
Форма № 2 

ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД ТА СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ  ГОЛІВ 

25  ЖОВТНЯ  2020  РОКУ 

 

ВІДОМОСТІ 

про зареєстрованих кандидатів у депутати 

Миргородської районної ради 

 

включених до єдиного виборчого списку 
Полтавська обласна організації Політичної партії  «ЗА МАЙБУТНЄ» 

 

(назва місцевої організації політичної партії у називному відмінку) 
 

Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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 Пась 

Олександр 

Олександро
вич 

 14.03.1969 с. Хомутець, 

Миргородсь

кий р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Професій

но-

технічна 

Безпартійн

ий 

Керуючий 

відділом 

Товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 
«Савинці» 

с. Хомутець, 

Миргородськ

ий район, 
Полтавська 

обл. 

 

Перший 

кандидат 

 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

2 Опришко  18.03.1987 м.Грозний, України Вища Безпартійн Заступник Комунальн м. Гадяч, 2 2 25.09.2020 13 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 попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

Анастасія 

Олександрів

на 

Російська 

Федерація 

а директора е 

некомерцій

не 
підприємст

во 

«Гадяцька 
центральна 

районна 

лікарня» 
Гадяцької 

районної 

ради 

Гадяцький р-

н, 

Полтавська 
обл. 

 

3 Рудяк 

Володимир 

Михайлович 

 03.06.1979 м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

директор Товариство 

з 

обмежено
ю 

відповідал

ьністю 
«Диканські 

ягоди» 

 

м.Суми, 

Сумська обл. 

2 3 25.09.2020 13 в

відсутня 

відсутня 

4 Перевозник 
Катерина 

Василівна 

 29.06.1990 м. Гадяч, 
Полтавська 

обл. 

України Професій
но-

технічна 

Безпартійн
а 

 Тимчасово 
не працює 

м. Гадяч, 
Гадяцький р-

н, 

Полтавська 
обл.,  

2 4 25.09.2020 13 в
відсутня 

відсутня 

5 Бехтір 

Віктор 
Іванович 

 04.02.1967 с. 

Вирішальне, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Голова Фермерськ

е 
господарст

во 

«Вирішаль

не» 

с. 

Вирішальне, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 

обл. 

3 2 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

6 Верещака 

Ігор 
Миколайови

ч 

 04.11.1975 с. 

Розбишівка, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Голова Фермерськ

е 
господарст

во «Колос» 

- 2000 

с. 

Розбишівка, 
Гадяцький р-

н, 

Полтавська 
обл. 

2 1 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

7 Данилевськ

ий Вадим 

Іванович 

 12.08.1981 м. 

Миргород, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Керівник 

філії 

Державне 

підприємст

во 
«Конярств

о України» 

Дібрівськи

й кінний 

завод» 

м. Миргород,  

Полтавська 

обл. 
 

4 1 25.09.2020 13 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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 Маслівець 

Наталія 

Анатоліївна 

 02.08.1973 с. Великі 

Сорочинці, 

Миргородсь
кий р-н, 

Полтавська 

обл.  

України Вища Безпартійн

а 

Заступник 

сільського 

голови з 
соціально-

економічни

х питань та 
інвестицій 

Виконавчи

й комітет 

Великосор
очинської 

сільської 

ради 

с . Великі 

Сорочинці, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

область 

1 4 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

9 Ставицький 

Олексій 
Петрович 

 29.06.1977 с. Мала 

Обухівка, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 Фізична 

особа- 
підприємець 

м. Миргород,  

Полтавська 
обл. 

 

 

4 2 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

10 Рябко 

Лариса 

Миколаївна 

 13.01.1981 с. Великі 

Сорочинці, 

Миргородсь
кий р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Оператор Філія 

«Миргород

ський 
райавтодор

» 

 

м. Миргород,  

Полтавська 

обл. 
 

4 4 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

11 Шиян 

Микола 

Олексійович 

 23.01.1962 м. Лохвиця, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

 Пенсіонер м. Лохвиця, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 1 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

12 Сидоренко 

Антон 
Олександро

вич 

 17.03.1981 м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Директор Миргородсь

ке 
товариство з 

обмеженою 

відповідаль
ністю 

«Ростагросв

іт» 

 

м. Миргород,  

Полтавська 
обл. 

4 3 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

13 Святелик 

Михайло 
Анатолійови

ч 

 28.05.1961 с. 

Шепелівка, 
Глобинськи

й р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Б

езпартійни
й 

 Пенсіонер смт Шишаки, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 8 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

14 Лень 

Тетяна 
Іванівна 

 07

.04.1971 

с. Великий 

Перевіз, 
Шишацький 

р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Б

езпартійна 

Начальник Управління 

праці та 
соціальног

о захисту 

населення 

Шишацько

ї районної 

смт Шишаки, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

 

1 9 25.09.2020 13 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

державної 

адміністра

ції 

15 Лукаш 
Таміла 

Володимирі
вна 

 04.03.1967 с. Петрівці, 
Миргородсь

кий р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Професій
но-

технічна 

Безпартійн
а 

Медична 
сестра 

Комунальн
е 

некомерцій
не 

підприємст

во 
«Миргород

ська 

центральна 
районна 

лікарня» 

с. Петрівці, 
Миргородськ

ий р-н, 
Полтавська 

обл. 

