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П О В І Д О М Л Е Н Н Я 

про результати позачергових виборів  

окремих сільських та селищних голів 

15 грудня 2013 року 

 

 

У неділю, 15 грудня 2013 року, відбулися призначені Верховною Радою 

України позачергові вибори окремих сільських та селищних  голів.  

За оперативними даними обрані:  

 

           Мирнівським селищним головою Євпаторійської міської ради 

Автономної Республіки Крим – СІМЕХ Анатолій Григорович, 21.07.1959 

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

Мирнівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

за якого проголосувало 34,9 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців – 2737, взяли участь у голосуванні – 1331,  49,0 %. 

 

           Сімеїзьким селищним головою Ялтинської міської ради Автономної 

Республіки Крим – ЛОМЕНКО Юрій Вікторович, 26.06.1973 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працював секретарем Сімеїзької селищної ради, за 

якого проголосувало 84,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців – 3970, взяли участь у голосуванні –2765,  69,6 %. 

 

           Новофедорівським селищним головою Сакського району Автономної 

Республіки Крим – ФЕДОРОВ Віктор Іванович, 09.04.1963 р.н., освіта  

вища, член Партії регіонів, працював секретарем Новофедорівської селищної 

ради, за якого проголосувало 36,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 4887,   взяли участь у голосуванні – 2035,  41,6%. 

 

Тиврівським селищним головою Тиврівського району Вінницької 

області − КИЦИШИН Сергій Миколайович, 02.06.1972 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого проголосувало 

43,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців  - 3588,   взяли участь у голосуванні - 1994,  55,5 %. 
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Семиріцьким сільським головою Гайсинського району                    

Вінницької області – ШТЕЛЬМАХ Галина Марківна, 24.09.1961 р.н., освіта 

базова вища, позапартійна, працювала диспетчером КП «Гайсинський 

комбінат комунальних підприємств», за яку проголосувало 62,0 відсотків 

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

Усього виборців - 503 ,   взяли участь у голосуванні –387,  76 ,9%. 

 

Голубівським сільським головою Калинівського району                    

Вінницької області – ПЕРЕГОНЧУК Павло Петрович, 03.05.1961 р.н., 

освіта вища, позапартійний, працював зоотехніком ТОВ «Промінь», за якого 

проголосувало 52,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 794,   взяли участь у голосуванні –494, 62,6%. 

 

Івашковецьким сільським головою Шаргородського району 

Вінницької області – КРИМЧУК Надія Петрівна, 13.06.1959 р.н., освіта 

базова вища, позапартійна, працювала секретарем Івашковецької сільської 

ради, за яку проголосувало 67,5 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1069,   взяли участь у голосуванні – 644,  60,2%. 

 

Хорлупівським сільським головою Ківерцівського району Волинської 

області – ПРОТАСЮК Олександр Миколайович, 12.02.1965 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 30,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів . 

Усього виборців - 753,   взяли участь у голосуванні – 543,  70,0 %. 

 

Мощенським сільським головою Ковельського району Волинської 

області – ЛІЩУК Анатолій Павлович, 03.12.1957 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював провідним спеціалістом відділу у справах сім’ї, 

молоді та спорту Ковельської районної державної адміністрації, за якого  

проголосувало 56,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 661,   взяли участь у голосуванні –507, 76,7%. 

 

Кудашівським сільським головою Криничанського району 

Дніпропетровської області – ГОНЧАРОВА Ольга Василівна, 12.08.1967 

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

яку проголосувало 59,9 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування –  Партія регіонів. 

Усього виборців - 1209,   взяли участь у голосуванні – 392,  32,0%. 
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Новосвітським селищним головою Старобешівського району 

Донецької області – МАШКОВ Сергій Олександрович, 10.06.1973 р.н., 

освіта середня спеціальна,  член Партії Зелених України, працював приватним 

підприємцем, за якого проголосувало 49,0 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 7523,   взяли участь у голосуванні – 3285,   43,7 %. 

