
Станом на 3 червня 2013 року   

 

 

П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про результати позачергових виборів  

окремих сільських, селищних, міських голів 

2 червня  2013 року 

 

 

У неділю, 2 червня 2013 року, відбулися призначені Верховною Радою 

України позачергові вибори окремих сільських, селищних,  міських голів.  

За оперативними даними обрані:  

 

           Ялтинським міським головою Автономної Республіки Крим – ІЛАШ 

Сергій Федорович, 16.01.1969 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, 

працював секретарем Ялтинської міської ради, за якого проголосувало 67,0 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування − Партія 

регіонів. 

Усього виборців – 104687, взяли участь у голосуванні – 42660, 40,8 %. 

 

           Миколаївським селищним головою Сімферопольського  району  

Автономної Республіки Крим – ДОМАНИЦЬКИЙ Андрій Володимирович, 

16.07.1973 р.н., освіта вища, позапартійний, працював заступником 

начальника внутрішньої безпеки ДПС Автономної Республіки Крим, за якого 

проголосувало 58,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців – 5333, взяли участь у голосуванні – 3061,  57,4%. 

 

           Лучистівським сільським головою Алуштинської міської ради 

Автономної Республіки Крим – КОВАЛЕНКО Микола Миколайович, 

21.11.1973 р.н., освіта  незакінчена вища, член Партії регіонів, працював 

секретарем Лучистівської сільської ради, за якого проголосувало 89,7 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія 

регіонів. 

Усього виборців - 1128,   взяли участь у голосуванні – 573,  50,8%. 

 

Маломаяцьким сільським головою Алуштинської міської ради                    

Автономної Республіки Крим  − ГРИГА Світлана Борисівна, 15.09.1959 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працювала помічником секретаря 

Маломаяцької сільської ради,  за яку проголосувало 53,4 відсотки виборців, 

що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців  - 3519,   взяли участь у голосуванні – 1772,  50,4%. 
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Мельничним сільським головою Білогірського району                    

Автономної Республіки Крим – СВЕТЛІЩЕВА Наталя Вікторівна, 

06.06.1978 р.н., освіта базова вища, член Партії регіонів, працювала 

секретарем Мельничної сільської ради, за яку проголосувало 69,6 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування –Партія регіонів. 

Усього виборців - 1003,   взяли участь у голосуванні – 593,  59,0%. 

 

Чайкинським сільським головою Джанкойського району                    

Автономної Республіки Крим – КОЗЛОВ  Сергій Анатолійович, 04.01.1966 

р.н., освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за 

якого проголосувало 63,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 811,   взяли участь у голосуванні – 511,  63,0%. 

 

Желябовським сільським головою Нижньогірського району 

Автономної Республіки Крим – КАЛІНІЧЕНКО Тетяна Сергіївна, 

11.04.1958 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за яку 

проголосувало 46,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 2764,   взяли участь у голосуванні –  1335,   48,0%. 

 

Зоркінським сільським головою Нижньогірського району Автономної 

Республіки Крим – КАРПУК Анатолій Володимирович, 09.07.1986 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працював бухгалтером СФГ «Хазяїн», за 

якого проголосувало 73,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 1374,   взяли участь у голосуванні – 618,   45,0 %. 

 

Кукушкінським сільським головою Роздольненського району 

Автономної Республіки Крим –  ВИШИНСЬКА Тетяна Петрівна, 

24.06.1974 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працювала секретарем 

Кукушкінської сільської ради, за  яку  проголосувало 66,7  відсотків виборців, 

що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 1269,   взяли участь у голосуванні –  755,  59,5%. 

 

Чапаєвським сільським головою Совєтського району Автономної 

Республіки Крим – АЛФІМОВ Євген Анатолійович, 20.10.1958 р.н., освіта  

базова вища, член Партії регіонів, працював майстром виробничого навчання 

Кримського республіканського професійно-технічного навчального закладу  

«Чапаєвське професійно-технічне аграрне училище», за якого проголосувало 

81,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – 

Партія регіонів. 

Усього виборців - 2066,   взяли участь у голосуванні – 1077,  52,1%. 
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Бандишівським сільським головою Могилів-Подільського району 

Вінницької області – АНТОНЮК Микола Миколайович, 01.12.1968 р.н., 

освіта базова вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 47,7 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців – 459,   взяли участь у голосуванні – 342,  74,5 %. 

 

Обідненським сільським головою Немирівського району Вінницької 

області – ІВАЩЕНКО Ольга Володимирівна, 21.10.1966 р.н., освіта базова 

вища, позапартійна, працювала секретарем Обідненської сільської ради, за 

яку проголосувало 65,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців – 378 ,   взяли участь у голосуванні – 317,   83,9 %. 

