
Форма № 2 

ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД  

ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ  ГОЛІВ 

25  ЖОВТНЯ  2020  РОКУ 

 

 
ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

Миргородської р-нної ради 

включених до єдиного виборчого списку 
Полтавська обласна організація Політична партії «Рідне місто». 

 
 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

1 Мельник 
Олександр 

Іванович 

 20.03.1957 с. Петрівці, 
Миргородсь

кий р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Політична 
партія 

"Рідне 

місто" 

Директор 
 

Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

с. Петрівці, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

Перший 
кандидат 

Перший 
кандидат 

25.09.2020 10 відсутня відсутня 

 

 
  У разі, якщо особа протягом останніх п’яти років до дня виборів змінювала прізвище та/або власне ім’я, та/або 

по батькові, зазначаються усі попередні прізвища, власні імена, по батькові та дати їх зміни кандидатом. Наприклад, до 

14.09.2016 року – Петренко Марія Анатоліївна, до 12.06.2018 року – Брунь Марія Анатоліївна. 

 
  Відомості про наявність/відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, зазначаються згідно із заявою кандидата в депутати, яка подається під час реєстрації. 

 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

«Міжгоспо

дарський 
комбікормо

вий завод» 

2 Карабка  
Олег  

Юрійович 

 24.08.1959 с. Лука, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

Директор Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

«Харківець
ке» 

м. Лохвиця, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 6 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

3 Оробей  

Віктор  

Андрійович 

 01.07.1959 с. 

Плішивець, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 фізична 

особа – 

підприєме
ць 

м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

2 1 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

4 Сидоренко  

Ганна  

Василівна 

 11.03.1961 с. Лисичево, 

Іршавський 

р-н, 
Закарпатськ

а обл.  

України Середня Політична 

партія 

"Рідне 
місто" 

 Тимчасово 

не працює 

с. Устивиця, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

1 2 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

5 Даниленко  
Ірина 

Володимирівна 

 13.01.1980 с. 
Плішивець, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
а 

Начальник 
земельного 

відділу 

Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

«Агро-
край» 

м. Гадяч, 
Полтавська 

обл. 

2 3 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

6 Різник  

Сергій 

Володимирович 

 06.04.1972 с. Гиряві 

Ісківці, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 Фізична 

особа-

підприєме
ць 

м. Лохвиця, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 1 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

7 Чишко  

Іван 

Володимирович 

 22.12.1974 с. 

Кротівщина 

Великобагач
анський р-н 

Полтавська 

обл. 

України Вища Політична 

партія 

"Рідне 
місто" 

Голова Селянське 

(фермерськ

е) 
господарст

во 

«Берест» 

с. 

Скибівщина, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 1 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

8 Гуржій  

Лариса 
Олександрівна 

 03.04.1967 с. 

Михайлівка, 
Коростенск

ий р-н, 

Житомирсь
ка обл.  

України Вища Безпартійн

а 

Директор Дібрівська 

загальноос
вітня 

школа І-ІІІ 

ступенів, 
Миргородс

ького р-ну 

Полтавсько
ї області 

с. Дібрівка, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

4 1 25.09.2020 

10 

відсутня відсутня 

9 Божко  

Наталія  
Григорівна 

 25.07.1964 с. Токарі, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Головний 

бухгалтер 

Лохвицьке 

медичне 
училище 

м. Лохвиця, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

3 4 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

10 Петренко 
Олександр 

Олександрович 

 04.08.1983 м. 
Миргород 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

Провідний 
спеціаліст 

Управління 
соціальног

о захисту 

населення 
Миргородс

ької 

міської 
ради 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

4 2 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

11 Троценко 

Володимир 
Анатолійович 

 25.06.1961 с. 

Колядинець, 
Липоводоли

нський р-н, 

Сумська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 
 Тимчасово 

не працює 

м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

2 2 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

12 Рубан  

Костянтин 
Васильович 

 08.08.1973 

 

с. 

Скрибівщин
а, 

Великобагач

анський р-н, 
Полтавська 

обл.  

України Вища Політична 

партія 
"Рідне 

місто" 

Завідуючи

й відділом 
земельних 

відносин 

Селянське 

фермерськ
е 

господарст

во 
«Грунтозна

вець» 

смт. Велика 

Багачка, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

1 3 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

13 Боренко  

Геннадій 
Юрійович 

 17.09.1968 м. 

Запоріжжя, 
Запорізька 

обл. 

України Професій

но-
технічна 

Безпартійн

ий 

Директор Туристичн

а компанія 
«Море 

турів 

Миргород» 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

 

4 3 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

14 Гура  

Тетяня  

Миколаївна 

 22.03.1972 с-ще 

Халтуріне, 

Карлівський 

України Вища Безпартійн

а 

Директор Заклад 

дошкільної 

освіти 

с. 

Біленченківк

а, 

2 5 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

р-н, 

Полтавська 
обл. 