 

Міньківським сільським головою Артемівського району Донецької 

області – БЕЗВЕСІЛЬНИЙ Олександр Валерійович, 08.09.1970 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 72,0 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців –795,   взяли участь у голосуванні  - 443,  55,7 %. 

 

Старомайорським сільським головою Великоновосілківського району 

Донецької області – ЯКІВЕЦЬ Тамара Дмитрівна, 09.03.1961 р.н., освіта 

вища, позапартійна, працювала начальником відділу обслуговування 

платників податків у Великоновосілківському відділенні Мар’їнського ОДПІ 

ГУ Міндоходів у Донецькій області, за яку проголосувало 46,7 відсотків 

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

Усього виборців –1448,   взяли участь у голосуванні –717,  49,5%. 

 

Комишуватським сільським головою Першотравневого району 

Донецької області – ЖМАЙЛО Володимир Ілліч, 25.12.1955 р.н., освіта 

середня, член Комуністичної партії України, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 64,6 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування  - Комуністична партія України. 

Усього виборців – 1392,  взяли участь у голосуванні – 817, 58,7 %. 

 

Рогачівським сільським головою Баранівського району Житомирської 

області – МАЛІЦЬКИЙ Віктор Володимирович, 25.01.1988 р.н., освіта 

базова вища, член Партії регіонів, працював медичним братом у дошкільному 

навчальному закладі с. Рогачів, за якого проголосувало 52,8 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців -1087,   взяли участь у голосуванні – 613, 56,4%. 

 

Андріяшівським сільським головою Бердичівського району 

Житомирської області – БАЗИЛІВСЬКИЙ Борис Леонідович, 22.07.1965 

р.н., освіта вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

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

самовисування. 

Усього виборців -442,   взяли участь у голосуванні –276 , 62,0%. 
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Райгородоцьким сільським головою Бердичівського району 

Житомирської області – САВІНА Оксана Леонідівна, 17.07.1973 р.н., освіта 

базова вища, член Партії регіонів, працювала акушером Райгородоцької 

лікарської амбулаторії, за яку проголосувало 37,0 відсотків виборців, що 

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

Усього виборців  - 1008,   взяли участь у голосуванні – 607, 60,0%. 

 

Степанівським сільським головою Лугинського району Житомирської 

області – МЕДВЕДСЬКИЙ Микола Степанович, 26.01.1973 р.н., освіта 

базова вища, позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 67,4 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців  - 260,   взяли участь у голосуванні –193,  74,2%. 

 

Веселківським сільським головою Любарського району 

Житомирської області – СВІНЦІЦЬКА Таїсія Вікторівна, 08.01.1968 р.н., 

освіта вища, позапартійна, працювала фельдшером Филинецького 

фельдшерського пункту, за яку проголосувало 47,0 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 491,   взяли участь у голосуванні – 396, 80,7%. 

 

Гордіївським сільським головою Романівського району Житомирської 

області – СЛОБОДЕНЮК Валентина Петрівна, 12.11.1960 р.н., освіта 

базова вища, позапартійна, працювала секретарем Гордіївської сільської ради, 

за яку проголосувало 48,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб'єкт висування −Партія регіонів. 

Усього виборців - 459,  взяли участь у голосуванні –334,  72,8%. 

 

Кам’яним селищним головою Вільнянського району Запорізької 

області – ЛЕОНЧУК Наталія Валеріївна, 06.02.1974 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала секретарем Кам’яної селищної ради, за яку 

проголосувало 89,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1094, взяли участь у голосуванні – 564, 52,0%. 

 

Привільненським сільським головою Вільнянського району 

Запорізької області – ПОНОМАРЬОВА Віра Анатоліївна, 28.02.1958 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працювала головним спеціалістом 

юридичного сектору відділу Держземагенства у Вільнянському районі, за яку 

проголосувало 58,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 701,   взяли участь у голосуванні – 387, 55,2%. 
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Дубовецьким сільським головою Галицького району Івано-

Франківської області – ОПАЦЬКА Тетяна Петрівна, 13.09.1973 р.н., освіта 

вища, член ВО «Батьківщина», працювала вчителем початкових класів 

Дубовецької ЗОШ, за яку проголосувало 44,6 відсотків виборців, що взяли 

участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1566,   взяли участь у голосуванні –  979,  62,5%. 