 

Бушинським сільським головою Тиврівського району Вінницької 

області – ШЕРЕМЕТ Наталія Іванівна, 08.04.1965 р.н., освіта базова вища, 

член Партії регіонів, працювала секретарем Бушинської сільської ради, за яку 

проголосувало 96,0 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців – 340,   взяли участь у голосуванні – 218,  64,1 %. 

 

Торканівським сільським головою Тростянецького району Вінницької 

області – ЯНКОВСЬКИЙ Валерій Павлович, 15.11.1954 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював завідувачем відділення СТОВ «Кряж Агро-1», за 

якого проголосувало 58,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців – 665,   взяли участь у голосуванні – 406,  61,1 %. 

 

Старопорицьким сільським головою Іваничівського району 

Волинської області – ЄДИНАК Тетяна Василівна, 22.01.1965 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійна, працювала бухгалтером ТОВ «Порицьке», 

за яку проголосувало 82,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 518,   взяли участь у голосуванні – 448,  86,0%. 

 

Почапівським сільським головою Любомльського району Волинської 

області – ДУБІЙ Анатолій Григорович, 03.02.1963 р.н., освіта вища, 

позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 60,0 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 549,   взяли участь у голосуванні – 431,  78,0%. 
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Червоногригорівським селищним головою Нікопольського району 

Дніпропетровської області – ЄВТУШЕНКО Григорій Іванович, 23.03.1953 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працював заступником 

Червоногригорівського селищного голови, за якого проголосувало 89,6 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування − Партія 

регіонів. 

Усього виборців  - 4908,   взяли участь у голосуванні – 2973,  60,7%. 

 

Меліоративнівським селищним головою Новомосковського району 

Дніпропетровської області – ТИЩЕНКО Сергій Володимирович, 

20.02.1962 р.н., освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, працював 

начальником місцевої пожежної команди Новомосковського району, за якого 

проголосувало 35,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців  - 3481,   взяли участь у голосуванні –2436,  70,0%. 

 

Бородаївським сільським головою Верхньодніпровського району 

Дніпропетровської області –  ХИЖНЯК Василь Сергійович, 29.12.1972 р.н., 

освіта базова вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 50,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 943,   взяли участь у голосуванні – 542,  57,5%. 

 

Дмитрівським сільським головою Нікопольського району 

Дніпропетровської області – ПОЛЯНСЬКИЙ Володимир Іванович, 

06.02.1966 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, пенсіонер, за якого 

проголосувало 81,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 1321 ,  взяли участь у голосуванні – 1123,  85,0%. 

 

Павлопільським сільським головою Нікопольського району 

Дніпропетровської області – МАКАРЧУК Володимир Іванович, 01.01.1960 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працював спеціалістом Нікопольського 

районного центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, за якого 

проголосувало 91,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 905,   взяли участь у голосуванні – 656,  72,5%. 

 

Березнуватівським сільським головою Солонянського району 

Дніпропетровської області – ХРЕН Володимир Іванович, 15.04.1956 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 26,9 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 695,   взяли участь у голосуванні – 470,  67,6%. 
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Зайцівським селищним головою Горлівської міської ради Донецької 

області – ВЕСЬОЛКІН Володимир Юрійович, 04.12.1978 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого проголосувало 

42,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 2387,   взяли участь у голосуванні – 1401,  58,7%. 

 

Корсунським селищним головою Єнакієвської міської ради Донецької 

області – КОВАЛЕНКО Олена Вікторівна, 01.08.1974 р.н., освіта вища, 

позапартійна, працювала головним державним податковим ревізором-

інспектором відділу економічного аналізу та прогнозування Єнакієвської 

ОДПІ, за яку проголосувало 61,6 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування  - Партія регіонів. 

Усього виборців - 2329,   взяли участь у голосуванні – 1042,  44,7%. 

 

Сєверним селищним головою Сніжнянської міської ради Донецької 

області – СУСЛЕНКО Раїса Іванівна, 05.02.1940 р.н., освіта вища, члена 

Партії регіонів, пенсіонерка, за яку проголосувало 34,0 відсотки виборців, що 

взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 7447,   взяли участь у голосуванні – 1687,  22,7%. 

 

Новотроїцьким сільським головою Красноармійського району 

Донецької області – ЗЯБРЕВ Олександр Анатолійович, 19.03.1967 р.н., 

освіта базова вища, позапартійний, працював землевпорядником  

Шевченківської селищної ради Красноармійської міської ради, за якого 

проголосувало 95,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1242,   взяли участь у голосуванні – 802,  64,6%. 

 

Новомихайлівським сільським головою Мар’їнського району 

Донецької області – НЕСТЕРЕНКО Ніна Іванівна, 29.01.1974 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Новомихайлівської 

сільської ради, за яку проголосувало 89,0 відсотки виборців, що взяли участь 

у голосуванні, суб’єкт висування - Партія регіонів. 

