
  

Перші вибори депутатів Олександрівської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади  

та Олександрівського селищного голови у межах Олександрівської об’єднаної 
територіальної громади 

 

Олександрівська об’єднана територіальна виборча комісія  
Вознесенського району Миколаївської області 

 

ПОСТАНОВА 

смт Олександрівка 

 

 

__ год __ хв 

25 вересня 2020 року                                                                                                 № 9 

 

«Про реєстрацію кандидатів в депутати до Олександрівської селищної ради від 
Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» 

 

Олександрівська селищна територіальна виборча комісія, розглянувши на засіданні 
заяви Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» про висування  
кандидатів в депутати Олександрівської селищної ради та надані до заяв документи і 
встановивши їх відповідність вимогам ч.1 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 до Олександрівської селищної ради від 

Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ» наступних 
осіб: 

- Лиманюк Л. А. (26.04.1947 р. смт Олександрівка, вул. Жовтнева, 186) – по 
багатомандатному виборчому округу №1. 

- Туркоман І. М. (04.08.1975 р. смт Олександрівка, вул. Шарохіна, буд. 36, кв. 16) 
– по багатомандатному виборчому округу № 2. 

- Вербецька Н. І. (22.09.1972 р. смт Олександрівка, пров. Заводський, 3) – по 
багатомандатному виборчому округу №2. 

- Задера А. А. (08.05.1968 р. смт Олександрівка, вул. Першотравнева, 153) – по 
багатомандатному виборчому округу №3. 

- Бензар О. С. (27.12.1986 р. смт Олександрівка, вул. Андрєєва, 34) – по 
багатомандатному виборчому округу №3. 

- Савицька Л. М. (12.06.1958 р. смт Олександрівка, вул. Степова, буд. 5, кв. 82) – 

по багатомандатному виборчому округу №4. 
- Сирма Р. В. (07.10.1963 р. с. Воронівка, вул. Миру, 21) – по багатомандатному 

виборчому округу №6. 
- Козаченко С. О. (14.09.1967 р. с. Актове, вул. Зелена, 16) – по 

багатомандатному виборчому округу №7. 



- Козаченко І. С. (07.10.1984р. с. Актове, вул. Докучаєва, 6) – по 
багатомандатному виборчому округу №7. 

- Ванденко Т. Ф. (18.09.1961 р. с. Трикрати, вул. Колісніченко, буд. 10, кв.17) – 

по багатомандатному виборчому округу №7. 
- Получанова Н. В. (15.03.1977 р. с. Трикрати, вул. Гагаріна, буд. 78) – по 

багатомандатному виборчому округу №7. 
- Багнюк В. М. (01.01.1962 р. с. Трикрати, пров. Шкільний, буд. 6) – по 

багатомандатному виборчому округу №7.  
2. Корню О. В. не реєструвати у зв’язку з поданою заявою про відмову балотуватися 

від  Миколаївської обласної організації політичної партії «НАШ КРАЙ». 
3. Постанову оприлюднити на інформаційному стенді Олександрівської 

територіальної виборчої комісії. 
 

Голова  
Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ Л. Л. Якубенко 

 

Секретар 

Олександрівської селищної ТВК                                 __________________ К. В. Рошко 

 