 

Новоскоморохівським сільським головою Галицького району Івано-

Франківської області – ПЕРЕПІЧКА Михайло Степанович, 24.07.1975 р.н., 

середня, позапартійний, працював дільничним інспектором Тисменицького 

РВ УМВС, за якого проголосувало 36,8 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 717,   взяли участь у голосуванні – 435,  60,7%. 

 

Копанківським сільським головою Калуського району Івано-

Франківської області – РОМАНОВИЧ Василь Іванович, 29.01.1986 р.н., 

освіта вища, члена ВО «Свобода», працював директором Комунального 

підприємства Земельно-кадастрового госпрозрахункового бюро Калуської 

міської ради, за якого проголосувало 32,8 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, суб’єкт висування – ВО «Свобода». 

Усього виборців - 1593 ,   взяли участь у голосуванні –892,  56,0%. 

 

Ліснослобідським сільським головою Коломийського району Івано-

Франківської області – ЯМБОР Ярослав Іванович, 18.05.1965 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійний, працював продавцем магазину 

«Господар» м.Коломия, за якого проголосувало 56,7 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1259,   взяли участь у голосуванні – 760, 60,4,%. 

 

Кодаківським сільським головою Васильківського району Київської 

області – КУЗЬМЕНКО Яна Іванівна, 04.03.1985 р.н., освіта вища, 

позапартійна, працювала секретарем Кодаківської сільської ради, за яку 

проголосувало 48,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1016,   взяли участь у голосуванні –777,  76, 5%. 

 

Плесецьким сільським головою Васильківського району Київської 

області – МОШКОВСЬКА Ніна Микитівна, 25.10.1960 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Плесецької сільської ради, за 

яку проголосувало 52,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 2807,   взяли участь у голосуванні – 1721,  61,3%. 
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Забуянським сільським головою Макарівського району Київської 

області – ГЕРАСИМЕНКО Михайло Юрійович, 21.03.1986 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював юристом Управління Держземагенства в 

Макарівському районі, за якого проголосувало 63,8 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців -663,   взяли участь у голосуванні –428,  68,5,%. 

 

Бушевським сільським головою Рокитнянського району Київської 

області – МОРОЗ Андрій Васильович, 16.05.1960 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого 

проголосувало 30,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 558,   взяли участь у голосуванні – 417,  75,0%. 

 

Острівським сільським головою Рокитнянського району Київської 

області – ПИЛИПЕЦЬ Леонід Миколайович, 11.04.1971 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 39,2 

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

політична партія «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 

Віталія Кличка» 

Усього виборців - 1707,   взяли участь у голосуванні – 1107, 65,0%. 

 

Приютівським селищним головою Олександрійського району 

Кіровоградської області – ЛИСЕНКО Вікторія Анатоліївна, 24.04.1982 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Приютівської 

селищної ради, за яку проголосувало 72,0 відсотки виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування 

Усього виборців - 2433,   взяли участь у голосуванні – 931, 38,0%. 

 

Межирічківським сільським головою Голованівського району 

Кіровоградської області – БАБІЙ В’ячеслав Петрович, 09.05.1963 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працював секретарем Межирічківської 

сільської ради, за якого проголосувало 89,4 відсотки виборців, що взяли 

участь у голосуванні, суб'єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 1004,   взяли участь у голосуванні –564,  56,2%. 

 

Оситнязьким сільським головою Кіровоградського району 

Кіровоградської області – ШИКЛО Павло Миколайович, 06.11.1963 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, працював інженером ФГ «Шикло С. І.», за 

якого проголосувало 60,0 відсотків виборців, самовисування. 

 Усього виборців - 839,   взяли участь у голосуванні –501,  59,7%. 
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Коробчинським сільським головою Новомиргородського району 

Кіровоградської області – РУДЕНКО Станіслав Іванович, 25.04.1969 р.н., 

освіта середня, позапартійний, пенсіонер, за якого проголосувало 40,0 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 681,   взяли участь у голосуванні –458 , 67,2 %. 