Усього виборців - 997,   взяли участь у голосуванні – 920,  92,0%. 

 

Петрівським Другим сільським головою Олександрівського району 

Донецької області – ГОЙКО Ігор Григорович, 14.05.1971 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працював директором Будинку дозвілля, за якого 

проголосувало 65,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 717,   взяли участь у голосуванні – 468,  65,2%. 
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Дмитрівським сільським головою Слов’янського району Донецької 

області – МІЧКІВСЬКА Наталія Михайлівна, 07.03.1981 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працювала секретарем Дмитрівської сільської ради, за 

яку проголосувало 49,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 543,   взяли участь у голосуванні – 371,  68,3%. 

 

Рай-Олександрівським сільським головою Слов’янського району 

Донецької області –  БІЛОУСОВА Галина Іванівна , 14.11.1967 р.н., освіта 

базова вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Рай-

Олександрівської сільської ради, за яку проголосувало 73,0 відсотки виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 921,   взяли участь у голосуванні – 422,  45,8%. 

 

Краївщинським сільським головою Володарсько-Волинського району 

Житомирської області – ГАВРИЛЮК Юлія Віталіївна, 05.09.1967 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Краївщинської 

сільської ради, за яку проголосувало 95,2 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 511,   взяли участь у голосуванні – 291,  56,9%. 

 

Мотовилівським сільським головою Любарського району 

Житомирської області – ЛЕМБЕРСЬКИЙ Костянтин Іванович, 24.09.1953 

р.н., освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, працював 

землевпорядником Мотовилівської сільської ради, за якого проголосувало 

45,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 836,   взяли участь у голосуванні – 562,  67,0%. 

 

Берегівським міським головою Закарпатської області – БАБЯК 

Золтан Адальбертович, 23.02.1972 р.н., освіта вища, позапартійний, 

працював першим заступником Берегівського міського голови, за якого 

проголосувало 54,9 відсотків виборців, суб'єкт висування − Демократична 

партія угорців України. 

 Усього виборців - 19870,   взяли участь у голосуванні – 10105,  50,8%. 

 

Тарасівським сільським головою Тячівського району Закарпатської 

області – РУСНАК Любов Василівна, 01.01.1973 р.н., освіта вища, 

позапартійна, працювала секретарем Тарасівської сільської ради, за яку 

проголосувало 46,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 2246,   взяли участь у голосуванні – 956,  42,6 %. 
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Московським сільським головою Вільнянського району Запорізької 

області – РУДЕНКО Олександр Васильович, 11.06.1964 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працював агрономом ФГ «Форт», за якого 

проголосувало 89,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 636,   взяли участь у голосуванні – 331, 52,0%. 

 

Великознам’янським сільським головою Кам’янсько-Дніпровського 

району Запорізької області – КОНДРАТЕНКО Анатолій Кіндратович, 

09.09.1969 р.н., освіта незакінчена вища, член Партії регіонів, працював 

приватним підприємцем, за якого проголосувало 81,9 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 6179,   взяли участь у голосуванні – 3505,  56,2 %. 

 

Тенетниківським сільським головою Галицького району Івано-

Франківської області – КРОПЕЛЬНИЦЬКИЙ Михайло Олексійович, 

30.04.1960 р.н., освіта середня спеціальна, позапартійний, тимчасово не 

працює, за якого проголосувало 77,5 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 705,   взяли участь у голосуванні – 619,  87,8%. 

 

Палагицьким сільським головою Тлумацького району Івано-

Франківської області – ПЕТРУК Ігор Андрійович, 08.08.1965 р.н., освіта 

вища, позапартійний, пенсіонер, за якого проголосувало 44,0 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1954,   взяли участь у голосуванні – 1296,  66,0%. 

 

Васильківським міським головою Київської області –  САБАДАШ 

Володимир Іванович, 05.10.1975 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, 

працював головою Васильківської районної державної адміністрації, за якого 

проголосувало 29,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 33079,   взяли участь у голосуванні – 11488,  34,7%. 

 

Борівським селищним головою Фастівського району Київської області 

–  ФРАНЧУК Анатолій Миколайович, 22.11.1958 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював директором Українського медичного Центру 

безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України, за 

якого проголосувало 39,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 6088,   взяли участь у голосуванні – 1922,  31,6 % . 

 



 8 

Краснослобідським сільським головою Обухівського району Київської 

області – КЛИМЕНКО Петро Григорович, 29.06.1957 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Комуністичної партії України, працював бригадиром 

тракторної бригади  ТОВ «Інтерагроінвест», за якого проголосувало 29,5 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1249,   взяли участь у голосуванні – 776,  62,1%. 