4 5 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

16 Крамчаніно

в Олександр  
Олександро

вич 

 11.01.1973 м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

України Професій

но-
технічна 

Безпартійн

ий 

Керівник 

аматорсько
го 

ансамблю 

Гадяцький 

районний 
будинок 

культури 

м. Гадяч, 

Полтавська 
обл. 

 

2 5 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

17 Пилипенко  
Олександр 

Володимиро

вич 

 05.02. 1983 смт Варва, 
Чернігівська 

обл. 

України 
 

Вища Безпартійн
ий 

Директор Великобага
чанський   

районний 

центр 
соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 
та молоді 

смт Велика 
Багачка, 

Великобагача

нський р-н, 
Полтавська 

обл.,  

 

1 6 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

18  

 

 
Кравченко 

Анатолій 

Андрійович 

 03.08.1976 с. Безсали, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Головний 

спеціаліст 

відділу 
інфраструк

тури 

енергетики 

захисту 

довкілля та 
цивільного 

захисту 

Лохвицька 

районна 

державна 
адміністра

ція 

с . Безсали, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 5 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

19  

 
Лисак 

Людмила 

Миколаївна 

 05.09.1972 с. Мигуліно, 

Лебединськ
ий р-н, 

Сумська 

обл. 

України Загальна 

середня 

Безпартійн

а 

Комендант Товариство 

з 
обмежено

ю 

відповідал
ьністю 

«Монтажт

рансгаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

с. Бобрик, 

Гадяцький р-
н, 

Полтавська 

обл. 

2 6 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

20  

 

 23.05.1983 с. Гаївщина, 

Миргородсь

України Вища Безпартійн

а 

Головний 

бухгалтер 

Комунальн

е 

м. Лохвиця, 

Лохвицький 

3 3 25.09.2020 13 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

Всяка Ольга 

Петрівна 

кий р-н, 

Полтавська 

обл. 

підприємст

во 

«Добробут 
Сервіс» 

р-н, 

Полтавська 

обл. 

21  

Лейко 
Володимир 

Олексійович 

 22.01.1979 м. Полтава України Вища Безпартійн

ий 

 Пенсіонер смт Гоголеве, 

Великобагача
нський р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 1 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

22  
Огороднік 

Світлана 

Євгеніївна 

 21.09.1964 м. 
Червонозаво

дське, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
а 

Виконуюча 
обов’язки 

директора 

Професійн
о-технічне 

училище 

№32 

м. Заводське,  
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 6 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

23 Волошин 

Олександр 

Іванович 

 16

.12.1973 

смт 

Шишаки, 

Шишацький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Б

езпартійни

й 

 Приватний 

підприєме

ць 

с. 

Григорівщин

а, 
Шишацький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

1 11 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

24 Онищенко  

Яна 

Михайлівна 

 25

.03.1989 

с. Яреськи, 

Шишацький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Б

езпартійна 

 Приватний 

підприєме

ць 

с. Яреськи, 

Шишацький 

 р-н,  
Полтавська 

обл.  

1 10 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

25 Орда Лідія 
Миколаївна 

 17.03.1967 с. 
Свиридівка, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Технічно- 
професійн

а 

Безпартійн
а 

 Тимчасово 
не працює 

с. 
Свиридівка, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 4 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

26 Бахмат 
Володимир 

Сергійович 

 09.12.1969 с. 
Бакумівка, 

Миргородсь

кий р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Професій
но-

технічна 

Безпартійн
ий 

Виїзний 
фельдшер 

медичної 

допомоги 

Комунальн
е 

підприємст

во 
«полтавськ

ий 

обласний 
центр 

екстреної 

медичної 

допомоги 

та 

с . Шульги, 
Миргородськ

ий р-н, 

Полтавська 
обл. 

1 2 25.09.2020 13 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

медицини 

катастроф 

полтавсько
ї обласної 

ради» 

27 Кривчун 
Сергій 

Васильович 

 03.07.1972 м. 
Миргород, 

Полтавська 

обл. 

України Професій
но - 

технічна 

Безпартійн
ий 

Голова Фермерськ
е 

господарст

во «СВК» 

с. Трудолюб, 
Миргородськ

ий район, 

Полтавська 
обл. 

4 6 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

28 Біжко Артур 

Едуардович 

 05.01.1990 м. Гадяч, 

Полтавська 

обл. 

України Загальна 

середня 

Безпартійн

ий 

 Фізична 

особа-

підприєме
ць 

м. Гадяч, 

Гадяцький р-

н, 
Полтавська 

обл. 

 

2 7 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

29 Яковенко 

Марина 

Володимирі
вна 

 16.04.1987 с. 

Венеславівк

а, 
Гадяцький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Бухгалтер Виконавчи

й комітет 

Краснолуц
ької 

сільської 

ради 

с. Римарівка, 

Гадяцький р-

н, 
Полтавська 

обл. 