 

Червонокостянтинівським сільським головою Петрівського району 

Кіровоградської області – КИСИЛИЦЯ Тетяна Володимирівна, 12.07.1974 

р.н., освіта середня спеціальна, члена Партії регіонів, працювала оператором  

поштового зв’язку Червонокостянтинівського поштового відділення №54, за 

яку проголосувало 48,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 520,   взяли участь у голосуванні –320,  54,3 %. 

 

Білолуцьким селищним головою Новопсковського району Луганської 

області – ПОЛТЕНКО Сергій Пилипович, 10.02.1959 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працював начальником управління агропромислового 

розвитку Новопсковської районної державної адміністрації, за якого 

проголосувало 70,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 3193,   взяли участь у голосуванні – 1590,  49,8%. 

 

Фащівським селищним головою Перевальського району Луганської 

області – БОНДАРЕНКО Віталій Михайлович, 13.01.1970 р.н., освіта 

базова вища, член Партії регіонів, працював заступником Фащівського 

селищного голови, за якого проголосувало 88,0 відсотків виборців, що взяли 

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

Усього виборців - 3670,   взяли участь у голосуванні – 1964 , 53,5%. 

 

Городищенським сільським головою Біловодського району 

Луганської області – КОВАЛЕНКО Віталій Віталійович, 04.06.1972 р.н., 

освіта базова вища, член Партії регіонів, військовий пенсіонер, за якого 

проголосувало 72,0 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 1079,   взяли участь у голосуванні – 620, 57,0%. 

 

Кононівським сільським головою Біловодського району Луганської 

області – ХОДУС Дмитро Петрович, 04.05.1982 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, тимчасово не працює, за якого проголосувало 71,0 відсоток 

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

Усього виборців - 685,   взяли участь у голосуванні – 526, 77,0%. 
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Гончарівським сільским головою Сватівського району Луганської 

області – КНИШ Євген Сергійович, 09.03.1974 р.н., освіта вища, член Партії 

регіонів, працював старшим майстром державного професійного технічного 

навчального закладу «Сватівський професійний аграрний ліцей», за якого 

проголосувало 56,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців -1383 ,   взяли участь у голосуванні –977, 70,6 % . 

 

Багачанським сільським головою Троїцького району Луганської 

області – КОЛЄСНІКОВ Олександр Іванович, 01.07.1966 р.н., освіта вища, 

позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 44,1 відсоток 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 442 ,   взяли участь у голосуванні – 346, 78,3%. 

 

Воєводським сільським головою Троїцького району Луганської 

області – ВАКУЛЕНКО Алла Федорівна, 02.12.1969 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працювала завідуючою дошкільного навчального закладу, за 

яку проголосувало 57,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 517 ,   взяли участь у голосуванні –407,  78,7 %. 

 

Монастирецьким сільським головою Жидачівського району 

Львівської області – СЕМЧИШИН Василь Васильович, 29.06.1960 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійний, працював охоронцем ФСТ 

«Динамо», за якого проголосувало 33,5 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців -1699,   взяли участь у голосуванні –1272,  74,9%. 

 

Любельським сільським головою Жовківського району Львівської 

області –  ЧЕРНЮХ Василь Теодозійович, 13.01.1971 р.н., освіта середня 

спеціальна, член ВО «Свобода», працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 53,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування - ВО «Свобода». 

Усього виборців – 1112,  взяли участь у голосуванні –671,  60,3 %. 

 

Банюнинським сільським головою Кам’янка-Бузького району 

Львівської області – ТИМЧИШИН Василь Іванович, 15.02.1963 р.н., освіта 

вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 46,6 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 545,   взяли участь у голосуванні – 339,  62,2%. 
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Семенівським сільським головою Пустомитівського району 

Львівської області – МАКСИСЬКО Роман Михайлович, 22.05.1982 р.н., 

освіта середня спеціальна, позапартійний, працював директором КП 

«Злагода», за якого проголосувало 36,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1948,   взяли участь у голосуванні –1301,  66,7%. 