«Світанок» Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

15 Якименко 
Ірина  

Андріївна 

 07.04.1970 смт Велика 
Лепетиха, 

Великолепе

тиський р-н,  
Херсонська 

обл. 

України Вища Безпартійн
а 

Заступник 
головного 

лікаря 

КНП 
«Великоба

гачанський 

р-нний 
центр 

первинної 

медико-
санітарної 

допомоги 

смт Велика 
Багачка, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

1 5 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

16 Міняйло 

Олександр 
Васильович 

 25.06.1957 с. 

Лютенька, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл.  

України Вища Політична 

партія 
"Рідне 

місто" 

 Пенсіонер с. Ціпки, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

2 4 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

17 Петренко 

Владислав 
Григорович 

 15.11.1981 м. Лохвиця, 

Миргородсь
кий р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Керівник 

апарату 

Лохвицьки

й районний 
суд 

Полтавсько

ї області  

м. Лохвиця, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

3 2 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

18 Сидорук  

Валерій  

Павлович 

 13.07.1971 с. Мала 

Глуша, 

Лубешівськ
ий р-н, 

Волинська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Головний 

інженер 

 

Товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 
«Промін-

Приват» 

с. Білики, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

4 6 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

19 Черненко  

Лілія  
Анатоліївна 

 03.08.1976 м. Лохвиця, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Лікар 

загальної 
практики-

сімейної 

медицини 

Комунальн

е 
некомерцій

не 

підприємст
во 

«Гадяцьки

й центр 
первинної 

медико-

санітарної 

м. Гадяч,  

Полтавська 
обл. 

2 6 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

допомоги 

амбулаторії 
і загальної 

практики 

сімейної 
медицини 

№1» 

20 Сторож  
Ольга  

Миколаївна 

 16.04.1967 с. Ручки, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Професій
но-

технічна 

Політична 
партія 

"Рідне 

місто" 

 Фізична 
особа-

підприєме

ць 
 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

4 7 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

21 Москаленко 

Володимир 

Григорович 

 21.02.1972 с. 

Кротівщина

, 
Великобагач

анський р-н,   

Полтавська 
обл. 

України Середня Політична 

партія 

"Рідне 
місто" 

Сільський 

голова 

Кротівщин

ська 

сільська 
рада 

Великобага

чанського 
р-ну 

Полтавсько

ї області 

с. 

Кротівщина, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 4 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

22 Губський  

Василь 

Васильович 

 15.07.1972 с. Веприк, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Начальник 

Гадяцького 

районного 
сектору 

Головного 

управління 
Державної 

служби 

України з 
надзвичайн

их 

ситуацій у 
Полтавські

й області 

Головне 

управління 

Державної 
служби 

України з 

надзвичайн
их 

ситуацій у 

Полтавські
й області 

м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

2 7 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

23 Заславець 
Анатолій 

Петрович 

 22.10.1963 с. 
Свиридівка, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Політична 
партія 

"Рідне 

місто" 

Директор Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

«Гаївщина-

Агро» 

с. 
Свиридівка, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 3 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

24 Яценко  

Лариса  
Олексіївна 

 21.12.1072 с. Великі 

Сорочинці, 
Миргородсь

кий р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Завідувач 

зернового 
складу  

Товариство 

з 
обмежено

ю 

відповідал
ьністю 

«Промінь–

Приват» 

с. Хомутець, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

4 10 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

25 Будник  

Олена 

Володимирівна 

 08.01.1972 м. Гадяч, 

Полтавська 

обл.  

України Вища Безпартійн

а 

Начальник 

відділу 

ведення 
Державног

о реєстру 

виборців 

Гадяцька 

районна 

державна 
адміністра

ція 

м. Гадяч,  

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

2 8 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

26 Богодіст  
Оксана 

Олександрівна 

до 
28.07.2

016 

року -  
Троян 

Оксана 

Олекса
ндрівн

а 

15.08.1982 с. Кам’янка, 
Виборгськи

й р-н, 

Ленінградсь
ка обл., 

Російська 

Федерація  

України Вища Безпартійн
а 

Директор Лохвицьки
й районний 

центр 

соціальних 
служб 

сім’ї, дітей 

та молоді 

м. Лохвиця, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 5 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

27 Бірук  
Юрій 

Володимирович 

 24.02.1982 с. 
Красногорів

ка, 

Великобагач
анський р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

Інженер-
проектувал

ьник 

Акціонерн
е 

товариство 

«Полтавао
бленерго» 

с. 
Красногорівк

а, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 6 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

28 Михайленко 

Володимир 

Павлович 

 02.09.1954 с. 

Тарнавщина

, 
Лубенський 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Директор Товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю«Пр
омінь – 

Приват» 

с. Зубівка, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

4 4 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

29 Кириченко  

Надія  
Андріївна 

 03.06.1961 с. 

