тимчасово не працює, м. Вознесенськ 
 

 

                        

 

 

! 
Зробіть лише одну позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення,  

у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте 