 

Пищиківським сільським головою Сквирського району Київської 

області – СОЛОВЕЙ Юрій Петрович, 02.12.1970 р.н., освіта вища, 

позапартійний, військовий пенсіонер, за якого проголосувало 55,3 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1353,   взяли участь у голосуванні – 942,  69,6%. 

 

Торчицьким сільським головою Ставищенського району Київської 

області – ЧИКИРИС Олександр Петрович, 01.11.1964 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працював охоронником  ТОВ «Інтерагроінвест», за якого 

проголосувало 39,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 521,   взяли участь у голосуванні – 343,  65,8%. 

 

Крив’янським сільським головою Таращанського району Київської 

області – КОВТУН Валентина Григорівна, 23.07.1971 р.н., освіта базова 

вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Крив’янської сільської 

ради, за яку проголосувало 61,0 відсоток виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 223,   взяли участь у голосуванні –161,   72,0 %. 

 

Куйбишевським сільським головою Бобринецького району 

Кіровоградської області – ДЕНИСОВА Валентина Миколаївна, 06.05.1965 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Куйбишевської 

сільської ради, за яку проголосувало 78,5 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 616 ,   взяли участь у голосуванні – 368,  59,7%. 

 

Червонодолинським сільським головою Бобринецького району 

Кіровоградської області – ШКВАРКО Володимир Миколайович, 23.08.1958 

р.н., освіта базова вища, член Партії регіонів, пенсіонер, за якого 

проголосувало 56,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 325,   взяли участь у голосуванні – 226,  69,5%. 
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Бережинським сільським головою Кіровоградського району 

Кіровоградської області – КОРНЕТА Галина Василівна, 20.04.1958 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Бережинської 

сільської ради, за яку проголосувало 46,0 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1873,   взяли участь у голосуванні – 751,  40,0%. 

 

Овсяниківським сільським головою Кіровоградського району 

Кіровоградської області – ЩЕРБИНА Олександр Анатолійович, 07.06.1984 

р.н., освіта середня спеціальна, позапартійний, працював менеджером 

комерційної служби ТОВ «Завод-фірма «Ось», за якого проголосувало 56,0 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 319,   взяли участь у голосуванні – 234,  73,0%. 

 

Войнівським сільським головою Олександрійського району 

Кіровоградської області – ЛАЗАРЕНКО Костянтин Васильович, 04.11.1982 

р.н., освіта вища, позапартійний, працював директором  ТОВ «АФМТС», за 

якого проголосувало 44,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1588,   взяли участь у голосуванні –  813,  51,0%. 

 

Алчевським міським головою Луганської області – КОСЮГА 

Володимир Іванович, 15.08. 1950 р. н., освіта вища, член Партії регіонів, 

працював першим заступником Алчевського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, за якого проголосувало 50,1 відсоток 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 85295,   взяли участь у голосуванні –  19204,  22,5%. 

 

Врубівським селищним головою Попаснянського району Луганської 

області – КРАВЕЦЬ Віктор Михайлович, 10.09.1960 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працював головою ФГ «Ріст», за якого проголосувало 97,0 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія 

регіонів. 

Усього виборців - 1331,   взяли участь у голосуванні – 918,  69,0%. 

 

Данилівським сільським головою Біловодського району Луганської 

області – МОСКАЛЬОВ Олександр Юхимович, 23.08.1956 р.н., освіта 

базова вища, позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 55,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 2003,   взяли участь у голосуванні – 1494,  75,0%. 
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Євсузським сільським головою Біловодського району Луганської 

області –  МОРОЗ Валерій Іванович, 04.01.1956 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого проголосувало 69,0 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 1435,   взяли участь у голосуванні – 930,  65,0%. 

 

Телязьким сільським головою Сокальського району Львівської області 

– ГІБЛЯК Надія Григорівна, 04.09.1961 р.н., освіта середня, член ВО 

«Батьківщина», працювала вихователем дитячої дошкільної установи, за яку 

проголосувало 24,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1151,   взяли участь у голосуванні – 671,  58,0%. 

 

Порічанським сільським головою Яворівського району Львівської 

області – МАКСИМІВ Ігор Степанович, 04.08.1969 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював інспектором енергоінспекції Яворівського 

районного управління електромереж ПАТ «Львівобленерго», за якого 

проголосувало 53,0 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1532,   взяли участь у голосуванні – 959,  62,0%. 

 

Вознесенським  міським головою Миколаївської області – ЛУКОВ 

Віталій Дмитрович, 28.07.1971 р.н., освіта вища, член Партії регіонів, 

працював першим заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, за якого проголосувало 65,5 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 32412,   взяли участь у голосуванні – 7921,  24,4%. 