 

Пиратинським сільським головою Радехівського району Львівської 

області – ГОЄВ Ігор Вікторович, 18.02.1972 р.н., освіта середня спеціальна, 

позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 60,6 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців -484,   взяли участь у голосуванні –320,  66,1%. 

 

Матіясівським сільським головою Березанського району 

Миколаївської області –МАЛІНОВСЬКИЙ Віктор Петрович, 01.01.1960 

р.н., освіта вища, позапартійний, тимчасово не працює, за якого 

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

самовисування. 

Усього виборців -557,   взяли участь у голосуванні –310,  55,6%. 

 

Переймівським сільським головою Балтського району Одеської 

області –КОЦЮРУБА Наталія Афанасіївна, 17.10.1970 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працював секретарем Переймівської 

сільської ради, за якого проголосувало 95,5 відсотків виборців, що взяли 

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

Усього виборців - 473,   взяли участь у голосуванні – 381 ,  80,5%. 

 

Новоборисівським сільським головою Великомихайлівського району 

Одеської області – ІЛЬНИЦЬКИЙ Олександр Євгенійович, 07.12.1951           

р. н., освіта вища, член Партії регіонів, пенсіонер, за якого проголосувало 47,8 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1934,   взяли участь у голосуванні – 624  ,  32,3%. 

 

Малаївським сільським головою Красноокнянського району Одеської 

області – БУЧАЦЬКА Любов Григорівна, 13.06.1948 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, пенсіонерка, за яку проголосувало 49,9 

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

регіонів. 

Усього виборців - 682,   взяли участь у голосуванні – 439,  64,2%. 
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Стрюківським сільським головою Миколаївського району Одеської 

області – САМОЙЛЕНКО Віктор Олександрович, 17.11.1963 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працював землевпорядником Стрюківської 

сільської ради, за якого проголосувало 82,0 відсотки виборців, що взяли 

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

Усього виборців - 1597,   взяли участь у голосуванні – 745,  46,6%. 

 

Лиманським сільським головою Татарбунарського району Одеської 

області – РЕЗНИЧЕНКО Василь Іванович, 16.03.1980 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 46,8 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1095,   взяли участь у голосуванні –791,  72,2%. 

 

Приморським сільським головою Татарбунарського району Одеської 

області – ЧАБАНЕНКО Олег Іванович, 29.07.1968 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійний, працював головою ФГ «Вікторія Ч», за якого 

проголосувало 34,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1386,   взяли участь у голосуванні – 582,  42,0%. 

 

Рибальським сільським головою Татарбунарського району Одеської 

області – ГАПАНЧУК Олександра Федорівна, 14.09.1964 р.н., освіта 

середня спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Рибальської 

сільської ради, за яку проголосувало 63,3 відсотки виборців, що взяли участь 

у голосуванні, суб'єкт висування − Партія регіонів. 

Усього виборців - 489,   взяли участь у голосуванні – 305,  62,4%. 

 

Струмківським сільським головою Татарбунарського району 

Одеської області – КОВАЛЬОВ Олег Миколайович, 03.11.1966 р.н., освіта 

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

проголосувало 64,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 1854,   взяли участь у голосуванні – 957,  51,6%. 

 

Міняйлівським сільським головою Саратського району Одеської 

області – ДІКУСАР Ліліан Іванович, 07.10.1977 р.н., освіта вища, член  ВО 

«Батьківщина», тимчасово не працює, за якого проголосувало 33,0 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1185,   взяли участь у голосуванні –625,  52,7%. 
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Опішнянським селищним головою Зіньківського району Полтавської 

області – ПЕДЧЕНКО Світлана Романівна, 26.02.1969 р.н., освіта вища, 

позапартійна, працювала секретарем Опішнянської селищної ради, за яку 

проголосувало 74,7 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців -4690,   взяли участь у голосуванні – 2210 ,   47,1%. 