2 8 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

30 Каленіченко 

Інна 

Миколаївна 
 

 17.01.1978 смт Велика 

Багачка, 

Миргородсь
кий р-н, 

Полтавська 

обл.  

України Вища Безпартійн

а 

Вчитель   Опорний 

заклад 

«Великоба
гачанський 

заклад 

загальної 
середньої 

освіти І-ІІІ 

ступенів»  

виконавчог

о комітету 
Великобага

чанської 

селищної 
ради 

смт Велика 

Багачка, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл.  

1 5 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

31 Кліяненко 

Іван 

Сергійович 

 17.01.1988 с. Великі 

Сорочинці, 

Миргородсь
кий р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

ий 

Сторож Дитячий 

оздоровчий 

центр 
«Миргород

ський» 

с . Великі 

Сорочинці, 

Миргородськ
ий р-н, 

Полтавська 

обл. 

1 3 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

32 Бондаренко 

Сергій 

 02.03.1955 м. Великі 

Луки, 

України Загальна 

середня 

Безпартійн

а 

Заступник 

директора 

Хорольське 

товариство 

с. Мальці, 

Миргородськ

4 7 25.09.2020  відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

Іванович Псковська 

обл. 

з 

обмежено

ю 
відповідал

ьністю 

«Хорол-
Дон» 

ий район, 

Полтавська 

обл. 

33 Проскура 

Олександр 
Григорович 

 31.05.1975 с. 

Крем’янка, 
Лубенський 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

України Загальна 

середня 

Безпартійн

ий 

Стрілець «Відокрем

лений 
підрозділ 

Полтавсько

го загону 
воєнізован

ої охорони 

Державног
о 

підприємст

ва 
Південної  

Залізниці» 

м. Миргород,  

Полтавська 
обл. 

 

4 10 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

34 Даценко 

Аліна 
Віталіївна 

 11.01.1990 м. 

Миргород, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Інспектор з 

кадрів 

Комунальн

е 
некомерцій

не 

підприємст
во 

«Миргород

ська 
центральна 

районна 
лікарня» 

м. Миргород,  

Полтавська 
обл. 

 

 

4 9 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

35 Щипочка 

Віра 

Олександрів
на 

 10.01.1984 м. Тюмень, 

Росія 

України Вища Безпартійн

а 

Землевпоря

дник 

Кибинцівс

ька 

сільська 
рада 

Миргородс

ького 
району 

 

с.Кибинці, 

Миргородськ

ий  район, 
Полтавська 

обл.  

4 8 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

36 Ганус 
Микола 

Анатолійови

ч 

 06.12.1967 с. Нижня 
Будяківка, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

Головний 
агроном 

Роменське 
відділення  

товариства 

з 
обмежено

ю 

відповідал

с. Нижня 
Бодаківка, 

Лохвицький 

р-н, 
Полтавська 

обл. 

3 9 25.09.2020 13 відсутня відсутня 



Порядковий 

номер 

кандидата у 

єдиному 

виборчому 

списку 

Прізвище, 

власне ім’я 
(усі власні 

імена),  

по батькові  
(за 

наявності) 

 

Усі попередні 

прізвища, 

власні імена, 

по батькові та 

дати їх зміни 

кандидатом 

Число,  

місяць, рік 

народження 

(дд.мм.рррр) 

Місце 

народження 
Грома-дянство 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)  

ьністю 

«Райз-

Схід» 

37 Лисоконь 
Вадим 

Анатолійови
ч 

 30.12.1991 с. Великі 
Будища, 

Гадяцький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

Державний 
реєстратор 

Плішивець
ка сільська 

рада 
 

с. Великі 
Будища 

Гадяцький р-
н,  

Полтавська 

обл.                                                                                                              

2 9 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

38 Єсіков 
Олександр 

Олександро

вич 

 10.11.1965 м. 
Кременчук, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн
ий 

 Пенсіонер м. Лохвиця, 
Лохвицький 

р-н, 

Полтавська 
обл. 

3 7 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

39 Лисенко 

Любов 
Григорівна 

 24.08.1963 с. Васильки, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 

України Вища Безпартійн

а 

Вихователь Сенчанськ

ий заклад 
дошкільної 

освіти 

м. Сенча, 

Лохвицький 
р-н, 

Полтавська 

обл. 
 

3 8 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

40 Пищимуха 

Лілія 

Григорівна 

 10.04.1958 м. 

Суходільськ, 

Луганська 
обл. 

   України Вища Безпартійн

а 

 Пенсіонер м. Миргород,  

Полтавська 

обл. 
 

4 11 25.09.2020 13 відсутня відсутня 

41 Роменський 

Іван 
Миколайови

ч 

 05.02.1956 с. Рокита, 

Великобагач
анський р-н, 

Полтавська 

обл. 

України 

 

Вища Безпартійн

ий 

Фахівець із 

соціальної 
роботи 

Центр 

надання 
адміністрат

ивних 

послуг при 
Рокитянськ

ій 

сільській 
раді 

с. Рокита, 

Великобагача
нський р-н, 

Полтавська 

обл. 
 

1 7 25.09.2020  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 