 

Прибузьким сільським головою Доманівського району Миколаївської 

області – МАТЮЩЕНКО Віктор Володимирович, 28.05.1952 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працював головою СВГ «Світлана», за якого 

проголосувало 27,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1652,   взяли участь у голосуванні – 844,  51,1%. 

 

Кобзарцівським сільським головою Снігурівського району 

Миколаївської області – ГАРЯГА Віта Миколаївна, 08.02.1987 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Кобзарцівської сільської 

ради, за яку проголосувало 95,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 885,   взяли участь у голосуванні – 439,  49,6%. 
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Першотравневим сільським головою Снігурівського району 

Миколаївської області – ЗАВГОРОДНІЙ Анатолій Ігнатович, 25.03.1959 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 78,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 832 ,   взяли участь у голосуванні – 390,  46,9%. 

 

Піщанським сільським головою Балтського району Одеської області – 

ГЕРБЕНСЬКИЙ Володимир Дмитрович, 05.01.1967 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 89,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 2010,   взяли участь у голосуванні – 1236,  61,5%. 

 

Перелітським сільським головою Балтського району Одеської області 

– КРУЧОК Людмила Федорівна, 07.10.1961 р.н., освіта вища, член Партії 

регіонів, працювала землевпорядником Перелітської сільської ради, за яку 

проголосувало 78,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 957,   взяли участь у голосуванні – 585,  61,1%. 

 

Саражинським  сільським головою Балтського району Одеської 

області – ДОВГОШИЯ Лариса Петрівна, 24.01.1977 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала секретарем Саражинської сільської ради, за яку 

проголосувало 62,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 650,   взяли участь у голосуванні – 487,  74,9%. 

 

Андріївським сільським головою Білгород-Дністровського району 

Одеської області – ЛИСЕНКО Віктор Федорович, 07.01.1957 р.н., освіта 

вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 30,3 

відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1142,   взяли участь у голосуванні – 654,  57,3%. 

 

Трапівським сільським головою Татарбунарського району Одеської 

області – ШЕВЧЕНКО Людмила Олександрівна, 13.11.1962 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійна, працювала бухгалтером ясел-садка 

«Берізка», за яку проголосувало 60,3 відсотка виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1146,   взяли участь у голосуванні – 614,  54,0%. 
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Удовиченківським сільським головою Зіньківського району 

Полтавської області – СИЛКА Михайло Максимович, 15.11.1961 р.н., 

освіта вища, позапартійний, працював директором ПОСП «АФ «Перемога», 

за якого проголосувало 51,3 відсотки виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 561,   взяли участь у голосуванні – 495,  88,2%. 

 

Харківецьким сільським головою Лохвицького району Полтавської 

області – ТОЦЬКА Людмила Анатоліївна, 09.07.1965 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем Харківецької 

сільської ради, за яку проголосувало 49,1 відсоток виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 568,   взяли участь у голосуванні – 428,  75,0 %. 

 

Андріївським сільським головою Машівського району Полтавської 

області – ГАЖА Петро Григорович, 12.07.1982 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював старшим оперуповноваженим сектору карного 

розшуку Машівського РВ УМВС України в Полтавській області, за якого 

проголосувало 40,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 552,   взяли участь у голосуванні – 397,  72,0 %. 

 

Малонехворощанським сільським головою Машівського району 

Полтавської області – КОЛЯНДРА Микола Петрович, 15.12.1962 р.н., 

освіта вища, позапартійний, працював вчителем Малонехворощанського 

навчально-виховного комплексу, за якого проголосувало 56,4 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 400,   взяли участь у голосуванні – 307,  76,8 %. 

 

Новотагамлицьким сільським головою Машівського району 

Полтавської області – БРИТАВЧЕНКО Володимир Анатолійович, 

16.09.1978 р.н., освіта вища, позапартійний, працював ревізором-інспектором 

ДПС, за якого проголосувало 73,6 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 617,   взяли участь у голосуванні – 330,  53,5 %. 

 

Крутобалківським сільським головою Новосанжарського району 

Полтавської області – ПРУДКО Валентина Вікторівна, 29.07.1960 р.н., 

освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, працювала спеціалістом ІІ 

категорії з бухгалтерського обліку Крутобалківської сільської ради, за яку 

проголосувало 83,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 853,   взяли участь у голосуванні – 640,  75,0 %. 
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Денисівським сільським головою Оржицького району Полтавської 

області – СИМЧИН Олександр Юрійович, 11.08.1973 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював директором Золотухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за 

якого проголосувало 42,9 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 725,   взяли участь у голосуванні – 436,  60,14 %. 

 

Ковалівським сільським головою Полтавського району Полтавської 

області – БУБЛИК Олександр Васильович, 08.07.1980 р.н., освіта вища, 

член ВО «Свобода», працював директором ТДО «Полтавський райагрохім», 

за якого проголосувало 73,3 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування - ВО «Свобода». 