 

Остапівським сільським головою Миргородського району 

Полтавської області – КІПРАЧ Олексій Іванович, 23.04.1971 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював секретарем Остапівської сільської ради, за 

якого проголосувало 70,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 708 ,   взяли участь у голосуванні –531, 75,0%. 

 

Старосанжарським сільським головою Новосанжарського району 

Полтавської області – ТРОЯН Анатолій Григорович, 27.05.1976 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював юристом відділу освіти Новосанжарської 

районної державної адміністрації, за якого проголосувало 54,6 відсотків 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 909 ,   взяли участь у голосуванні – 526, 57,9%. 

 

Лазірківським сільським головою Оржицького району Полтавської 

області – БОНДАРЕНКО Іван Миколайович, 26.06.1956 р.н., освіта вища, 

позапартійний, тимчасово не працює, за якого проголосувало 44,3 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1932,   взяли участь у голосуванні –1127 ,  58,3%. 

 

Клеванським селищним головою Рівненського району Рівненської 

області – ЖОВТЯНСЬКИЙ Дмитро Миколайович, 18.05.1986 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював заступником Клеванського селищного голови, 

за якого проголосувало 73,7 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 6102,   взяли участь у голосуванні – 2650,  44,0%. 

 

Любахівським сільським головою Володимирецького району 

Рівненської області – ОШУРКО Людмила Сергіївна, 30.07.1966 р.н., освіта 

базова вища, позапартійна, працювала головним бухгалтером Любахівської 

сільської ради, за яку проголосувало 57,3 відсотки виборців, що взяли участь 

у голосуванні, суб'єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 636,   взяли участь у голосуванні – 448,  70,4%. 
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Суходільським сільським головою Глухівського району Сумської 

області – АЩАУЛОВА Валентина Миколаївна, 27.12.1963 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працювала соціальним працівником комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування» Глухівської 

районної ради, за яку проголосувало 48,0 відсотків виборців, що взяли участь 

у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 506,   взяли участь у голосуванні – 375,  74,0%. 

 

Чернеччинським сільським головою Краснопільського району 

Сумської області – РАГУЛІН Іван Федорович, 27.10.1956 р.н., освіта вища, 

позапартійний, працював контролером ПП «Білла», за якого проголосувало 

64,0 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 890,   взяли участь у голосуванні –537,  60,0%. 

 

Ницахським сільським головою Тростянецького району Сумської 

області – КРАСНІКОВА Наталія Олексіївна, 17.02.1970 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем Ницахської сільської 

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

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 386,  взяли участь у голосуванні –275 , 71,2 %. 

 

Іванковецьким сільським головою Лановецького району 

Тернопільської області – МАРЧУК Антоніна Володимирівна, 20.06.1960 

р.н., освіта вища, позапартійна, працювала секретарем Іванковецької сільської 

ради, за яку проголосувало 88,7 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 425,   взяли участь у голосуванні –310,  72,9 %. 

 

Горішньослобідським сільським головою Монастириського району 

Тернопільської області – СТАРИК Богдан Васильович, 17.11.1956 р.н., 

освіта вища, позапартійний, працював головним спеціалістом відділу 

інфраструктури та житлово-комунального господарства Монастириської 

районної державної адміністрації, за якого проголосувало 64,1 відсоток 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців – 610,   взяли участь у голосуванні – 440, 72,1 %. 

 

Угринівським сільським головою Підгаєцького району 

Тернопільської області – ПОХИЛА Віталій Ростиславович, 06.04.1969 р.н., 

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

проголосувало 82,0 відсотка виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 913,   взяли участь у голосуванні – 474,  51,2 %. 
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Пастушівським сільським головою Чортківського району 

Тернопільської області – САЛЯМОН Володимир Миколайович, 28.11.1983 

р.н., освіта вища, позапартійний, працював приватним підприємцем, за якого 

проголосувало 56,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 352,   взяли участь у голосуванні –201,  57,0 %. 

 

Комсомольським селищним головою Зміївського району Харківської 

області – ДІХТЯР Дмитро Миколайович, 21.05.1975 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працював секретарем Комсомольської селищної ради, за якого 

проголосувало 53,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 13755,   взяли участь у голосуванні - 5335,  38,8 %. 

