
  

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 

 

 

__ год __ хв 

25 вересня 2020 року                                                                                                 № 8 

 

«Про реєстрацію кандидатів в депутати до Олександрівської селищної ради» 

 

Олександрівська селищна територіальна виборча комісія, розглянувши на засіданні 
заяви про самовисування від кандидатів в депутати Олександрівської селищної ради та 
надані до заяв документи і встановивши їх відповідність вимогам ч.2 ст.223 Виборчого 
кодексу України, керуючись п.4 ч.2 ст.206, ч.6 ст.228 Виборчого кодексу України, 
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Зареєструвати кандидатами в депутати Олександрівської селищної ради шляхом 

самовисування:  
- Рошко А. І. (30.10.1966 р. смт Олександрівка, вул. Шарохіна, буд. 36, кв.9) – по 

багатомандадному виборчому округу №2. 

- Онищенко Г. О. (16.03.1969 р. смт Олександрівка, пров. Розмаріци, 13) -  по 
багатомандадному виборчому округу № 2. 

- Герасименко І. А. (05. 04. 1985 р. с. Трикрати, вул. Виноградна, 51) -  по 
багатомандадному виборчому округу № 7.  

- Мороз Д. В. (11.09.1989 р. с. Трикрати, вул. Колісніченко, буд. 9, кв.5) -  по 
багатомандадному виборчому округу № 7. 

- Спатар С. М. (09.07.1977 р. смт Олександрівка, вул. Жовтнева, 110) - по 
багатомандадному виборчому округу № 2. 

- Ткаченко Н. Л. (01.01.1974 р. смт Олександрівка, вул. Жовтнева, 157)  - по 
багатомандадному виборчому округу №2. 

- Лобанов К. С. (15.09.1988 р. смт Олександрівка вул. Степова, буд. 5, кв.47) - по 
багатомандадному виборчому округу №4. 

- Багрін М. В. (03.03.1992 р. смт Олександрівка, вул. Карпенко, 7) - по 
багатомандадному виборчому округу №4. 

- Туркоман О. М. (11.01.1972 р. смт Олександрівка, вул. Жовтнева, 15) - по 
багатомандадному виборчому округу №2. 



- Жадан Т. М. (30.07.1975 р. смт Олександрівка, вул. Прибузька, 11) - по 
багатомандадному виборчому округу №1. 

- Кучер М. М. (11.11.1967 р. с. Трикратне, вул. Радянська, буд. 3, кв. 2) - по 
багатомандадному виборчому округу №7. 

- Беляков Ю. І. (21.10.1975 р. смт Олександрівка, вул. Карпенко, 19) - по 
багатомандадному виборчому округу №4. 

- Халізов А. Є. (04.07.1987 р. смт Олександрівка, вул. Першотравнева, 129) - по 
багатомандадному виборчому округу №3. 

- Павлюк С. П. (27.08.1996 р. смт Олександрівка, вул. Верхня, 26) - по 
багатомандадному виборчому округу №2. 

- Швець О. Л. (11.09.1952 р. смт Олександрівка, вул. Верхня, 15) - по 
багатомандадному виборчому округу №3. 

- Цюпко В. В. (14.02.1983 р. смт Олександрівка, вул Генерала Подзігуна, 181) - 

по багатомандадному виборчому округу №1. 

- Гаврилюк Л. В. (14.06.1975 р. с. Трикратне, вул. Комарова, 69) - по 
багатомандадному виборчому округу №5. 

- Дзензелевська Н. М. (15.11.1956 р. смт Олександрівка, пров. Розмаріци, 6 ) - по 
багатомандадному виборчому округу №4. 

- Співак Н. І. (21.03.1960 р. с. Трикрати, вул. Колісніченко, буд. 11, кв.48) - по 
багатомандадному виборчому округу №7. 

- Савенко В. Ю. (24.09.1971 р. м. Вознесенськ, вул. Шевченка, буд. 44, кв.14) - по 
багатомандадному виборчому округу №4.  

- Божко Т. В. (14.01.1982 р. смт Олександрівка, вул. Кулікова, 5) - по 
багатомандадному виборчому округу №3 

2. Постанову оприлюднити на інформаційному стенді Олександрівської 
територіальної виборчої комісії. 

 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

 