Усього виборців - 3843,   взяли участь у голосуванні – 1567, 40,8 %. 

 

Таверівським сільським головою Чутівського району Полтавської 

області – БЕНЗА Ігор Григорович, 09.08.1968 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював заступником начальника відділу Держземагенства у 

Чутівському районі, за якого проголосувало 35,7 відсотків виборців, що взяли 

участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 654,   взяли участь у голосуванні – 254,  38,8%. 

 

Милятинським сільським головою Острозького району Рівненської 

області – ДУБІНЕЦЬ Іван Григорович, 09.10.1985 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював охоронцем ТОВ «Острозький цукровий завод», за 

якого проголосувало 38,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 436,   взяли участь у голосуванні – 287,  65,8%. 

 

Сновидовицьким сільським головою Рокитнівського району 

Рівненської області – ОХРІМЧУК Віктор Павлович, 03.01.1964 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, працював керівником ТОВ 

«Українська лісопереробна компанія», за якого проголосувало 35,0 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 1707,   взяли участь у голосуванні – 1396,  82,0 %. 

 

Верхосульським сільським головою Білопільського району Сумської 

області – ХОМИЧЕНКО Іван Михайлович, 08.04.1970 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працював керуючим сільгоспгрупою с. Верхосулка 

Луциківської філії ПП «Дружба», за якого проголосувало 53,7 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 626,   взяли участь у голосуванні –402,  64,2%. 
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Пісківським сільським головою Буринського району Сумської області 

– СКОРИНА Сергій Миколайович, 19.09.1960 р.н., освіта вища, член Партії 

регіонів, тимчасово не працює, за якого проголосувало 58,4 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 716,   взяли участь у голосуванні – 515, 72%. 

 

Дмитрівським сільським головою Великописарівського району 

Сумської області – СКОРОМНИЙ Михайло Андрійович, 24.06.1957 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 41,0 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 786,   взяли участь у голосуванні – 562,  71,5 %. 

 

В’язівським сільським головою Конотопського району Сумської 

області – КОЦУБЕНКО Олена Дмитрівна, 04.10.1962 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, пенсіонерка, за яку проголосувало 52,9 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 749,   взяли участь у голосуванні – 480,  64,1%. 

 

Козацьким сільським головою Конотопського району Сумської області 

– СЛІПУХІНА Любов Миколаївна, 07.07.1965 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем Козацької сільської 

ради, за яку проголосувало 82,9 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1447,   взяли участь у голосуванні – 822,  56,1%. 

 

Соснівським сільським головою Конотопського району Сумської 

області – ОНИКІЄНКО Ганна Василівна, 09.04.1960 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала директором Соснівського навчально-виробничого 

комплексу, за яку проголосувало 89,4 відсотки виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 883,   взяли участь у голосуванні – 340,  38,5 %. 

 

Маловисторопським сільським головою Лебединського району 

Сумської області – РОМАСЕНКО Микола Іванович, 21.04.1963 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював провідним спеціалістом Маловисторопського 

коледжу СНАУ з адміністративно-господарської частини, за якого 

проголосувало 87,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 817,   взяли участь у голосуванні – 522,  63,9%. 
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Підопригорівським сільським головою Лебединського району 

Сумської області – ГРЕЧКА Світлана Костянтинівна, 10.04.1969 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійна, працювала землевпорядником 

Підопригорівської сільської ради, за яку проголосувало 54,4 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 497,   взяли участь у голосуванні – 366,  73,6%. 

 

В’язівським сільським головою Охтирського району Сумської області 

– МОСКАЛЕНКО Роман Іванович, 01.10.1989 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював інспектором Охтирського МВ УМВС України в 

Сумській області, за якого проголосувало 61,0 відсоток виборців, що взяли 

участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 706,   взяли участь у голосуванні – 439,  62,0 %. 

 

Комишанським сільським головою Охтирського району Сумської 

області – ПИХТІН Олександр Михайлович, 03.03.1977 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійний, працював охоронником у східній філії ТОВ 

«Нафтозахист України», за якого проголосувало 92,0 відсотки виборців, що 

взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1038,   взяли участь у голосуванні – 782,  75,0%. 

 

Сонячненським сільським головою Охтирського району Сумської 

області – ЛАЗАРЕНКО Віталій Іванович, 23.07.1981 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого проголосувало 

34,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 950,   взяли участь у голосуванні – 607,  63,8%. 

 

Червоненським сільським головою Сумського району Сумської 

області – ЄРЕМЕНКО Сергій Васильович, 14.04.1962 р.н., освіта вища, 

позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 26,9 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1922,   взяли участь у голосуванні –914,  47,6 %. 