 

Роздольським сільським головою Первомайського району Харківської 

області – РІЗНИК Олександр Іванович, 19.04.1971 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, пенсіонер МВС, за якого проголосувало 63,2 

відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 910,   взяли участь у голосуванні –609,  67,0 %. 

 

Аполлонівським сільським головою Сахновщинського району 

Харківської області – ЯНОВСЬКА Ліна Станіславівна, 11.08.1968 р.н., 

освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює, за яку проголосувало 

37,2 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 350,   взяли участь у голосуванні – 258,  73,7%. 

 

Петрівським сільським головою Шевченківського району Харківської 

області – БЛАГА Ольга Євгеніївна, 16.01.1961 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Петрівської сільської ради, 

за яку проголосувало 78,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 549,   взяли участь у голосуванні – 368,  67,0%. 

 

Катеринівським сільським головою Великолепетиського району 

Херсонської області – УРБАНСЬКИЙ Микола Миколайович, 03.07.1985 

р.н., освіта середня, член Партії регіонів, працював приватним підприємцем, 

за якого проголосувало 40,9 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, суб’єкт висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 567,   взяли участь у голосуванні –381,  67,2 %. 
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Підлісномукарівським сільським головою Дунаєвецького району 

Хмельницької області – КРИМІНСЬКИЙ Володимир Анатолійович, 

01.10.1962 р.н., освіта вища, позапартійний, працював фермером, за якого 

проголосувало 83,5 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, суб’єкт 

висування – Партія регіонів. 

Усього виборців - 658 ,   взяли участь у голосуванні –390,  59,0%. 

 

Свічківським сільським головою Драбівського району Черкаської 

області – СТАДНИК Ольга Михайлівна, 29.03.1974 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем виконкому 

Остапівської сільської ради, за яку проголосувало 62,8 відсотків виборців, що 

взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 403,  взяли участь у голосуванні – 285, 70,7%. 

 

Кропивнянським сільським головою Золотоніського району 

Черкаської області – РЯБУХА Ніна Олексіївна, 18.11.1962 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, працювала вчителем початкових 

класів Кропивнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за яку проголосувало 43,4 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1218,   взяли участь у голосуванні –845,  69,4 %. 

 

Баландинським сільським головою Кам’янського району Черкаської 

області – МОЦАР Микола Михайлович, 17.05.1969 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працював секретарем Баландинської сільської ради, за якого 

проголосувало 79,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 635,   взяли участь у голосуванні –427, 67,2%. 

 

Келебердянським сільським головою Канівського району Черкаської 

області – РОЗЕ Юрій Георгійович, 09.08.1972 р.н., освіта вища, член Партії 

регіонів, тимчасово не працює, за якого проголосувало 47,8 відсотків 

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

Усього виборців - 847,   взяли участь у голосуванні – 552,  65,2 %. 

 

Колодистенським сільським головою Тальнівського району 

Черкаської області – КИРИЛЕНКО Тамара Іванівна, 26.02.1970 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем 

Колодистенської сільської ради, за яку проголосувало 38,5 відсотків виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 534,   взяли участь у голосуванні –382, 71,5 %. 
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Майданецьким сільським головою Тальнівського району Черкаської 

області – СВІДЕРСЬКИЙ Юрій Володимирович, 11.04.1970 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював головою ФГ «Добре», за якого проголосувало 

44,1 відсоток виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 1759,   взяли участь у голосуванні – 855,  48,6%. 

 

Придніпровським сільським головою Чорнобаївського району 

Черкаської області – ШЕЛЕСТ Лариса Анатоліївна, 27.08.1971 р.н., освіта 

вища, член Партії регіонів, працювала секретарем Придніпровської сільської 

ради, за яку проголосувало 80,0 відсотків виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 923,   взяли участь у голосуванні –586,  63,5%. 

 

Староковрайським сільським головою Чорнобаївського району 

Черкаської області – ФОКІНА Тамара Іванівна, 25.11.1969 р.н., освіта вища, 

член Партії регіонів, працювала секретарем Староковрайської сільської ради, 

за яку проголосувало 85,4 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 878,   взяли участь у голосуванні – 633, 72,1 %. 