Тимофіївка, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 

України Вища Безпартійн

ий 

Начальник Гадяцький 

районний 
відділ 

Управління 

Державної 

м. Гадяч, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

2 10 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

обл. міграційної 

служби 
Украйни в 

Полтавські

й області 

30 Тоцька  

Людмила 

Анатоліївна 

 09.07.1965 

 

с. Харківці, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Сільський 

голова 

Харківецьк

а сільська 

рада 
Лохвицько

го р-ну 

Полтавсько
ї області 

с. Харківці, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 7 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

31 Юрченко  

Сергій 

Миколайович 

 13.04.1984 м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Інженер з 

метрології 

Приватне 

акціонерне 

товариство  
«Миргород

курорт»–

«ССК–
«Миргород

» 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

4 11 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

32 Гайдамака  
Микола  

Семенович 

 30.09.1957 с. Великі 
Будища, 

Гадяцький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

 Фізична 
особа-

підприєме

ць 

м. Гадяч, 
Полтавська 

обл. 

2 11 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

33 Ступник  
Наталія  

Іванівна 

 01.01.1969 с. 
Погребняки

, 

Семенівськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
а 

 Фізична 
особа-

підприєме

ць 
 

м. Лохвиця, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 8 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

34 Ночна  

Наталія  

Іванівна 

 21.06.1961 м. 

Євпаторія, 

Автономна 
Республіка 

Крим 

України Вища Політична 

партія 

"Рідне 
місто" 

Директор 

 

Миргородс

ький 

еколого-
натураліст

ичний 

центр 

м. Миргород, 

Полтавська 

обл. 

4 8 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

учнівської 

молоді 

35 Ярмак  

Галина 

Миколаївна 

 31.03.1982 с. 

Пирятинщи

на, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Виконуюча 

обов’язки 

старости 

Краснолуц

ька 

сільська 
рада 

Гадяцького 

р-ну 
Полтавсько

ї області 

с. Глибока 

Долина, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

2 12 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

36 Проскура  

Віталій  
Сергійович 

 06.08.1980 м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Начальник 

 

Філія 

«Миргород
ський 

райавтодор

» 

м. Миргород, 

Полтавська 
обл. 

4 9 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

37 Федченко 

Станіслав 

Віталійович 

 02.03.1953 с. Яхники, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 Пенсіонер 

 

с. Яхники, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 9 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

38 Колодяжний 

Олександр 
Васильович 

 07.04.1966 с. Сватки, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 Тимчасово 

не працює 

м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

2 9 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

39 Величко  

Вікторія 

Валентинівна 

 29.10.1975 с. 

Левенцівка, 

Чутівський 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Головний 

економіст 

Товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 
«Харківець

ке» 

м. Заводське, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 10 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

40 Усик  
Марина 

Анатоліївна 

 09.08.1987 м. 
Миргород, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
а 

Кореспонд
ент 

Міська 
телестудія 

«Миргород

» 

м. Миргород, 
Полтавська 

обл. 

4 5 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

41 Гринько  
Василь 

Миколайович 

 29.05.1962 с. Овдіївка, 
Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Професій
но-

технічна 

Безпартійн
ий 

Головний 
інженер 

Приватне 
акціонерне 

товариство 

«Райз-
Схід» 

Чорнухинс

с. Риги, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 11 25.09.2020 10 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, власне 

ім’я (усі власні 

імена),  

по батькові  

(за наявності) 

 

Усі 

поперед

ні 

прізвищ

а, 

власні 

імена, 

по 

батькові 

та дати 

їх зміни 

кандида

том 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Громадянство Освіта Партійність 

Посада 

(заняття) 

Місце 

роботи 

Місце 

проживання 

Перший кандидат 

або номер 

територіального 

виборчого округу, 

до якого 

віднесено 

кандидата в 

депутати 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

відповідному 

територіаль-

ному 

виборчому 

списку (крім 

першого 

кандидата) 

Дата прийняття 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом у 

депутати 

(дд.мм.рррр) 

Номер 

рішення про 

реєстрацію 

кандидатом 

у депутати 

Відомості 

про 

наявність чи 

відсутність 

судимості 

(наявна або 

відсутня) 

Відомості про 

наявність чи 

відсутність 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

на утримання 

дитини (наявна 

або відсутня)  

ька філія 

42 Чорна  
Світлана 

Леонідівна 

 15.08.1968 с. Хоменки, 
Шаргородсь

кий р-н, 

Вінницька 
обл.  

України Професій
но-

технічна 

Безпартійн
а 

Завідуюча 
складом 

Товариство 
з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

«Агропере
мога» 

с. Гиряві 
Ісківці, 

Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 12 25.09.2020 10 відсутня відсутня 

 

Голова 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 

МП 
   

Секретар 

 

    

(назва територіальної виборчої комісії)  (підпис)  (ініціал імені та прізвище) 
 

"___" _________________20__ року 