 

Більче-Золотецьким сільським головою Борщівського району 

Тернопільської області – ОГОРОДНИК Галина Петрівна, 15.06.1974 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійна, працювала землевпорядником 

Більче-Золотецької сільської ради, за яку проголосувало 49,7 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1981,   взяли участь у голосуванні – 1246,  62,8%. 
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Заліським сільським головою Борщівського району Тернопільської 

області – ТУРАНСЬКИЙ Володимир Антонович, 24.02.1962 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійний, працював майстром лісу Германівського 

лісництва, за якого проголосувало 49,2 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 663,   взяли участь у голосуванні – 384,  57,9%. 

 

Шупарським сільським головою Борщівського району Тернопільської 

області – ЯКИМІВСЬКА Марія Анатоліївна, 12.12.1961 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Шупарської сільської ради, 

за яку проголосувало 95,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1636,   взяли участь у голосуванні – 1015,  62,0 %. 

 

Нижбірківським сільським головою Гусятинського району 

Тернопільської області – МУШКА Іван Іванович, 30.05.1968 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійний, працював трактористом ТОВ "Мрія-

центр", за якого проголосувало 72,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 960,   взяли участь у голосуванні – 692,  72,0%. 

 

Івано-Золотівським сільським головою Заліщицького району 

Тернопільської області – ГУМЕНЮК Іван Михайлович, 18.01.1954 р.н., 

освіта середня, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 

51,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 627,   взяли участь у голосуванні – 444,  70,8%. 

 

Касперівським сільським головою Заліщицького  району 

Тернопільської області – ГАЛАЙДІДА Володимир Васильович, 24.12.1982 

р.н., освіта вища, член Партії регіонів, працював головним спеціалістом 

сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату Заліщицької райдержадміністрації, за якого проголосувало 

96,3 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1259,   взяли участь у голосуванні – 1024,  81,3%. 

 

Стриївським сільським головою Збаразького району Тернопільської 

області – СМОЛИНЕЦЬ Василь Степанович, 07.02.1971 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював помічником начальника Збаразького РВ УМВС 

України в Тернопільської області, за якого проголосувало 50,8 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1138,   взяли участь у голосуванні – 880,  77,3%. 
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Завалівським сільським головою Підгаєцького району Тернопільської 

області – КІЦИК Євген Маркович, 19.02.1941 р.н., освіта вища, член 

Української Народної Партії, пенсіонер, за якого проголосувало 41,0 відсоток 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт висування – Українська 

Народна Партія. 

Усього виборців - 755,   взяли участь у голосуванні – 494,  65,0%. 

 

Котузівським сільським головою Теребовлянського району 

Тернопільської області – ПАСТУШЕНЧИН Іван Ярославович, 12.09.1967 

р.н., освіта середня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 59,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 293,   взяли участь у голосуванні – 212,  72,3%. 

 

Сороцьким сільським головою Теребовлянського району 

Тернопільської області – ГРИНЧИШИН Олег Ярославович, 07.03.1958 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 68,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 685,   взяли участь у голосуванні – 497,  72,5%. 

 

Сомівським сільським головою Зачепилівського району Харківської 

області – ПАШЕНКО Віра Миколаївна, 11.05.1978 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, тимчасово не працює, за яку проголосувало 81,2 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 665,   взяли участь у голосуванні – 553,  83,0%. 

 

Білоусівським сільським головою Великоолександрівського району 

Херсонської області – НОВІЦЬКА Людмила Сергіївна, 03.11.1974 р.н., 

освіта середня, позапартійна, працювала секретарем Білоусівської сільської 

ради, за яку проголосувало 75,9 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 276,   взяли участь у голосуванні – 199,  72,1 %. 

 

Маркеєвським сільським головою Чаплинського району Херсонської 

області – САФАР Світлана Миколаївна, 07.07.1965 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала секретарем Маркеєвської сільської ради, за яку 

проголосувало 88,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 430,   взяли участь у голосуванні – 176,  40,9 %. 

 



 18 

Стокопанівським сільським головою Генічеського району Херсонської 

області – ДЯДЮШЕВА Зоя Анатоліївна, 24.02.1965 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала директором Стокопанівської ЗОШ, за яку 

проголосувало 77,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 631,   взяли участь у голосуванні – 369,  58,0 %. 

 

Ганнопільським сільським головою Славутського району 

Хмельницької області – МЕДВЕДЮК Маргарита Іванівна, 07.03.1964 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працювала головним бухгалтером 

Ганнопільської сільської ради, за яку проголосувало 47,0 відсотків виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців – 1547,   взяли участь у голосуванні – 967,  60,0 %. 