 

Тимченківським сільським головою Чорнобаївського району 

Черкаської області – ЯЦЕНКО Світлана Олексіївна, 13.05.1964 р.н., освіта 

середня спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем 

Тимченківської сільської ради, за яку проголосувало 74,4 відсотки виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 792,   взяли участь у голосуванні – 547,  69,1%. 

 

Тереблеченським сільським головою Глибоцького району 

Чернівецької області – САКА Валерій Федорович, 01.02.1958 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював заступником Тереблеченського сільського 

голови, за якого проголосувало 79,2 відсотки виборців, що взяли участь у 

голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 2911,   взяли участь у голосуванні – 1835,  63,0%. 

 

Давидівським сільським головою Кіцманського району Чернівецької 

області – ПРУНЧАК Михайло Васильович, 18.12.1971 р.н., освіта середня 

спеціальна, член Партії регіонів, працював музичним керівником та завгоспом 

Давидівського дошкільного навчального закладу, за якого проголосувало 64,8 

відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 831,   взяли участь у голосуванні –528,  63,5 %. 
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Митченківським сільським головою Бахмацького району 

Чернігівської області – РИБАЛЬЧЕНКО Людмила Вікторівна, 05.07.1977 

р.н., освіта середня спеціальна, член Партії регіонів, працювала секретарем 

Митченківської сільської ради, за яку проголосувало 55,7 відсотків виборців, 

що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 726,   взяли участь у голосуванні – 502,  69,2%. 

 

Рибинським сільським головою Корюківського району Чернігівської 

області – ПОМАЗ Геннадій Олексійович, 17.01.1981 р.н., освіта вища, член 

Партії регіонів, працював секретарем Рибинської сільської ради, за якого 

проголосувало 64,9 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 452,   взяли участь у голосуванні – 282,  62,4 %. 

 

Хотіївським сільським головою Корюківського району Чернігівської 

області – ПИЛИПЕНКО Раїса Григорівна, 28.01.1967 р.н., освіта вища, 

позапартійна, працювала секретарем Хотіївської сільської ради, за яку 

проголосувало 49,2 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 185,   взяли участь у голосуванні – 116,  62,7 %. 

 

Об’єднанським сільським головою Новгород-Сіверського  району 

Чернігівської області – НАУМЕНКО Марія Миколаївна, 08.11.1963 р.н., 

освіта базова вища, позапартійна, працювала касиром-оператором ТЦ 

«Форум» м. Бровари, за яку проголосувало 36,3 відсотки виборців, що взяли 

участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців -  474,   взяли участь у голосуванні – 331,  69,8 %. 

 

Товкачівським сільським головою Прилуцького району Чернігівської 

області – БОБИК Валентина Миколаївна, 08.03.1965 р.н., освіта середня 

спеціальна, позапартійна, працювала секретарем Товкачівської сільської ради, 

за яку проголосувало 70,3 відсотки виборців, що взяли участь у голосуванні, 

самовисування. 

Усього виборців - 555,   взяли участь у голосуванні – 411,  74,1%. 

 

Серединським сільським головою Чернігівського району 

Чернігівської області – ПИТЕЛЬ Анатолій Михайлович, 26.08.1954 р.н., 

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

47,0 відсотків виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 463,   взяли участь у голосуванні –328,  71,0%. 
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Дніпровським сільським головою Чернігівського району 

Чернігівської області – НОВИК Олександр Петрович, 16.07.1987 р.н., освіта 

вища, позапартійний, працював спеціалістом 1 категорії секретаріату 

представника Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення у Чернігівській області, за якого проголосувало 52,0 відсотки 

виборців, що взяли участь у голосуванні, самовисування. 

Усього виборців - 691,   взяли участь у голосуванні – 475,  69,0%. 

 

 
Управління по зв’язках з місцевими органами 

  влади і органами місцевого самоврядування 

Апарату Верховної Ради України 