 

Великопузирківським сільським головою Ізяславського району 

Хмельницької області – ФЕДОРЧУК Олександр Анатолійович, 31.01.1981 

р.н., освіта вища, позапартійний, працював інженером ТОВ «Агрос – Віста», 

за якого проголосувало 90,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців – 378,   взяли участь у голосуванні – 247,  63,0 %. 

 

Поляхівським сільським головою Теофіпольського району 

Хмельницької області – РОМАНЮК Микола Дем’янович, 15.12.1957 р.н., 

освіта вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 

68,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців – 1219,   взяли участь у голосуванні – 881,  72,0 %. 

 

Чорнобаївським селищним головою Чорнобаївського району 

Черкаської області – МІРОШНИЧЕНКО Алла Олексіївна, 07.09.1972 р.н., 

освіта вища, член ВО "Батьківщина", працювала керуючою справами 

виконавчого комітету Чорнобаївської селищної ради, за яку проголосувало 

33,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 7202,   взяли участь у голосуванні – 3646,  50,6 %. 

 

Калениківським сільським головою Золотоніського району Черкаської 

області – МАЗНІЧЕНКО Тетяна Вікторівна, 05.04.1987 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працювала спеціалістом-землевпорядником 

Калениківської сільської ради, за яку проголосувало 50,4 відсотки виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 471,   взяли участь у голосуванні – 389,  82,6%. 
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Ревівським сільським головою Кам’янського району Черкаської 

області – ГЛУЩЕНКО Микола Олександрович, 06.12.1959 р.н., освіта 

середня, позапартійний, пенсіонер, за якого проголосувало 46,3 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 975,   взяли участь у голосуванні – 600,  61,5%. 

 

Пшеничницьким сільським головою Канівського району Черкаської 

області – МОТРИЧЕНКО Сергій Михайлович, 28.11.1962 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, працював головним інженером ПСП 

ім. Шевченка, за якого проголосувало 41,7 відсотків виборців, що взяли 

участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 213,   взяли участь у голосуванні – 151,  70,9%. 

 

Томашівським сільським головою Уманського району Черкаської 

області – ШЕВЧУК Анатолій Олександрович, 16.09.1970 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого проголосувало 62,2 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт висування – Партія 

регіонів. 

Усього виборців - 454,   взяли участь у голосуванні – 344,  75,7 %. 

 

Сагунівським сільським головою Черкаського району Черкаської 

області  - ШЕВЧЕНКО Василь Антонович, 07.01.1956 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працював директором Сагунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

за якого проголосувало 59,8 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 2523,   взяли участь у голосуванні – 676,  26,8 %. 

 

Новодністровським міським головою Чернівецької області – 

МЕЛЬНИК Володимир Петрович, 04.10.1956 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював інженером відділу матеріально-технічного 

забезпечення філії Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд», за якого 

проголосувало 42,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб'єкт 

висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 8654,   взяли участь у голосуванні – 4078,  47,1%. 

 

Анадольським сільським головою Хотинського району Чернівецької 

області – ТКАЧ Володимир Іванович, 18.08.1963 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Комуністичної партії України, тимчасово не працює, за 

якого проголосувало 29,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Комуністична партія України. 

Усього виборців - 701,   взяли участь у голосуванні – 525,  74,9 %. 
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Антонівським сільським головою Варвинського району Чернігівської 

області – ЯКИМЕНКО Віталій Володимирович, 13.04.1989 р.н., освіта 

базова вища, член Партії регіонів, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 44,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 424,   взяли участь у голосуванні – 354,  83,5%. 

 

Деревинським сільським головою Городнянського  району 

Чернігівської області – ДРОЖЖА Анна Анатоліївна, 19.02.1963 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Деревинської сільської 

ради, за яку проголосувало 96,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 407,   взяли участь у голосуванні – 285,  70,0%. 

 

Смолигівським сільським головою Ріпкинського району Чернігівської 

області – ЛЕВЧЕНКО Олена Віталіївна, 08.10.1963 р.н., освіта базова вища, 

член Партії регіонів, працювала фахівцем з обліку пайової землі ТОВ «Маяк», 

за яку проголосувало 60,1 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування –Партії регіонів. 

Усього виборців - 264,   взяли участь у голосуванні – 203,  76,9%. 

 

Валківським сільським головою Прилуцького району Чернігівської 

області – ДМИТРІЄВСЬКИЙ Михайло Миколайович, 26.12.1961 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 32,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 848,   взяли участь у голосуванні – 548,  63,9%. 

 

Жовтневим сільським головою Семенівського району Чернігівської 

області – КУПРЕЙЧЕНКО Олександр  Олександрович, 09.02.1987 р.н., 

освіта середня, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 

36,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 219,   взяли участь у голосуванні – 164,  74,8%. 

 

 
Управління по зв’язках з місцевими органами 

  влади і органами місцевого самоврядування 

Апарату Верховної Ради України 


